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-таі1: поущ@икг.пе1:

ПРОТОКОЛ № 36
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«24» червня 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 надзвичайну ситуацію природного характеру на території
Новоселицького району, яка виникла внаслідок сильних злив, та різкого
підйому рівня води у р. Прут.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
Про надзвичайну ситуацію природного характеру на території
Новоселицького району, яка виникла внаслідок сильних злив, та різкого
підйому рівня води у р. Прут.
По першому питанню:
СЛУХАЛИ: інформацію голови районної * державної адміністрації
Мельничука О. М., завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту районної
державної адміністрації
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:
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1.1. Ситуація, яка виникла 23.06.2020 року, у зв’язку з підняттям рівня
води у річці Прут, та внаслідок сильних злив на території Новоселицького
району за класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій, затверджених
наказом МВС України від 06.08.2018 № 658, з урахуванням підпункту 2, пункту
6 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24.03.2004 № 368, відповідно Державного класифікатора надзвичайних
ситуацій (ДК 019:2010), затвердженого наказом Держстандарту України від
09.10.2010 № 417, попередньо класифікується, як надзвичайна ситуація
місцевого рівня природного характеру код 20310 (Метеорологічні НС, пов'язані
з атмосферними опадами), ознака 18 (II розділ).
Термін - негайно
1.2. Органам місцевого самоврядування, населення яких постраждало
внаслідок надзвичайної ситуації для визначення розмірів збитків від наслідків
надзвичайних ситуацій природного характеру керуватися постановою Кабінету
Міністрів України від 15.02.2002 року № 175 «Про затвердження Методики
оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру» (із наданням інформації щодо форми власності об’єктів, які зазнали
втрат).
Термін - терміново
1.3. Органам місцевого самоврядування, населення яких постраждало
внаслідок
надзвичайної
ситуації
надати
Перелік
невідкладних
(першочергових) робіт з проведення аварійно-відновлювальних робіт та інших
невідкладних робіт в населених пунктах, які постраждали від надзвичайної
ситуації.
Термін - негайно
1.4. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням про
порядок проведення обстеження жилих будинків відповідно до постанови Ради
міністрів Української РСР від 26.04.1984 року № 189 «Про порядок обстеження
стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та
технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень
непридатними для проживання» та довести вимоги постанови Кабінету
Міністрів України від 18.12.2013 року № 947 «Про затвердження Порядку
надання та визначення розміру грошової допомоги або компенсації
постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому
місці проживання».
1.5. Затвердити склад комісії по обстеженню стану приміщення штабу
цивільного захисту та з питань надзвичайних ситуацій, Новоселицької районної
державної адміністрації, розташований в цокольному поверсі адміністративної

з
будівлі за адресою вул. Центральна, 37, м. Новоселиця, яка підтопленого
внаслідок сильних дощових злив 23.06.2020 року, що додається.

..
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Комісії по обстеженню стану приміщення штабу цивільного захисту
з питань надзвичайних ситуацій Новоселицької районної державної
адміністрації після відкачки води з цокольного поверху адміністративної
будівлі за адресою вул. Центральна, 37, м. Новоселиця, провести обстеження
зазначеного приміщення, та визначити перелік майна, обладнання, якого
постраждало в наслідок підтоплення зі складанням відповідного акту.
Термін - після відкачки води
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

Олег МЕЛЬНИЧУК

Секретар районної комісії
з питань ТЕБ та НС

Ігор ВОЛОДІН

