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ПРОТОКОЛ № 28
_ • • •• • ••• • ••позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій

«01» липня 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення — адмінприміщення міської ради 
Початок роботи - 1 6 — .
Головує — Нікорич М.І., міський голова - голова комісії з питань ТЕБ та НС. 
Присутні: члени комісії згідно затвердженого складу (за списком) та запрошені.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про стан епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької міської 
ради ОТГ гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

2. Про особливості та обмеження діяльності закладів харчування, вимог 
щодо персоналу суб’єктів господарювання .

3. Про надання дозволу на відкриття бігових доріжок на Новоселицькому 
міському стадіоні, відкриття спортивних та дитячих майданчиків на 
території Новоселицької ОТГ, відвідування спортивних та дитячих 
майданчиків на території Новоселицької ОТГ, не більше 10 осіб.

4. Про визначення розміру попередніх збитків завданих Новоселицькій ОТГ 
за наслідками надзвичайної ситуації природного характеру, упродовж 22 
травня — 24 червня 2020 року у Новоселицькій ОТГ, внаслідок сильних 
дощів та паводка.

1. Про стан епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької 
міської ради ОТГ гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

1. Хмеля Вадима Павловича -  В.о. завідувача Новоселицької 
міжрайонної філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України»;



2. Головко Сергія Григоровича -  начальника відділу державного нагляду 
за дотриманням санітарного законодавства Новоселицького районного 
управління Головного управління Держпроспоживслужби в Чернівецькій 
області ;

3. Абрамчук Світлану Деомидівну -  заступника головного лікаря 
комунального некомерційного підприємства «Центр Промінь здоров’я»

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення зазначеного 
питання, комісія ВИРІШИЛА:

1.1. Інформацію про стан епідемічної ситуації в населених пунктах 
Новоселицької міської ради ОТГ гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої корона вірусом 8АК8-СоУ-2 взяти до відома.

1.2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради (Арсеній С.В.Шова ), в.о старостам старостинських округів 
№1,2,3,4, 5,6,7, (Нікітович Г.І., Андронюк В.І., Роман О.О., Федоряк В.М., 
Кукуряк М.І., Зеліско В.Л., Лаку ста Д.В.):

відповідно протокольного рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС 
від 26.06.2020 року № 37 та протокольного рішення районної комісії з питань ТЕБ 
та НС від 29.06.2020 року № 38 обмежити час роботи закладів громадського 
харчування та закладів розважальної діяльності до 22 години

відповідно протокольного рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС від
30.06.2020 року № 38:

продовжити заборону на роботу закладів дошкільної освіти; 
робота закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнесцентрів 

допускається за умови дотримання рекомендацій Г оловного державного 
санітарного лікаря України та всіх протиепідемічних заходів за участю не більше 
10 осіб у закритому приміщенні, включаючи персонал, але з розрахунку не більше 
однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі, де проводиться захід. Керівники 
(власники) несуть відповідальність за виконання рішення обласної та міської 
комісій з питань ТЕБ та НС та проведення протиепідемічних заходів в закладі;

робота закладів харчування допускається за умови одночасного перебування 
в приміщенні закладу не більше 10 осіб (клієнтів), включаючи персонал, але з 
розрахунку не більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі, де проводиться 
захід.Керівники (власники) закладів харчування забезпечують контроль та несуть 
персональну відповідальність за проведення протиепідемічних заходів в закладі та 
виконання рішення обласної та міської комісій з питань ТЕБ та НС;

визначити, що проведення футбольних матчів проводити без глядачів.
Термін - до прийняття відповідних рішень

2. Про особливості та обмеження діяльності закладів харчування, 
вимог щодо персоналу суб’єктів господарювання .

СЛУХАЛИ:
Нікорич Марію Іллінічну - міського голову - голову комісії з питань ТЕБ та

НС ;



Мамавко Андрія Анатолійовича - начальника відділу цивільного захисту, НС 
та оборонно-мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету міської ради — 
секретаря комісії з питань ТЕБ та НС ;

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення зазначеного 
питання, комісія ВИРІШИЛА:

За поданням Головного державного санітарного лікаря Чернівецької області 
від 26.06.2020 №06/2553 та у зв’язку із відповідністю епідемічної ситуації в 
Чернівецькій області ознакам для посилення протиепідемічних заходів з 01.07.2020 
ввести особливості та обмеження в діяльності закладів харчування, вимог щодо 
персоналу суб’єктів господарювання.

Особливості та обмеження діяльності закладів харчування
1. Біля місць потенційного скупчення людей повинно бути нанесено 

маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше
1,5 м.

2. Забезпечується дотримання відстані не менше 1,5 м між сусідніми столами 
та розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним столом (без урахуванням дітей 
віком до 14 років), якщо столи не відокремлені один від одного суцільною 
перегородкою.

3. Дозволяється відокремлення частини стола перегородкою, що 
унеможливлює контакт між відвідувачами, розміщеними по обидві її сторони.

