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ПРОТОКОЛ № 35
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«23» червня 2020 року

м. Новоселиця

Місце проведення: Зал засідань районної державної адміністрації.
Початок роботи - 12.00 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 небезпечну гідрологічну ситуацію на території Новоселицького
району в результаті різкого підвищення рівня води у р.Прут, що може
призвести до надзвичайної ситуації.
СЛУХАЛИ: голову районної державної адміністрації Мельничука О.М.,
начальника Новоселицького РС УДСНС України в Чернівецькій області
Сольського Б. І.
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:
- привезти у режим підвищеної готовності наявні всі сили та засоби для
реагування у разі можливого ускладнення ситуації;
Термін- негайно
1.2. Органам місцевого самоврядування (населених пунктів, які
розташовані вздовж р.Прут):
- привести у готовність волонтерські команди (формування) цивільного
захисту;

- продовжити чергування, моніторинг стану рівня води в річках та
водоймах в адміністративних межах населеного пункту;
- спільно з РС УДСНС України в Чернівецькій області та Новоселицьким
відділенням Сторожинецького ВГІ НП в Чернівецькій області продовжити
оповіщення населення (якомога більше людей) відповідного населеного пункту
про можливу загрозу через всі можливі засоби інформації (телефони, інтернет,
подворовий обхід, через гучномовці, спец автомобілі УДСНС та поліції, тощо).
Термін - негайно
1.3. Новоселицькому РС УДСНС України в Чернівецькій області
продовжити роботу цілодобового посту чергування в районі моста через р.Прут
в с.Маршинці та проводити моніторинг рівня води в руслі р.Прут на території
району.
Термін - негайно
1.4. Новоселицькому відділенню Сторожинецького відділу ВП ГУНП
в Чернівецькій області продовжити заходи щодо перекриття проїзду
автотранспорту через міст р.Прут в с.Маршинці;
- у випадку проведення евакуації забезпечити охорону громадського
порядку в районі проведення евакуаційних заходів та охорону суспільної і
приватної власності громадян.
Термін - постійно до ліквідації наслідків НС
1.5. Філії «Новоселицький райавтодор» ДП «Чернівецький
облавтодор» привести у готовність відповідну техніку та бути готовими до
проведення заходів по водовідводу;
- додатково уточнити розрахунок сил та засобів, які можуть бути залучені
до виконання аварійно-відновлювальних (технічних) робіт.
Термін - негайно
1.6. Новоселицькій міжрайонній філії ДУ «ЧОЛЦ МОЗ України»
спільно з КП «Новоселицька міська тепломережа», органами місцевого
самоврядування постійно монітори™ якість води в колодязях загального та
індивідуального користування, водопроводах комунальної, та по можливості
приватної власності, проводячи відповідні аналізи.
Термін- постійно
1.7. 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.
Термін- постійно
1.8. Новоселицькому РЕМ АТ «Чернівціобленерго», Новоселицькому
відділенню ПАТ «Чернівцігаз»
продовжити монітори™ 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.

Термін- у випадку необхідності

1.9.
Органам місцевого самоврядування рекомендувати орендар
водних об’єктів:
- терміново провести обстеження дамб водних об’єктів;
- постійно моніторити рівень води, у випадку необхідності провести
скидання води згідно затверджених режимів роботи по періодам протягом року
до 18.00 години 23 червня 2020 року. Після 18.00 годин зазначеної дати
скидання води заборонено.
Термін - негайно

