УКРАЇНА
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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ПРОТОКОЛ № 38
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позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«29» червня 2020 року

м. Новоселиця

Місце проведення: зал засідань районної державної адміністрації.
Початок роботи - 16.00 год.
Головує: Мельничук О.М. - голова районної державної адміністрації,
голова районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій.
Присутні: члени комісії згідно затвердженого складу.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розвиток епідемічної ситуації на території Чернівецької
області
гострої
респіраторної
хвороби
СОУГО-19,
спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2. Про особливості та обмеження діяльності закладів харчування,
вимог щодо персоналу суб’єктів господарювання та вимог щодо надання
дозволу на роботу автошколам.
3. Про надання дозволу здійснення регулярних та нерегулярних
пасажирських перевезень автомобільним транспортом на міжміських
автобусних маршрутах загального користування (Новоселиця-Чернівці) та
маршрутів, що не виходять за межі території району (внутрішньорайонні
маршрути).
4. Про надання дозволу на відкриття бігових доріжок на
Новоселицькому міському стадіоні, відкриття спортивних та дитячих
майданчиків
на території Новосел ицького району, відвідування
спортивних та дитячих майданчиків на території Новоселицького району,
не більше 10 осіб.
5.
Про
визначення
розміру
попередніх
збитків
завданих
Новоселицькому району за наслідками надзвичайної ситуації природного
характеру, у період з 23 червня 2020 року, внаслідок сильних дощів та
паводка.
6. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з резервного фонду
Новоселицького району для проведення заходів з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації через підняття рівня води у р. Прут
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7. Про виділення коштів для дієвого
проведення
заходів
з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, у період з
23 червня 2020 року, внаслідок сильних дощів та паводка.
8. Про виділення коштів з валютного рахунку районної державної
адміністрації передбаченого для реалізації проекту транскордонного
співробітництва (підвищення життєдіяльності населення в долині річки
Прут).
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:
По першому питанню
Про розвиток епідемічної ситуації на території Чернівецької області
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом
8АК8-СоУ-2.
СЛУХАЛИ: інформацію в.о. завідувача Новоселицької міжрайонної філії
ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Хмеля В.Г1.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:

..
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Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території
Чернівецької області гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, взяти до відома.
1.2. Органам місцевого самоврядування обмежити час роботи закладів
громадського харчування та закладів розважальної діяльності до 22 години
Про результати поінформувати до 01.07.2020
1.3. Новоселицькій міжрайонній філії ДУ «Чернівецький обласний
лабораторний центр МОЗ України», КНП «Новоселицька района лікарня
КНП», КНП «ЦПМСД «Промінь здоров’я», органам місцевого
самоврядування району провести відповідно до компетенції інформаційнороз’яснювальну роботу серед населення через засоби масової, соціальні мережі
та інші канали інформації щодо важливості дотримання протиепідемічних
заходів під час погіршення епідемічної ситуації на території області.
Термін - до завершення карантину
1.4.
Новоселицькому
районному
управлінню
ГУ
Держпродспоживслужби
в Чернівецькій
області,
Новоселицькому
відділенню Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області,
Новоселицькому РС УДСНС України у Чернівецькій області підготувати
звіт про роботи мобільних груп щодо перевірки дотримання умов карантинних
заходів, передбачених постановами Кабінету Міністрів України.
Термін - 01.07.2020

з
По другому питанню
Про особливості та обмеження діяльності закладів харчування, вимог
щодо персоналу суб’єктів господарювання та вимог щодо надання дозволу
на роботу автошколам.
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:
2Л. За поданням Головного державного санітарного лікаря Чернівецької
області від 26.06.2020 №06/2553 та у зв’язку із відповідністю епідемічної
ситуації в Чернівецькій області ознакам для посилення протиепідемічних
заходів з 01.07.2020 ввести особливості та обмеження в діяльності закладів
харчування, вимог щодо персоналу суб’єктів господарювання.
Особливості та обмеження діяльності закладів харчування
1.
Біля місць потенційного скупчення людей повинно бути нанесено
маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не
менше 1,5 м.
2.
