УКРАЇНА
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. Центральна, 37, м. Новоселиця, 60300, тел.(0233) 5-02-39, 5-03-15 Е-таі1: поуп5@икг.пеІ

ПРОТОКОЛ № 44
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«15» липня 2020 року

м. Новоселиця

Місце проведення: зал засідань районної державної адміністрації.
Початок роботи - 10.00 год.
Головує: Мельничук О.М. - голова районної державної адміністрації,
голова районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій.
Присутні: члени комісії згідно затвердженого складу.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
природного характеру внаслідок сильних злив та підняття рівня води у р.
Прут на території Тарасовецької сільської ради, яка відбулася у червні
2020 року.
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ:
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Про заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
природного характеру внаслідок сильних злив та підняття рівня води у р.
Прут на території Тарасовецької сільської ради, яка відбулася у червні
2020 року.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:

1.1.
Ситуація, яка виникла 23.06.2020 року, у зв’язку з підняттям рів
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
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місцевого рівня природного характеру код 20310 (Метеорологічні
НС,
пов'язані з атмосферними опадами), ознака 18 (II розділ).
Відповідно до актів обстеження та дефектних актів, попередня сума
нанесених збитків надзвичайною ситуацією житловим будинкам жителів
Тарасовецької сільської ради складає 100 тис. гри.
1.1. Затвердити перелік житлових будинків, які постраждали внаслідок
надзвичайної ситуації природного характеру у зв’язку з сильними дощовими
опадами та різким підняттям рівня води у р. Прут у червні 2020 року, згідно
додатку 1.
1.2. Затвердити перелік невідкладних (першочергових) робіт по житловим
будинкам, Тарасовецької сільської ради, які постраждали внаслідок сильних
дощів та підняття рівня води у р. Прут у червні 2020 року на території
Новоселицького району, згідно додатку 2.
1.3. Затвердити зведений розрахунок збитків по житлових будинках, які
постраждали внаслідок надзвичайної ситуації природного характеру місцевого
рівня у зв’язку з сильними дощовими опадами та підняттям рівня води у р.
Прут у червні 2020 року, згідно додатку 3.
1.4. Фінансовому відділу районної державної адміністрації надати
довідку щодо обсягу коштів резервного фонду районного бюджету.
Термін - негайно
1.5. Сектору взаємодії з правоохоронним органами, оборонної,
мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту районної державної
адміністрації підготувати та направити матеріали на розгляд обласної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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 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