1.10.
КНП «Новоселицька районна лікарня», КНП «ЦПМСД «Промін
здоров’я», КНП АЗПСМ с.Мамалига, КНП АЗПСМ с.Магала, КНП
АЗПСМ с.Бояни спільно з управлінням праці та соціального захисту
населення подати уточнені списки осіб з обмеженими можливостями
проживаючих в населених пунктах вздовж р.Прут (які потрапляють в
прогнозовану зону підтоплення), з метою забезпечення їх транспортом для
першочергової евакуації внаслідок можливого підтоплення територій
зазначених населених пунктів.
Термін - негайно
1.11. КНП «ЦПМСД «Промінь здоров’я» з метою дієвої організації
транспортного супроводу - санітарного транспорту підвищеної прохідності для
евакуації хворих з зон підтоплення до місця передачі їх бригадам екстреної
медичної допомоги, дозволити залучити санітарний транспорт АЗПСМ с.
Тарасівці, для якого отриманий дозвіл Новоселицької районної ради на
реалізацію та санітарний транспорт центру УАЗ.
Термін —негайно
1.12. Районній комісії з питань евакуації почати роботу та привести у
готовність місця для розміщення евакуйованого населення з прогнозованих зон
підтоплення згідно плану евакуації та місць визначених для евакуйованого
населення внаслідок затоплення.
Термін - негайно
1.13. ДПРЧ-11 УДСНС України у Чернівецькій області:
- продовжити цілодобове чергування рятувальних підрозділів та
забезпечити ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації у найкоротший термін.
- організувати необхідні аварійно-рятувальні роботи в зоні виникнення
надзвичайної ситуації.
- після спаду рівня води провести відкачування брудної води з замулених
криниць, які потрапили в зону затоплення.
Термін - негайно
1.14. Новоселицькому Управлінню ГУ Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області, Новоселицькій районній державній лікарні
ветеринарної медицини спільно з Новоселицькою міжрайонною філією ДУ
«ЧОЛЦ МОЗ України»:
- продовжити лабораторний контроль за якістю питної води і харчових
продуктів;

- продовжити проведення санітарно-освітньої роботи серед населення,
що проживає в зоні прогнозованого підтоплення з профілактики інфекційних
захворювань.
- продовжити проведення профілактично-лікувальних заходів спрямовані
на попередження загрози виникнення кишкових інфекцій на території, що
опинились в зоні стихійного лиха.
- забезпечити доставку якісної питної води до постраждалих с.Маршинці в
необхідній кількості з розрахунку не менше 3 л на одну особу.
- продовжити необхідні санітарно-епідемічні заходи для забезпечення
санітарно-епідеміологічного благополуччя населення в районі виникнення
надзвичайної ситуації та прилеглої території, запровадити обмежувальні заходи
та здійснювати щоденні лабораторні дослідження показників питної води, про
що повідомляти населення через засоби масової інформації до стабілізації
ситуації.
- вжити заходів щодо недопущення спалахів інфекційних захворювань.
Особливу увагу зосередити за санітарним наглядом об’єктів навколишнього
середовища, продуктами харчування і водою.
Термін - негайно
1.15. Спеціалізованій медичній службі:
- привести в режим підвищеної готовності медичні формування для
надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної
ситуації;
- підготувати лікувальні заклади до додаткового прийому осіб, які
постраждали. Розгорнути стаціонари, ізолятори, обсерватори, додатковий
ліжковий фонд і провести необхідну перепрофілізацію наявних ліжок
лікувальної мережі.
продовжити проведення заходів щодо перерозподілу запасів
медикаментів і перев’язочних засобів між лікувальними закладами.
Термін - негайно
1.16. Спеціалізованій службі захисту сільськогосподарських тварин і
рослин спільно з ДП «Новоселицьке державне спеціалізоване лісництво
АПК»:
- привести в готовність оперативно-мобільні групи, створені на базі
лісництв;
Термін - негайно
1.17. Новоселицькій дільниці Сторожинецького МУВГ:
- залучити техніку для проведення аварійно-відновлювальних робіт в
руслах річок, що протікають на території постраждалої від наслідків стихії .
- додатково обстежити берегоукріплення, берегозахисні дамби, у разі
потреби залучити додаткові сили щодо укріплення берегозахисних споруд.
Термін - негайно
1.18. Спеціалізованій службі транспорту організації торгівлі та
харчування - на базі відділу житлово-комунального господарства,

містобудування, архітектури, інфраструктури енергетики та захисту
довкілля:
- бути готовими до забезпечення харчування особового складу формувань,
які залучені для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та евакуйованого
населення.
- забезпечити надання автотранспорту для евакуації населення за окремим
розрахунком розрахунку з підтоплених населених пунктів району.
Термін - негайно
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

