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-таі1: поуп$@икг.пеІ

ПРОТОКОЛ № 37
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«24» червня 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:
. Про розвиток епідемічної ситуації на території Новоселицького
району
гострої
респіраторної хвороби
СОУШ-19,
спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2. Про розвиток надзвичайної ситуації місцевого рівня на території
Новоселицького району внаслідок підняття рівня води у річці Прут з 23
червня 2020 року.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
По першому питанню
Про розвиток епідемічної ситуації на території Новоселицького району
гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом
8АК8-СоУ-2.
СЛУХАЛИ: інформацію в.о. завідувача Новоселицької міжрайонної філії
ДУ «ЧОЛЦ МОЗ України»
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 8АЯ8-СоУ-2, взяти до відома.
1.2. Взяти до відома постанову Кабінету Міністрів України від 17 червня
2020 р. № 500 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів
України».
1.3. Відповідно до протокольного рішення обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22.06.2020 року
№ 35, враховуючи результати оцінки поточної епідемічної ситуації у районі,
продовжити дію обмежувальних заходів, встановлених постановою Кабінету
Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та етапів
послаблення протиепідемічних заходів» із змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 480 на всій території
Новоселицького району до 31 липня 2020 року.
1.4. Органам
місцевого
самоврядування
району неухильно
дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня
2020 р. № 500 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів
України».
2. Про розвиток надзвичайної ситуації місцевого рівня на території
Новоселицького району внаслідок підняття рівня води у річці Прут з 23
червня 2020 року.
СЛУХАЛИ: інформацію голови районної державної адміністрації
Мельничука О. М., завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту районної
державної адміністрації про розвиток надзвичайної ситуації місцевого рівня на
території Новоселицького внаслідок сильних дощів у період з 23 червня 2020
року.
Новоселицька ОТГ
м. Новоселиця - підтоплено 158 присадибних ділянок, підтоплено 7
житлових будинків, підтоплено 2 пішохідних переходів.
с. Маршинці - підтоплено 256 присадибних ділянок, підтоплено
автомобільну дорогу Т-26-06 /Н-03/ Новоселиця - Герца - КПП "Дяківці",
підтоплено міст через р. Прут на автомобільній дорозі Т-26-06 /Н-03/
Новоселиця - Герца - КПП «Дяківці».
с. Зелений Гай - підтоплено 16 присадибних ділянок.
Внаслідок значних дощів підтоплено:
- м. Новоселиця - 225 присадибних ділянок, 10 житлових будинків, 48
підвалів багатоповерхових житлових будинків, підвал адміністративної будівлі
вул. Центральна, буд. 37, підвал КНП «Новоселицька РЛ», каналізаційна

з
насосна станція КНП «Новоселицька РЛ», очисні споруди міста Новоселиця,
територія ЗОШ № 3;
с. Слобода - підтоплена територія ЗОШ.
В селах Рингач, Шишківці, Строїнці, Маршинці та в місті Новоселиця
розмито дороги.
Відселено за згодою з місць можливого підтоплення: м. Новоселиця - 2
особи (люди з інвалідністю), с. Маршинці - 5 осіб (у т.ч. 1 людина з
інвалідністю, 1 дитина)
Ванчиковецька ОТГ
- с. Ванчиківці - підтоплено 13 житлових будинків, близько 150
присадибних ділянок, біля 52 га сільськогосподарських угідь, с. Костичани підтоплено 8 житлових будинків, 150 присадибних ділянок, близько 50 га
пасовищ, 3 будинки оточені водою.
Мамалигівська ОТГ
- с. Мамалига - підтоплені 7 вулиць, близько 300 га сільськогосподарських
угідь, близько 50 житлових будинків оточені водою, Балківці - підтоплена 1
вулиця,
с. Драниця підтоплено 6 житлових будинків, 250 га
сільськогосподарських угідь.
Відселено за згодою з місць можливого підтоплення: с. Мамалига - 7 осіб (в
т.ч. 6 дітей), с. Драниця - 3 особи (в т.ч. 2 дітей)
Тарасовецька сільська рада - підтоплено 10 нежитлових будівель,
близько 600 га присадибних ділянок, підмито близько 20 км доріг, 140
житлових будинків оточені водою.
Відселено за згодою з місць можливого підтоплення: 21 особа (у т.ч. 1
людина похилого віку та 5 дітей)
Від Управління ДСНС України в Чернівецькій області та Новоселицького
РС УДСНС України в Чернівецькій області задіяно 39 чоловік особового
складу та 7 одиниць автомобільної техніки.
Очікується підняття рівня води.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:
2.1. Призначити керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації на території Новоселицького району першого заступника голови
районної державної адміністрації Каріну ПОП.
Термін - негайно
2.2. Керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на
території Новоселицького району утворити районний штаб з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації на території Новоселицького району.
Призначити начальника, заступників та членів.
2.3. Органам місцевого самоврядування району:
1) організувати збір, узагальнення оперативної інформації і своєчасно
доводити її до районного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

4

2) всі плавзасоби, засоби рятування зосередити в районах ймовірного
підтоплення.
Термін - негайно, постійно
2.4. Виконавчим комітетам місцевих рад провести інформаційнороз’яснювальну роботу з населенням про порядок проведення обстеження
жилих будинків відповідно до постанови Ради міністрів Української РСР від
26.04.1984 року № 189 «Про порядок обстеження стану жилих будинків з
метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та
визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання»
та довести вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 року №
947 «Про затвердження Порядку надання та визначення розміру грошової
допомоги або компенсації постраждалим від надзвичайних ситуацій, які
залишилися на попередньому місці проживання».
Термін - негайно
2.5. Органам місцевого самоврядування, населення яких постраждало
внаслідок надзвичайної ситуації для визначення розмірів збитків від наслідків
надзвичайних ситуацій природного характеру керуватися постановою Кабінету
Міністрів України від 15.02.2002 року № 175 «Про затвердження Методики
оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру» (із наданням інформації щодо форми власності об’єктів, які зазнали
втрат).
Термін - негайно
2.6. Новоселицькому РС УДСНС України у Чернівецькій області
організувати чергування сил та засобів у місцях, які постраждали від повені.
Термін - негайно,
••
**• • •••
•••
до повної стабілізації ситуації
2.7. Головам органів місцевого самоврядування надати інформацію про
забезпечення мешканців відповідних населених пунктах, які постраждали від
повені продуктами харчування, питною водою та предметами першої
необхідності.
Термін - негайно
2.8. Новоселицькому відділенню Сторожинецького ВП ГУНП у
Чернівецькій області забезпечити підтримання громадського порядку на
підтоплених територіях
Термін - негайно,
до повної стабілізації ситуації
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2.9.
Органам місцевого самоврядування, населення яких постраждало
внаслідок надзвичайної ситуації надати до Новоселицької міжрайонної філії
ДУ «ЧОЛЦ МОЗ України» (електронна адреса §аперісІет.пу.пу@§таі1.сот) та
до Новоселицького РС УДСНС України в Чернівецькій області (електронна
адреса - с!ргсЬ11.сЬг@икг.пе() перелік індивідуальних та громадських криниць,
які знаходяться в зоні затоплення.
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

Олег МЕЛЬНИЧУК

Секретар районної комісії
з питань ТЕБ та НС

Ігор ВОЛОДІН