4. Меню розміщуються для безконтактного ознайомлення біля входу або місця 
прийняття замовлення, у кількості, достатній, щоб уникнути скупчення людей, або на 
столах з матеріалу, що дозволяє проведення обробки дезінфекційним засобом. 
Дозволяється видача одноразових паперових меню з їх подальшою утилізацією.

5. Рекламні брошури, журнали та інші поліграфічні матеріали повинні бути 
недоступні для клієнтів.

6. Видача замовлень в багаторазовому посуді здійснюється виключно за 
наявності умов для його миття при високих температурах у посудомийній машині з 
використанням миючих засобів.

7. Дозволяється користуватись одноразовим посудом з картону або паперу. 
Прибори й кондименти до напоїв (цукор, мішалки, трубочки тощо) мають бути в 
індивідуальній упаковці.

8. Забезпечується можливість безготівкового (безконтактного) розрахунку.
9. У закладах, що здійснюють обслуговування на виніс та/або на відкритих 

(літніх) майданчиках:
9.1. прийом замовлень відбувається дистанційно (телефоном, з використанням 

засобів телекомунікацій), через спеціально облаштоване вікно (вхідні двері) закладу або 
безпосередньо через працівників закладу, які здійснюють обслуговування клієнтів на 
відкритих (літніх) майданчиках (офіціантів);

9.2. забороняється очікування черги (в тому числі для користування 
санвузлами) в приміщенні закладу;

9.3. видача замовлень клієнтам або офіціантам та розрахунок здійснюється через 
спеціально облаштоване вікно або через вхідні двері закладу;

9.4. видача замовлень на виніс здійснюється виключно в закритій тарі/упаковці;
9.5. персонал, що здійснює обслуговування на відкритих (літніх) майданчиках, 

отримує замовлення та здійснює розрахунок без входу до приміщення.



10. у закладах, що здійснюють обслуговування в приміщенні:
10.1. забороняється самостійний вхід відвідувачів до закладу без супроводу 

працівника закладу;
10.2 забороняється функціонування дитячих кімнат;
10.3 забороняється проведення свят, банкетів, майстер-класів, публічних подій 

тощо, в яких беруть участь більше 10 осіб;
10.4 забороняється приготування їжі на відкритих кухнях (окрім тих, що 

відгороджені від відвідувачів перегородкою);
10.5 забороняється функціонування буфетів (окремих зон) самообслуговування, 

в тому числі для самостійного наливу напоїв клієнтами;
10.6 у закладах швидкого харчування страви, напої, підноси та столові прибори 

повинні видаватися персоналом на прохання відвідувача.
11. адміністрація/персонал самостійно забезпечує та контролює виконання 

умов з недопущення черг та скупчень відвідувачів.
12. працівники закладів громадського харчування, в тому числі ті, які видають 

замовлення та здійснюють розрахунок, повинні бути одягнені в медичну маску або 
респіратор, окуляри (або захисний екран між працівником та відвідувачем при видачі 
замовлень на виніс) та одноразові рукавички (засоби індивідуального захисту).

13. після кожного зняття засобів індивідуального захисту та одяганням чистої 
маски/респіратора, одноразових рукавичок працівник повинен ретельно помити руки з 
милом або обробити їх антисептичним засобом.

14. адміністрація закладу громадського харчування повинна провести навчання 
серед працівників щодо правил використання засобів індивідуального захисту, їх 
утилізації та забезпечити контроль за дотриманням зазначених правил.

15. суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити постійну наявність 
рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в санвузлах/пеленальних кімнатах. 
Використання багаторазових рушників заборонено.

Вимоги щодо персоналу суб’єктів господарювання
1. Проводити роз'яснювальну роботу з персоналом щодо індивідуальних 

заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів серед працівників.
2. Забезпечити недопущення до роботи осіб, визначених такими, які 

потребують самоізоляції відповідно до Порядку проведення протиепідемічних 
заходів, пов'язаних із самоізоляцією осіб, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392.

3. Проводити щоденний інструктаж для працівників щодо запобігання 
поширенню коронавірусної інфекції (СОУГО-19), дотримання правил респіраторної 
гігієни та протиепідемічних заходів.

4. Допуск до роботи працівників здійснюється за умови наявності у них 
вдягнених засобів індивідуального захисту: зокрема респіратора або захисної 
маски, у тому числі виготовлених самостійно, одноразових рукавичок.

5. Забезпечити проведення щоденної термометрії всіх працівників (перед 
початком робочої зміни та після її завершення), результати термометрії вносити до 
оформлених на кожного працівника листків термометрії.

6. У разі проведення контактного температурного скринінгу 
забезпечується обов'язкова дезінфекція виробу, яким здійснюється термометрія, 
після кожного його використання згідно з інструкцією виробника дезінфекційного



засобу.
7. Не допускати до роботи осіб із ознаками гострого респіраторного 

захворювання, підвищеною температурою тіла понад 37,2°С та скеровувати їх до 
закладу охорони здоров'я за місцем обслуговування працівника.

