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НОВОСЕЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Чкалова,3 м. Новоселиця, 60300, тел. (0233) 5-09-88, 
Е-шаіІ: поутегіа@етаі1.сот Код ЄДРПОУ 04062050

ПРОТОКОЛ № 40 
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій

«29» жовтня 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початок роботи -  10 —
Головує- Арсеній С.В., в.о.Міського голови
Присутні: члени комісії згідно затвердженого складу (за списком) та запрошені.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про розвиток епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької 

міської ради ОТГ зумовленою гострою респіраторною хворобою 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

2. Про стан готовності комунальних, об’єктових служб, підприємств та 
установ до дій в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років. 
Затвердження комплексного плану заходів щодо запобігання виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної 
безпеки в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.

1. Про розвиток епідемічної ситуації в населених пунктах 
Новоселицької міської ради ОТГ зумовленою гострою респіраторною 
хворобою СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

СЛУХАЛИ:
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»

4. Руснак Аделіну Іванівну - начальника відділу освіти апарату 
виконавчого комітету міської ради.



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

1.1. Інформацію про розвиток епідемічної ситуації в населених 
пунктах Новоселицької міської ради ОТГ зумовленою гострою респіраторною 
хворобою СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2 взяти до відома.

1.2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради (Шова Д.Ф.), начальнику відділу освіти апарату виконавчого 
комітету міської ради (Руснак А.І):

враховуючи швидкий ріст захворюваності серед вчителів навчальних 
закладів Новоселицької ОТГ та з метою вжиття невідкладних додаткових заходів, 
спрямованих на мінімізацію безпосередніх фізичних контактів між учасниками 
освітнього процесу рекомендувати директору Новоселицької ЗОШ №3 (Кока 
С.А.) організувати очне навчання для учнів 1-х класів, навчання 2-11 класів 
організувати в дистанційному форматі. Рекомендувати директорам закладів 
освіти,окрім вищезазначених, забезпечити навчання 1-4 класів в очному форматі 
(після канікул), а 5-11 класів залежно від епідемічної ситуації у змішаному та 
дистанційному форматах ;

Термін -  з 02.11.2020р. до прийняття інших рішень
враховуючи лист Новоселицької міжрайонної філії державної 

установи ««Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» №13- 
03/1196 від 28.10.2020р призупинити освітній процес в дошкільному 
навчальному закладі Маршинецького НВК з 29.10.2020 року та перевести на 
дистанційну форму навчання учнів шкільного підрозділу Маршинецького НВК по 
завершенню канікул до прийняття інших рішень ;

враховуючи лист Новоселицької міжрайонної філії державної установи 
««Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» №13-03/1202 від 
29.10.2020р відновити освітній процес в дошкільному навчальному закладі «Ясне 
сонечко» з 02.11.2020 .

Термін -  з 02.11.2020р.
2. Про стан готовності комунальних, об’єктових служб, підприємств 

та установ до дій в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років. 
Затвердження комплексного плану заходів щодо запобігання виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної 
безпеки в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.
СЛУХАЛИ:

1. Мамавко Андрія Анатолійовича - начальника відділу цивільного захисту, 
НС та оборонно-мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету 
Новоселицької міської ради ОТГ;

2. Агратіну Віктора Михайловича - директора КП «Новоселицька міська 
тепломережа » Агратіна В.М.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення зазначеного питання, 
комісія ВИРІШИЛА:

2.1. Затвердити комплексний план заходів щодо запобігання виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної безпеки 
в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.

2.2. В.о старостам старостинського 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., Лакуста Д.В.), КП «Новоселицька тепломережа» (Агратіна 
В.М.), відділу освіти апарату виконавчого комітету міської ради (Руснак



A.І.), відділу культури, спорту, сім’ї та молоді апарату виконавчого комітету 
міської ради (Козубовський М.Г.) :

в межах повноважень забезпечити виконання комплексного плану 
заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру і пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2020-2021 
років.

Термін -  відповідно до строків у Плані
2.3. В.о старостам старостинського 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., 
Лакуста Д.В.),начальнику відділу цивільного захисту, НС та оборонно- 
мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету Новоселицької міської 
ради (Мамавко А.А.):

вивчити можливість укладання угод з приватними або іншими суб’єктами 
господарювання, які мають у наявності різну очисну, буксирну, тяжку, дорожню 
та будівельну техніку для можливого задіяння на допомогу міським службам під 
час ускладнення погодних умов у зимовий період.

Термін: 25.11.2020р.
2.4. Начальнику відділу цивільного захисту, НС та оборонно- 

мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету Новоселицької міської 
ради (Мамавко А.А.):

визначити перелік стаціонарних, мобільних та кількість можливих 
додаткового розгортання пунктів обігріву на відповідній території, які мають 
забезпечені дровами для опалення, гарячими напоями, теплими ковдрами та 
ліжками. Дану інформацію розмістити у засобах масової інформації та офіційних 
сайтах.

Термін: 25.11.2020р.
2.5. Начальнику відділу цивільного захисту, НС та оборонно- 

мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету Новоселицької міської 
ради (Мамавко А.А.), провідному спеціалісту, відділу житлово -  
комунального господарства, транспорту,благоустрою та охорони 
навколишнього середовища апарату виконавчого комітету міської ради 
(Бедяк Г.М.) :

провести огляд снігозбиральної техніки КП «Новоселицька міська 
тепломережа ». Про результати огляду доповісти міському голові - голові комісії 
з питань ТЕБ та НС Нікорич М.І.

Термін: 25.11.2020р.

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 
фізичними особами на адміністративній території Новоселицької міської 
ради ОТГ.

Контроль за виконанням протоколу залишаю за собою.

B.О.М ІСЬКОГО ГОЛОВИ - '  * Сергій АРСЕНІЙ 

Секретар комісії з питань ТЕБ та НС Андрій МАМАВКО