Забезпечується дотримання відстані не менше 1,5 м між сусідніми
столами та розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним столом (без
урахуванням дітей віком до 14 років), якщо столи не відокремлені один від одного
суцільною перегородкою.
3.
Дозволяється відокремлення частини стола перегородкою, що
унеможливлює контакт між відвідувачами, розміщеними по обидві її сторони.
4.
Меню розміщуються для безконтактного ознайомлення біля входу або
місця прийняття замовлення, у кількості, достатній, щоб уникнути скупчення людей,
або на столах з матеріалу, що дозволяє проведення обробки дезінфекційним
засобом. Дозволяється видача одноразових паперових меню з їх подальшою
утилізацією.
5.
Рекламні брошури, журнали та інші поліграфічні матеріали повинні бути
недоступні для клієнтів.
6.
Видача замовлень в багаторазовому посуді здійснюється виключно за
наявності умов для його миття при високих температурах у посудомийній машині з
використанням миючих засобів.
7.
Дозволяється користуватись одноразовим посудом з картону або
паперу. Прибори й кондименти до напоїв (цукор, мішалки, трубочки тощо) мають
бути в індивідуальній упаковці.
8.
Забезпечується
можливість
безготівкового
(безконтактного)
розрахунку.
9.
У закладах, що здійснюють обслуговування на виніс та/або на
відкритих (літніх) майданчиках:
9.1. прийом
замовлень
відбувається
дистанційно
(телефоном, з
використанням засобів телекомунікацій), через спеціально облаштоване вікно (вхідні
двері) закладу або безпосередньо через працівників закладу, які здійснюють
обслуговування клієнтів на відкритих (літніх) майданчиках (офіціантів);
9.2. забороняється очікування черги (в тому числі для користування
санвузлами) в приміщенні закладу;
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9.3. видача замовлень клієнтам або
офіціантам
та
розрахунок
здійснюється через спеціально облаштоване вікно або через вхідні двері закладу;
9.4. видача замовлень на виніс здійснюється виключно в закритій
тарі/у наковці;
9.5. персонал, що здійснює обслуговування на відкритих (літніх)
майданчиках, отримує замовлення та здійснює розрахунок без входу до
приміщення.
10. у закладах, що здійснюють обслуговування в приміщенні:
10.1.
забороняється самостійний вхід відвідувачів до закладу без супров
працівника закладу;
10.2 забороняється функціонування дитячих кімнат;
10.3 забороняється проведення свят, банкетів, майстер-класів, публічних
подій тощо, в яких беруть участь більше 10 осіб;
10.4 забороняється приготування їжі на відкритих кухнях (окрім тих, що
відгороджені від відвідувачів перегородкою);
10.5 забороняється
функціонування
буфетів
(окремих
зон)
самообслуговування, в тому числі для самостійного наливу напоїв клієнтами;
10.6 у закладах швидкого харчування страви, напої, підноси та столові
прибори повинні видаватися персоналом на прохання відвідувача.
11.
адміністрація/персонал самостійно забезпечує та контролює
виконання умов з недопущення черг та скупчень відвідувачів.
12.
працівники закладів громадського харчування, в тому числі ті, які
видають замовлення та здійснюють розрахунок, повинні бути одягнені в медичну
маску або респіратор, окуляри (або захисний екран між працівником та відвідувачем
при видачі замовлень на виніс) та одноразові рукавички (засоби індивідуального
захисту).
13.
після кожного зняття засобів індивідуального захисту та одяганням
чистої маски/респіратора, одноразових рукавичок працівник повинен ретельно
помити руки з милом або обробити їх антисептичним засобом.
14.
адміністрація закладу громадського харчування повинна провести
навчання серед працівників щодо правил використання засобів індивідуального
захис ту, їх утилізації та забезпечити контроль за дотриманням зазначених правил.
15.
суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити постійну
наявність
рідкого
мила,
антисептиків
та
паперових
рушників
в
санвузлах/пеленальних кімнатах. Використання багаторазових рушників заборонено.
Вимоги щодо персоналу суб’єктів господарювання
1.
Проводити
роз'яснювальну
роботу
з
персоналом
щодо
індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів
серед працівників.
