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ПРОТОКОЛ № ЗО
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«09» 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 розвиток епідемічної ситуації на території Новоселицького
району
гострої
респіраторної хвороби
СОУГО-19,
спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2. Про відновлення тренувань вихованців дитячо-юнацьких
спортивних шкіл.
3. Про стан утримання комунального і об’єктового протипожежного
водопостачання на території Новоселицького району.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
По першому питанню
Про розвиток епідемічної ситуації на території Новоселицького
району, пов’язаної з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19,
спричиненою 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:
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1. 1. Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території
Новоселицького району гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АК$-СоУ-2, взяти до відома.

1.2. На виконання п. 9 рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС від
26 травня 2020 року та протокольного рішення обласної комісії з питань ТЕБ та
НС від 05 червня 2020 року № 32 (п. 2 питання 1), скасувати виконання
завдання щодо проведення санітарної обробки проїжджої частини доріг та
тротуарів комунальних та місцевих форм власності із залученням відповідної
спеціалізованої техніки з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК.8Со-У-2, передбаченого рішенням районної комісії з питань ТЕБ та НС від 26
березня 2020 року № 12 (підпункт 5 пункту 2.2 питання 2), в частині обробки
вулиць.
По другому питанню
Про відновлення тренувань вихованців дитячо-юнацьких спортивних
шкіл.
СЛУХАЛИ: завідувача сектору культури, національностей, релігій,
молоді та спорту районної державної адміністрації Михайлову С.С., в.о.
завідувача Новоселицької міжрайонної філії ДУ «Чернівецький обласний
лабораторний центр МОЗ України» Хмеля В.П.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:
2.1. Відновити індивідуальні тренування вихованців дитячо-юнацьких
спортивних шкіл (членів збірних команд України) за умови затвердження
індивідуального графіку тренувань та дотримання рекомендацій, затверджених
постановою Головного державного санітарного лікаря України № 28 від
26.05.2020, зі змінами внесеними постановою Головного державного
санітарного лікаря України № 33 від 02.06.2020.
Термін - з 10 червня 2020 р.
По третьому питанню
Про стан утримання комунального і бб’єктового протипожежного
водопостачання на території Новоселицького району.
СЛУХАЛИ: інформацію начальника Новоселицького РС УДСНС
України в Чернівецькій області Сольського Б. І., начальника КП «Новоселицька
міська тепломережа» Агратіну В. М.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:
3.1. Міській раді Новоселицької ОТГ взяти на особистий контроль
ситуацію щодо відновлення стану утримання джерел протипожежного
водопостачання на комунальній водомережі. Розробити комплексний план
заходів щодо приведення стану утримання джерел комунального
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протипожежного водопостачання на належний рівень. Винести питання на
сесію щодо неналежного утримання джерел протипожежного водопостачання
на об’єктах із наявним зовнішнім протипожежним водопостачанням різної
форми власності та зобов’язати відновити несправні джерела протипожежного
водопостачання у встановлені терміни відповідно до вимог нормативних
документів.
Термін - 02.09.2020
3.2. Органам місцевого самоврядування району розробити комплексні
програми покращення протипожежного водопостачання населених пунктів (із
затвердженням на сесії громад). Програмою передбачити проведення ремонту
та відновлення джерел протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів,
пожежних водойм та водонапірних веж) на підпорядкованих їм територіях. У
безводних районах обладнати місця для забору води пожежно-рятувальною
технікою для цілей пожежогасіння (не менше двох у кожному населеному
пункті).
Термін - 29.06.2020
3.3. Органам місцевого самоврядування району зобов’язати орендарів
(власників) водних об’єктів на відповідній території облаштувати пірси для
протипожежних потреб відповідно до вимог чинного законодавства.
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

