УКРАЇНА
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. Центральна. 37, м. Новоселиця, 60300, тел. (0233) 5-00-74, 5-03-15 Е-шаіІ: поуп$@икг.пеІ

ПРОТОКОЛ № 23
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«04» травня 2020 року

м. Новоселиця

Місце проведення: зал засідань районної державної адміністрації.
Початок роботи - 09.00 год.
Головує: Мельничук О.М. - голова районної державної адміністрації,
голова районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій.
Присутні: члени районної комісії з питань ТЕБ та НС за списком та
запрошені за окремим списком.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розвиток епідемічної ситуації на території Новоселицького
району
гострої
респіраторної хвороби
СОУГО-19,
спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2. Про передачу продуктів харчування Відділенню стаціонарного
догляду для постійного або тимчасового проживання Новоселицького
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг).
3. Про затвердження переліку місць, призначених для організованого
відпочинку населення на водних об’єктах Новоселицького району під час
купального сезону 2020 року.
4. Про виділення коштів на закупівлю обладнання для КНП
«Новоселицька районна лікарня».
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РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
По першому питанню:
1. Про розвиток епідемічної ситуації на території Новоселицького
району
гострої
респіраторної хвороби
СОУГО-19,
спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
СЛУХАЛИ: інформацію голови районної державної адміністрації
Мельничука О. М., в.о. завідувача Новоселицької міжрайонної філії ДУ
«Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Хмеля В.П.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:

.
.
Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території
Новоселицького району, гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої
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коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, взяти до відома.
По другому питанню:
2. Про передачу продуктів харчування Відділенню стаціонарного
догляду для постійного або тимчасового проживання Новоселицького
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг).
СЛУХАЛИ: інформацію голови районної державної адміністрації
Мельничука О. М., начальника відділу освіти районної державної адміністрації
Довганюк А. В., директора Територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Рурак О. О.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:
2.1. Відділу освіти районної державної адміністрації
з метою
ефективного використання продуктів харчування та продовольчої сировини,
придбаних за бюджетні кошти для закладів освіти Новоселицького району, які
мають нетривалий термін зберігання та тимчасово не використовуються у
зв’язку із запровадженням карантину на усій території України, відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» (зі змінами), наказу
Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 року № 406 «Про
організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОУШ-19»,
передати з балансу закладів загальної середньої освіти, підпорядкованих
відділу освіти Новоселицької районної державної адміністрації, продуктів
харчування, придбаних для учнів і вихованців, на баланс Відділення
стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання
Новоселицького територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг). Обсяги та перелік продуктів харчування, які підлягають

з
передачі згідно Переліку, що додається, зафіксувати в актах приймання передачі, які повинні бути підписані уповноваженими представниками.
Термін - негайно

По третьому питанню:
3.
Про затвердження переліку місць, призначених для організованог
відпочинку населення на водних об’єктах Новоселицького району під час
купального сезону 2020 року.
СЛУХАЛИ: інформацію начальника Новоселицького РС УДСНС України в
Чернівецькій області Сольського Б.І., завідувача сектору взаємодії з
правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань
цивільного захисту районної державної адміністрації Каптаря В.Г.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:

3.1.
Затвердити Перелік місць, призначених для організованого відпочинк
населення на водних об’єктах Новоселицького району під час купального
сезону 2020 року, що додається.
Термін - негайно
3.2. Керівникам суб'єктів господарювання, у володінні яких є пляжі,
під час купального сезону 2020 року суворо дотримуватись вимог Закону
України «Про захист населення від інфекційних хвороб», інших актів
законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань
боротьби з інфекційними хворобами.
Термін - на час купального сезону 2020 року
3.3. Сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної,
мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту районної державної
адміністрації підготувати проект розпорядження щодо попередження
виникнення нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об’єктах
Новоселицького району під час купального періоду 2020 року та подати на
затвердження голові районної державної адміністрації.
Термін - до 06.05.2020 року

По четвертому питанню:
4.
Про виділення коштів на закупівлю обладнання для КН
«Новоселицька районна лікарня».
СЛУХАЛИ: інформацію головного лікаря КНП «Новоселицька районна
лікарня» Калараша В. О.
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З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:
4Л. Звернення головного лікаря КНП «Новоселицька районна лікарня»
Калараша В. О. взяти до відома.
4.2. Виділити кошти з валютного рахунку районної державної адміністрації
передбаченого для реалізації проекту транскордонного співробітництва
(підвищення життєдіяльності населення в долині річки Прут) у сумі 31 200, 00
грн. (тридцять одна тисяча двісті гривень), для придбання медичного
обладнання, яке безпосередньо буде використовуватись для недопущення
розповсюдження гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненою
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, а саме:
1) Рамка дезінфекційна РД-8, у кількості - 2 шт.
Зазначене обладнання передати в тимчасове безкоштовне користування КНП
«Новоселицька районна лікарня» на період карантину, встановленого у зв’язку
з гострою респіраторною хворобою СОУШ-19, спричиненою коронавірусом
8АК8-СоУ-2
Рішення прийнято одноголосно.
Рішення районної комісії з питань ТЕБ та НС є обов’язковими для
виконання всіма підприємствами, установами та організаціями, а також
фізичними особами, які розташовані, здійснюють діяльність, або
проживають на території Новоселицького району.
Контроль за виконанням цього протоколу залишаю за собою.

Голова районної державної
адміністрації, голова районної
комісії з питань ТЕБ та НС

Секретар районної комісії
з питань ТЕБ та НС

Олег МЕЛЬНИЧУК

Ігор ВОЛОДІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол районної комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«0У» Рь
20 2 Л р. № І <
ПЕРЕЛІК
продуктів харчування та продовольчої сировини, придбаних за бюджетні
кошти для закладів освіти Новоселицького району, які підлягають
передачі Відділенню стаціонарного догляду для постійного або
тимчасового проживання Новоселицького територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
№
Ґ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Назва продуктів
М’ясо свинне
Ковбаса «Довбушська»
Філе куряче
Риба
Масло
Картопля
Капуста
Морква
Цибуля
Столовий буряк
Печінка
Молоко
Сир
Сир кисломолочний

Голова районної державної
адміністрації, голова районної
комісії з питань ТЕБ та НС

Секретар районної комісії
з питань ТЕБ та НС

Кількість продуктів
______
(кг)
29,37
6,00
21,69
20,18
27,82
1063,46
244,78
407,68
157,33
566,68
19,22
5,00
5,47
2,40

Олег МЕЛЬНИЧУК

Ігор ВОЛОДІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол районної комісії з
питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
« 04» 0<Г 20 ХО_ р. № ^ А

ПЕРЕЛІК
місць, призначених для організованого відпочинку населення
на водних об’єктах Новоселицького району,
під час купального сезону 2020 року
№

П.І.Б. керівника

Номер
телефону

Назва об’єкту

Місце
розташування

1

Олексюк Жанна
Василівна

0506020011

Пляж БВ
«Сонячний берег»

с. Бояни

2

Антонеску
Іван Георгійович

0664854077

Пляж БВ
«Хвиля»

с. Магала

0997343564

Пляж № 1 ТРК
«Сонячна долина»
ПП Родничок
тревел»

с. Бояни

3

Ротар Тодор
Михайлович

Голова районної державної
адміністрації, голова районної
комісії з питань ТЕБ та НС

Секретар районної комісії
з питань ТЕБ та НС

Олег МЕЛЬНИЧУК

Ігор ВОЛОДІН