2.
Забезпечити недопущення до роботи осіб, визначених такими, які
потребують самоізоляції відповідно до Порядку проведення протиепідемічних
заходів, пов'язаних із самоізоляцією осіб, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392.
3.
Проводити щоденний інструктаж для працівників щодо запобігання
поширенню коронавірусної інфекції (СОУЮ-19), дотримання правил
респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.
4.
Допуск до роботи працівників здійснюється за умови наявності у них
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вдягнених
засобів
індивідуального захисту: зокрема респіратора або
захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно, одноразових рукавичок.
5.
Забезпечити проведення щоденної термометрії всіх працівників
(перед початком робочої зміни та після її завершення), результати термометрії
вносити до оформлених на кожного працівника листків термометрії.
6.
У разі проведення контактного температурного скринінгу
забезпечується обов'язкова дезінфекція виробу, яким здійснюється термометрія,
після кожного його використання згідно з інструкцією виробника
дезінфекційного засобу.
7.
Не допускати до роботи осіб із ознаками гострого респіраторного
захворювання, підвищеною температурою тіла понад 37,2°С та скеровувати їх до
закладу охорони здоров'я за місцем обслуговування працівника.
8.
У разі виявлення
працівника з ознаками респіраторного
інфекційного захворювання вжити заходів для його тимчасової ізоляції від
здорових осіб та негайно повідомити про цей випадок заклад охорони здоров'я
за місцем обслуговування працівника.
9.
Забезпечити усіх працівників засобами індивідуального захисту із
розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразові рукавички, які
необхідно змінювати після кожної дії (виробничого процесу), не пов'язаних між
собою.
10. Надання послуг без одягнених засобів індивідуального захисту
(респіратор або захисна маска (у т.ч. виготовлені самостійно), одноразові
рукавички заборонено.
11. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку
на наступні 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому
місці працівника.
12. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисної
маски, одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів індивідуального
захисту працівник повинен ретельно вимити руки з милом та обробити
антисептичним засобом.
13. Організувати
централізований
збір використаних
засобів
індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з
кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами. Після заповнення
контейнеру (урни) - пакет має бути щільно зав'язаний та утилізований.
14. Провести навчання працівників щодо одягання, використання, зняття
засобів індивідуального захисту, їх утилізації після використання, встановити
15. контроль за дотриманням цих вимог.
16. Забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил
особистої гігієни (рукомийники, мило, одноразові рушники, серветки тощо) та
використання антисептиків для відвідувачів.
17. Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в
закритих приміщеннях.
1.5.
Новоселицька автошкола ТСОУ, ПП «Приватна автошкола
кермом», Новоселицький міжшкільний навчально-виробничий комбінат
- дозволити дистанційне навчання .теоретичної частини;
- дозволити практичні заняття з суворим дотриманням протиепідемічних
заходів (в кабіні тільки інструктор та стажер, допуск до проведення занять
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здійснюється за умови наявності у них вдягнених засобів індивідуального
захисту: зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених
самостійно, одноразових рукавичок).
Термін - з 01.07.2020
По третьому питанню
Про надання дозволу здійснення регулярних та нерегулярних
пасажирських перевезень автомобільним транспортом на міжміських
автобусних маршрутах загального користування (Новоселиця-Чернівці) та
маршрутів, що не виходять за межі території району (внутрішньорайонні
маршрути).
СЛУХАЛИ: інформацію начальника відділу житлово-комунального
господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури енергетики та
захисту довкілля Істраті й Л. В.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИ РІШ И Л А :
3.1.
Автоперевізникам всіх форм власності, які виконую
перевезення пасажирів на території району з 01.07.2020 на території району
дозволити здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом, в
кількості не більше ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною
характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах
на цей транспортний засіб.
Перевізник несе відповідальність за виконання рішення районної комісії з
питань ТЕБ та НС.
Термін - з 01.07.2020

3.2.
Особливості та обмеження щодо здійснення пасажирськ
перевезень автомобільним громадським транспортом
1.