8. У разі виявлення працівника з ознаками респіраторного інфекційного 
захворювання вжити заходів для його тимчасової ізоляції від здорових осіб та 
негайно повідомити про цей випадок заклад охорони здоров'я за місцем 
обслуговування працівника.

9. Забезпечити усіх працівників засобами індивідуального захисту із 
розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразові рукавички, які 
необхідно змінювати після кожної дії (виробничого процесу), не пов'язаних між 
собою.

10. Надання послуг без одягнених засобів індивідуального захисту 
(респіратор або захисна маска (у т.ч. виготовлені самостійно), одноразові 
рукавички заборонено.

11. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 
наступні 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці 
працівника.

12. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисної 
маски, одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів індивідуального 
захисту працівник повинен ретельно вимити руки з милом та обробити 
антисептичним засобом.

13. Організувати централізований збір використаних засобів 
індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з 
кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами. Після заповнення 
контейнеру (урни) - пакет має бути щільно зав'язаний та утилізований.

14. Провести навчання працівників щодо одягання, використання, зняття 
засобів індивідуального захисту, їх утилізації після використання, встановити

15. контроль за дотриманням цих вимог.
16. Забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил 

особистої гігієни (рукомийники, мило, одноразові рушники, серветки тощо) та 
використання антисептиків для відвідувачів.

17. Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих 
приміщеннях.

3. Про надання дозволу на відкриття бігових доріжок на 
Новоселицькому міському стадіоні, відкриття спортивних та дитячих 
майданчиків на території Новоселицької ОТГ, відвідування спортивних та 
дитячих майданчиків на території Новоселицької ОТГ, не більше 10 осіб. 

СЛУХАЛИ:
Нікорич Марію Іллінічну - міського голову - голову комісії з питань ТЕБ та

НС ;;
Мамавко Андрія Анатолійовича - начальника відділу цивільного захисту, НС 

та оборонно-мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету міської ради -  
секретаря комісії з питань ТЕБ та НС ;

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення зазначеного 
питання, комісія ВИРІШИЛА:



відповідно протокольного рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС від
26.06.2020 року № 37 та протокольного рішення районної комісії з питань ТЕБ та 
НС від 29.06.2020 року № 38 з 01.07.2020 дозволити з дотриманням рекомендацій 
Головного державного санітарного лікаря України та всіх протиепідемічних 
заходів:

- відкриття бігових доріжок на Новоселицькому міському стадіоні для занять 
спортом;

відвідування спортивних та дитячих майданчиків на території 
Новоселицької ОТГ;

- проводити індивідуальні тренування у спортивних клубах на території 
Новоселицької ОТГ;

- проводити тренування на вулиці, не більше 10 чоловік.

4. Про визначення розміру попередніх збитків завданих 
Новоселицькій ОТГ за наслідками надзвичайної ситуації природного 
характеру, упродовж 22 травня — 24 червня 2020 року у Новоселицькій ОТГ, 
внаслідок сильних дощів та паводка.

СЛУХАЛИ:
Нікорич Марію Іллінічну - міського голову - голову комісії з питань ТЕБ та

НС ;
Мамавко Андрія Анатолійовича - начальника відділу цивільного захисту, НС 

та оборонно-мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету міської ради -  
секретаря комісії з питань ТЕБ та НС ;

В зоні підтоплення перебуває 993 домогосподарств.
Пошкоджено 41 житлових будинків.
Підтоплено:
41 житлових будинків,
502 господарських будівель,
308 підвали,

74 криниць.
Пошкоджено та підтоплено 4_об’єкти соціально-культурної сфери (дитячі

садочки, будинки культури, сільські клуби, школи тощо),
4_об’єктів житлово-комунальної сфери,
5000 кв. м державної власності, а також 62150 кв.м. доріг та 2 мости 

комунальної власності.
Підтоплено уточнюється га сільгоспугідь______агроформувань та

7,5_______га - господарств населення.
Евакуйовано 5____ ___громадян, з яких________ - дитини.
Втрачено - голів свійських тварин, з них _- _ _ _ _
Комісійно обстежено:
______ 815 ______  домогосподарств, 815 шт.

5705 га приватних земельних ділянок (городів), шт.
Складено актів:
Пошкоджено (підтоплено) 41 _____ житлових будинків
187 господарських будівель,
_____625___________приватних земельних ділянок (городів),
____________сільгоспугідь



На даний час розмір збитків обраховано частково та орієнтовно складає -
22,4 млн.гривень.

З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА: 
Інформацію про визначення розміру попередніх збитків завданих 

Новоселицькій ОТГ за наслідками надзвичайної ситуації природного характеру, 
внаслідок сильних дощів та паводка, взяти до відома.

Рішення прийнято одноголосно.
Протокольне рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій є обов’язковим до виконання всіма 
організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності та


