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: поупз@икг.пе1;

ПРОТОКОЛ № 21
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«23» квітня 2020 року

м. Новоселиця

Місце проведення: зал засідань районної державної адміністрації.
Початок роботи - 17.00 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, пов’язаної з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, та
продовження карантину до 11 травня 2020 року.
2. Про додаткові заходи щодо протидії поширенню коронавірусної
хвороби (СОУГО-19) в місцях можливого масового скупчення людей під
час проведення поминальних обрядів у післяпасхальний період.
3. Про заходи щодо посилення пожежної безпеки в природних
екосистемах Новоселицького району.
4. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з резервного фонду
Новоселицького району для проведення заходів по недопущенню
поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
5. Про виділення коштів для закупівлі обладнання для Новоселицької
міжрайонної філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ
України».
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РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
По першому питанню:
. Про розвиток епідемічної ситуації на території Новоселицького
району, пов’язаної з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, та
продовження карантину до 11 травня 2020 року.
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
Новоселицького району, пов’язаної з гострою респіраторною

території
хворобою
СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, взяти до відома.
11

1.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня
2020 року № 291 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів
України» на території Новоселицького району продовжити карантин до 11
травня 2020 року.
1.3. Керівникам установ, підприємств, організацій та фізичним особам,
які розташовані, здійснюють діяльність, або проживають на території
Новоселицького району суворо дотримуватись вимог карантину та безумовно
виконувати вимоги протокольних рішень районної комісії з питань ТЕБ та НС
щодо протидії поширенню хвороби СОУГО-19, спричиненою коронавірусом
8АК8-СоУ-2.

По другому питанню:
2.
Про додаткові заходи щодо протидії поширенню коронавірусно
хвороби (СОУГО-19) в місцях можливого масового скупчення людей під
час проведення поминальних обрядів у післяпасхальний період.
СЛУХАЛИ: інформацію голови районної державної адміністрації
Мельничука О. М., начальника Новоселицького районного управління
Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області
Мельника І. В.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:
2.1. Органам місцевого самоврядування району відповідно до положень
статті 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»,
статей 30, 40-41 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020 р. № 211 (зі змінами) і постанови Головного державного санітарного
лікаря України від 21 квітня 2020 р. № 11 провести на відповідній
адміністративній території заходи щодо заборони відвідування громадянами
кладовищ, місць окремих поховань у традиційні
післяпасхальні

з
(післявеликодні) поминальні дні, крім випадків здійснення поховання
померлого, за умови проведення ритуальних обрядів з дотриманням
протиепідемічних правил, зокрема участі не більше ніж 10 осіб та забезпечення
відстані між присутніми не менше ніж 1,5 метри.
Термін - негайно

2.2.
Виконавчим комітетам органів місцевих рад, спільно з сектором
культури, національностей, релігій, молоді та спорту районної державної
адміністрації, Новоселицьким
районним управлінням Головного
управління
Держпродспоживслужби
в
Чернівецькій
області
і
Новоселицьким відділенням Сторожинецького відділу поліції ГУНП в
Чернівецькій області у зв’язку з посиленням загроз поширення вірусу
СОУГО-19, провести в межах своїх повноважень відповідні заходи щодо
попередження керівників усіх релігійних громад, груп тощо, які проводять
діяльність на відповідній адміністративній території, щодо їхньої персональної
відповідальності за дотримання всіх протиепідемічних заходів, включно з
можливостями застосування щодо них адміністративних покарань (штрафів) та
відкриття спеціальних проваджень у випадках ігнорування чи свідомого
провокування скупчення людей на територіях цвинтарів у відповідний період.
Термін - негайно

