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ПРОТОКОЛ № 32
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«14» червня 2020 року

м. Новоселиця

Місце проведення: Берег р. Прут в с. Маршинці (виїзне засідання).
Початок роботи - 20.30 год.
Головує: Мельничук О. М. - голова районної державної адміністрації - голова
районної комісії з питань ТЕБ та НС.
Присутні: члени комісії згідно затвердженого складу.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про можливу небезпечну гідрологічну ситуацію на території
Новоселицького району в результаті різкого підвищення рівня води у р. Прут
що може призвести до надзвичайної ситуації.

1. Про можливу небезпечну гідрологічну ситуацію на території
Новоселицького району в результаті різкого підвищення рівня води у р. Прут
що може призвести до надзвичайної ситуації.
СЛУХАЛИ: Начальника Новоселицького РС УДСНС України в Чернівецькій
області Сольського Б. І., завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту районної державної
адміністрації Каптаря В. Г.
За результатами виступів, з урахуванням їх обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1.1. Новоселицькому РС УДСНС України в Чернівецькій області,
начальникам спеціалізованих служб цивільного захисту спільно з головами
місцевих рад, керівниками установ, підприємств та організацій району:

- уточнити першочергові заходи з протидії загрозам ускладнення погодних
умов та організації взаємодії місцевих органів влади і органів місцевого
самоврядування щодо спільних дій з ліквідації можливих наслідків негоди
- забезпечити готовність сил цивільного захисту до реагування у разі
можливого ускладнення ситуації;
- організувати, у разі необхідності, очистки русел малих річок та дренажних
систем для відновлення їх пропускної спроможності та безперешкодного стоку
води;
1 . 2 . Органам місцевого самоврядування (населених пунктів, які
розташовані вздовж р. Прут):
- привести у готовність волонтерські команди (формування) цивільного
захисту,
- організувати відповідне чергування, постійно моніторити стан рівня води в
річках та водоймах в адміністративних межах населеного пункту;
- оповістити населення (якомога більше людей) відповідного населеного
пункту про можливу загрозу через всі можливі засоби інформації (телефони,
інтернет, рупор тощо);
- переглянути Плани евакуації внаслідок затоплення;
1.3. Філії «Новоселицький райавтодор» ДП «Чернівецький облавтодор»
привести у готовність відповідну техніку.
Термін - негайно
1.4. Новоселицькому відділенню Сторожинецького відділу ВП ГУНП в
Чернівецькій області провести заходи щодо перекриття проїзду автотранспорту
через міст р. Прут в с. Маршинці.
Термін - негайно
1.5. Новоселицькій міжрайонній філії ДУ «ЧОЛЦ МОЗ України» спільно
з
КП
«Новоселицька міська
тепломережа»,
органами
місцевого
самоврядування постійно моніторити якість води в колодязях загального та
індивідуального користування, водопроводах комунальної, та по можливості
приватної власності, проводячи відповідні аналізи.
Термін- постійно
1.6.
Начальникам спеціалізованих
служб
цивільного
захисту,
Новоселицькому РС УДСНС України в Чернівецькій області, головам органів
місцевого самоврядування утримувати у постійній готовності до застосування
наявні сили та засоби, у тому числі плавзасоби, інженерну та автомобільну техніку,
насосне обладнання, автономні джерела електроживлення.

1.7.
Новоселицькому РЕМ АТ «Чернівціобленерго», Новоселицьк
відділенню ПАТ «Чернівцігаз» моніторити стан ліній електропередач та
газопроводів в зонах можливого підтоплення поблизу р. Прут, у випадку критичного

підняття рівня води бути готовими до відключення подачі електроенергії та газу в
даній зоні.

1.8.
Органам місцевого самоврядування рекомендувати орендар
водних об’єктів:
- терміново провести обстеження дамб водних об’єктів;
- постійно моніторити рівень води, у випадку необхідності провести заходи
щодо зниження рівня води;
- бути готовими у випадку необхідності спільно з фермерськими
господарствами провести евакуацію сільськогосподарських тварин з районів
можливого підтоплення.
1.9. КНП «Новоселицька районна лікарня», КНП «ЦПМСД «Промінь
здоров’я» в Новоселицькому районі» спільно з управлінням праці та
соціального захисту населення провести додаткове уточнення списків осіб з
обмеженими можливостями проживаючих в населених пунктах вздовж р. Прут, з
метою забезпечення їх транспортом для першочергової евакуації внаслідок
можливого підтоплення територій зазначених населених пунктів.
1.10. Районній комісії з питань евакуації бути готовими до проведення за
необхідністю заходів по евакуації населення з зони можливого підтоплення.
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

