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-таіІ: поупз@икг.пеІ

ПРОТОКОЛ № 15
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«09» квітня 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
СОУШ-19,
спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2. Про заходи щодо посилення карантину у відповідності до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 р. № 255 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020
р. № 211».
3. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з резервного фонду
Новоселицького району для проведення заходів по недопущенню
поширення гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
4. Про заходи щодо протидії масовим пожежам у природних
екосистемах,
лісових
масивах
і сільськогосподарських
угіддях
Новоселицького району.
5. Про заходи щодо протидії виникненню пожеж на стихійних
сміттєзвалищ.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
По першому питанню:
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1. Про розвиток епідемічної ситуації на території Новоселицького
району
гострої
респіраторної
хвороби
СОУШ-19,
спричиненої
коронавірусом 8АК$-СоУ-2.
СЛУХАЛИ: інформацію першого заступника голови районної державної
адміністрації Поп К.Ю., в.о. завідувача Новоселицької міжрайонної філії ДУ
«Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Хмеля В.П.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА
1Л. Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території
Новоселицького району гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом §АК8-СоУ-2, взяти до відома.
По другому питанню:
2. Про заходи щодо посилення карантину у відповідності до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 р. № 255 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від II березня 2020 р.
№ 211».

СЛУХАЛИ: інформацію першого заступника голови районної державної
адміністрації Поп К.Ю., 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.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня
2020 р. № 255 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2020 р. № 211»:
1) дозволити торгівлю деталями та приладдям для транспортних засобів та
сільськогосподарської техніки в спеціалізованих магазинах, добовим
молодняком
свійської
птиці
з
території
ТОВ
«Новоселицьке птахопідприємство», території ГІГІ Бомбак П.І. за умови
забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та
відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або
захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в
приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а
також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів;
Термін - з 07-00 13.04.2020 до закінчення карантину
2) заборонити перебувати на вулицях без документів, що посвідчують
особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;
3) заборонити переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи,
крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14
років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними
батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону або
повнолітніми родичами дитини;

4)
заборонити перебування в громадських місцях осіб, які не досягти 14
років, без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників,
прийомних батьків, багьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або
повнолітніх родичів дитини.
Термін -негайно, до закінчення карантину

2.2.
Органам
місцевого
самоврядування
рекомендувати
підприємствам, установам, організаціям на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці на час дії карантину забезпечити:
1) позмінну роботу працівників та/або за можливості віддалену роботу в
режимі реального часу через Інтернет;
2) відстань у прикасовій та касовій зонах між особами (за винятком
покупця і продавця) не менше ніж 1,5 метра та/або наявність між ними
відповідних захисних екранів;
3) дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які
очікують дозволу на вхід до приміщень;
4) цілодобовий та/або подовжений режим (графік) роботи юридичних осіб
та фізичних осіб — підприємців, які провадять діяльність, яка є дозволеною
відповідно до вищевказаної постанови (без необхідності здійснення окремого
погодження такого режиму (графіка).
Термін - з 07-00 13.04.2020 до закінчення карантину
По третьому питанню:

3.
Про виділення паливно-мастильних матеріалів з резервного фонду
Новоселицького району для проведення заходів по недопущенню
поширення гострої респіраторної хвороби СОУІП-19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
СЛУХАЛИ: інформацію завідувача сектору взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту
районної державної адміністрації Кагітаря В. Г.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА
3.1. Заслухану інформацію щодо виділення паливно-мастильних матеріалів
з резервного фонду Новоселицького району для проведення заходів по
недопущенню поширення гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19,
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, взяти до відома.
3.2. Рекомендувати голові районної державної адміністрації, для
здійснення заходів по недопущенню розповсюдження на території
Новоселицького району гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом СОУЮ-19:
1)
з метою забезпечення оперативного реагування, виділити
матеріального резерву Новоселицького району, а саме: ДПРЧ-11 УДСНС
України в Чернівецькій області - 100 (сто) літрів дизельного палива та

з
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800 (вісімсот) літрів бензину А-76, Новоселицькій міжрайонній філії ДУ
«Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» - 500 (п’ятсот)
літрів бензину А-76.
2)
для довезення працівників закладів охорони здоров’я до місця роботи
виділити Мамалигівській об’єднаній територіальній громаді - 400 (чотириста)
літрів дизельного палива, Новоселицькій об’єднаній територіальній громаді 100 (сто) літрів дизельного палива
Термін - негайно

3.3.
Відділу житлово-комунального господарства, містобудування
архітектури, інфраструктури енергетики та захисту довкілля районної
державної адміністрації спільно з відділом фінансово-господарського
забезпечення апарату районної державної адміністрації підготувати проект
розпорядження районної державної адміністрації відповідно вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження
Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (зі змінами та доповненнями).
Термін - негайно
По четвертому питанню:

4.
Про заходи щодо протидії масовим пожежам у природни
екосистемах,
лісових
масивах
і сільськогосподарських угіддях
Новоселицького району.
СЛУХАЛИ: інформацію провідного інспектора Новоселицького РС
УДСНС України в Чернівецькій області Рибака І.В.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:

4.1.
Органам місцевого самоврядування, Новоселицькому РС УДСНС
України в Чернівецькій області, ДП «Новоселицьке державне
спеціалізоване
лісництво
АПК»,
відділу
житлово-комунального
господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури енергетики та
захисту довкілля, Новоселицькому РЕМ АТ «Чернівціобленерго», в межах
повноважень:
1) встановити цілодобовий моніторинг природних екосистем для
своєчасного виявлення пожеж для забезпечення своєчасного та об’єктивного
Новоселицького РС УДСНС України в Чернівецькій області про виникнення
пожеж у лісових масивах та на території сільськогосподарських угідь;
2) заборонити спалювання сухої рослинності на відповідній території та
залишків переробки деревини у лісових масивах, поблизу них та на території
сільськогосподарських угідь;
Термін - постійно
3) провести роз’яснювальну роботу з населенням на відповідній
території через районні засоби масової інформації щодо небезпеки підпалу
сухої трави, особливо на об’єктах природно-заповідного фонду та правил
поведінки на них;
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Термін - протягом пожежонебезпечного періоду
4) забезпечити створення та постійне оновлення в лісових масивах
мінералізованих смуг, протипожежних розривів, проведення ремонту
спостережних веж, пожежних водоймищ і доріг протипожежного призначення,
очищення лісових масивів від захаращень, у першу чергу прилеглих до
населених пунктів, просік, де проходять повітряні лінії електропередач, нафто-,
газо-, продуктопроводи;
Термін - 12.06.2020
5) забезпечити введення на період високого га надзвичайно високого
класів пожежної небезпеки тимчасових обмежень на відвідування населенням
лісових масивів і лісопаркових зон та в’їзд до них автотранспортних засобів;
Термін - з травня по жовтень 2020 року
6) по закінченню обмежувальних заходів пов’язаних з карантином,
організувати проведення спільних рейдів, патрулювань територій, спрямованих
на попередження виникнення пожеж у лісах та сільгоспугіддях, у тому числі
виявлення і документування злочинних намірів та зловживань у сфері лісового
господарства, навмисних підпалів лісових масивів, а також неконтрольованого
спалювання сухої трави;
Термін - протягом пожежонебезпечного періоду
7) привести у працездатний стан пожежні автомобілі, мотопомпи та іншу
техніку, пристосовану для цілей пожежогасіння, укомплектування її пожежнотехнічним обладнанням, інвентарем та засобами зв’язку;
8) провести додаткові інструктажі з працівниками щодо порядку дій в
разі виникнення пожеж чи надзвичайних ситуацій в лісових масивах;
9) створити необхідний резерв паливно-мастильних матеріалів, для
забезпечення заправки техніки, що залучається до гасіння пожеж в
екосистемах.
Термін - до 10 червня 2020 року

10)
про вжиті заходи інформувати сектор взаємодії з правоохоронним
органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту
районної державної адміністрації.
Термін - до 01 липня та до 20 жовтня 2020 року

4.2.
Новоселицькому РЕМ АТ «Чериівціобленерго» забезпечити
контроль за станом ліній електропередачі, які проходять в лісових масивах.
Відпрацювати схеми резервного електропостачання до населених пунктів у разі
їх відключення від основних джерел під час гасіння пожеж у лісах області.
Термін - протягом пожежонебезпечного періоду
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4.3.
Відділу організаційної роботи, документообігу га контролю
районної державної адміністрації, сектору взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту
районної державної адміністрації інформувати населення про надзвичайну
пожежну небезпеку під час спалювання сухої трави на сільськогосподарських
угіддях, лісових масивах та одночасно звертати увагу громадян на дотримання
правил пожежної безпеки.
Термін - протягом пожежонебезпечного періоду
По п’ятому питанню:

5.
Про заходи щодо протидії виникненню пожеж на стихійни
сміттєзвалищах.
СЛУХАЛИ: інформацію провідного інспектора Новоселицького РС
УДСНС України в Чернівецькій області Рибака І.В.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
Органам місцевого самоврядування, в межах повноважень:
1) вжити заходів по недопущенню утворення стихійних сміттєзвалищ на
відповідній території;
2) провести моніторинг стану наявних сміттєзвалищ, що перебувають на
балансі та вжити заходів щодо забезпечення їхньої пожежної безпеки;
3) про вжиті заходи інформувати сектор взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту
районної державної адміністрації.
Термін - 14.04.2020
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 ГЕБ та НС

Олег МЕЛЬНИЧУК

Ігор ВОЛОДІН