По третьому питанню:
3.
Про заходи щодо посилення пожежної безпеки в природни
екосистемах Новоселицького району.
СЛУХАЛИ: інформацію начальника ДПРЧ-11 м. Новоселиця Головка
П. С., 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.
Виконавчим комітетам місцевих рад, ДП «Новоселицьке
державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу»,
спільно з представниками Новоселицького РС УДСНС України в
Чернівецькій області в межах повноважень забезпечити виконання заходів,
спрямованих на запобігання виникненню пожеж, зокрема підпалів на
територіях лісових масивів та сільськогосподарських угіддях Новоселицького
району.
Термін —під час посушливого періоду
3.2. Виконавчим комітетам місцевих рад:
- встановити на видних місцях наочну протипожежну агітацію, знаки
пожежної безпеки;
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- довести до мешканців інформацію про відповідальність, передбачену
Кримінальним Кодексом України за знищення майна внаслідок пожеж,
зокрема:
- частиною 2 ст.194 передбачено кримінальну відповідальність за умисне
знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу;
- статтею 196 передбачено кримінальну відповідальність за необережне
знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження
або загибель людей;
- статтею 245 передбачено кримінальну відповідальність за знищення або
пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів,
вздовж залізниць або інших таких насаджень вогнем чи іншим
загально- небезпечним способом;
- статтею 252 передбачено кримінальну відповідальність за умисне
знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів
природно-заповідного фонду;
- статтею 270 передбачено кримінальну відповідальність за порушення
встановлених законодавством вимог пожежної безпеки;
зобов’язати власників домогосподарств та сільгоспугідь привести у
відповідність до вимог пожежної безпеки свої території шляхом скошування та
вивезення в установлені місця сухої трави, листя та інших рослинних решток.
Термін - постійно, під час посушливого періоду
3.3. Відділу організаційної роботи, документообігу та контролю
апарату районної державної адміністрацій, сектору взаємодії з
правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань
цивільного захисту районної державної адміністрації:
забезпечити висвітлення питання щодо попередження пожеж, загибелі
та травмування людей на них в житловому секторі на офіційному Інтернет
сайті районної державної адміністрацій та у засобах масової інформації
району;
довести через засоби масової інформації до населення інформацію про
кримінальну відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України
за знищення майна внаслідок пожеж.
Термін - періодично, під час посушливого періоду
3.4. Виконавчим комітетам місцевих рад, Новоселицькому відділенню
Сторожинецького ВП ГУНП у Чернівецькій області, ДП «Новоселицьке
державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу»,
Новоселицькому РС УДСНС України у Чернівецькій області, у межах
компетенції:
утримувати підпорядковані сили і засоби у підвищеній готовності до
реагування на пожежі та загорання;
забезпечити подальший моніторинг пожежної обстановки у природних
екосистемах і реагування на пожежі та загоряння на початкових стадіях їх
виявлення;
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у посушливий період посилити спостереження за лісовими масивами та
патрулювання територій лісового фонду, особливо у місяцях, що межують із
сільськогосподарськими угіддями;
на період високої пожежної небезпеки вжити додаткових заходів щодо
обмеження доступу населення й транспортних засобів до лісових масивів,
заборонити спалювання сухої трав’янистої рослинності на землях, що межують
з лісовими масивами;
забезпечити готовність сил та технічних засобів для ліквідації можливих
лісових пожеж;
перевірити та підготувати до застосування резервний запас паливномастильних матеріалів для заправки пожежної техніки, що злучається до
гасіння пожеж і здійснення патрулювання лісових масивів.
Термін - постійно

По четвертому питанню:
4.
Про виділення паливно-мастильних матеріалів з резервного фонд
Новоселицького району для проведення заходів по недопущенню
поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-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 Каптаря В. Г.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА
4Л. Заслухану інформацію щодо виділення паливно-мастильних матеріалів
з резервного фонду Новоселицького району для проведення заходів по
недопущенню поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-19,
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, взяти до відома.
4.2. Рекомендувати голові районної державної адміністрації, для
здійснення заходів по недопущенню розповсюдження на території
Новоселицького району гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, з метою забезпечення швидкого реагування на
виклики громадян, виділити з матеріального резерву Новоселицького району, а
саме: Східній станції Прутської підстанції ОКНП «Чернівецький обласний
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» - 110 (сто десять)
літрів дизельного палива та 1000 (одну тисячу) літрів бензину А-76.
Термін - негайно
4.3. 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 ЗО вересня 2015 року № 775 «Про затвердження
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Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (зі змінами та доповненнями).
Термін - негайно

По п’ятому питанню:
5.
Про виділення коштів для закупівлі обладнання для Новоселицьк
міжрайонної філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ
України».
СЛУХАЛИ: інформацію в.о. завідувача Новоселицької міжрайонної філії
ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Хмеля В.П.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:
5.1. Звернення в.о. завідувача Новоселицької міжрайонної філії ДУ
«Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Хмеля В.П. взяти
до відома.
5.2. Виділити кошти з валютного рахунку районної державної адміністрації
передбаченого для реалізації проекту транскордонного співробітництва
(підвищення життєдіяльності населення в долині річки Прут) у сумі 27 950, 00
грн. (двадцять сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень), для придбання
медичного обладнання, яке безпосередньо буде використовуватись для
діагностування гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненою
коронавірусом $АК.$-СоУ-2:
1) Люксметр Тезіо 540, у кількості - 1 шт.
2) Сигналізатор-аналізатор газів «ДОЗОР-С-М-2» (СО:]\Ю2), у кількості - 1
шт.
Зазначене обладнання передати на баланс Новоселицькій міжрайонній
філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України».
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
•

•

•••

О

Секретар районної комісії
з питань ТЕБ та НС

••