Забезпечити проведення дезінфекційних заходів у салонах
транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів кожні три години.
2.
Не допускати до виходів на маршрути транспортні засоби, які не
пройшли дезінфекцію.
3.
Забезпечити водіїв, кондукторів, контролерів, інший персонал
засобами індивідуального захисту (з розрахунку 1 медична маска на 3 години
роботи на 1 особу та 1 флакон (100 мл) антисептика на 1 особу на зміну (до 12
годин), провести відповідне навчання з використання та знешкодження
відпрацьованих масок, серветок та встановити відповідний контроль за
дотриманням правил.
4.
Забезпечити щоденний контроль за етаном здоров'я водіїв,
кондукторів, контролерів, іншого персоналу, не допускати до роботи осіб з
ознаками респіраторного інфекційного захворювання.
5.
У разі виявлення осіб з ознаками респіраторного інфекційного
захворювання, такі особи не допускаються до роботи та скеровуються до закладу
охорони здоров'я за місцем обслуговування.
6.
Не допускати до салонів пасажирського транспорту пасажирів без
засобів індивідуального захисту (маски медичної, у тому числі виготовленої
самостійно або респіратора). Поруч з пасажирськими дверима розміщується
нагадування про необхідність використання засобів індивідуального захисту для
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користування
пасажирським транспортом.
7.
При здійсненні перевезення пасажирів повинна бути забезпечен
можливість дотримання відстані між водієм та пасажирами не менше 1 метра або
наявність фізичних бар'єрів (кабіна водія ізольована від салону, прозора
пластикова перегородка між водієм та пасажирами тощо). Всі члени екіпажу
повинні знаходитись в респіраторах (без клапану) або медичних масках.
По четвертому питанню
Про
надання дозволу
на відкриття
бігових доріжок
на
Новоселицькому міському стадіоні, відкриття спортивних та дитячих
майданчиків
на території Новосел ицького району, відвідування
спортивних та дитячих майданчиків на території Новоселицького району,
не більше 10 осіб.
СЛУХАЛИ: інформацію в.о. завідувача Новоселицької міжрайонної
філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Хмеля
В.П., завідувача сектору культури, національностей, релігій, молоді та спорту
районної державної адміністрації
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:

4.1.
З 01.07.2020 дозволити з дотриманням рекомендацій Головного
державного санітарного лікаря України та всіх протиепідемічних заходів:
- відкриття бігових доріжок на Новоселицькому міському стадіоні для
занять спортом;
- відвідування спортивних та дитячих майданчиків на території
Новоселицького району;
- проводити індивідуальні тренування у спортивних клубах на території
Новоселицького району;
- проводити тренування на вулиці, не більше 10 чоловік.
Т е р м ін -д о прийняття інших рішень
По п’ятому питанню
Про визначення розміру попередніх збитків завданих Новоселицькому
району за наслідками надзвичайної ситуації природного характеру, у
період з 23 червня 2020 року, внаслідок сильних дощів та паводка.
СЛУХАЛИ:
інформацію
завідувача
сектору
взаємодії
з
правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань
цивільного захисту районної державної адміністрації Каптаря В. Г.
В зоні підтоплення перебуває 2289 домогосподарств.
Пошкоджено
67
житлових будинків,
Підтоплено:
_____ 69______ житлових будинків,
_____ 2622_____ господарських будівель,
1300
___ підвали,
2331_________ криниць.
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Пошкоджено та підтоплено
4_____ об’єкти соціально-культурної
сфери (дитячі садочки, будинки культури, сільські клуби, школи тощо),
_________ 4_______ об’єктів житлово-комунальної сфери,
_____ 5000_______ кв. м доріг та
1______ мости державної власності,
а також
243199_____ кв.м. доріг та
2
мости місцевої власності.
38909
кв.м. вулиць та
4
моста.
Підтоплено
1285,8______ га сільгоспугідь__ 0____ агроформувань та
_______ 729,39________га - господарств населення.
Евакуйовано_____ 126_____ громадян, з яки х_______ 26______ дітей.
Комісійно обстежено:
_______ 1918___________ домогосподарств,
574______ шт. _____ 3928________ га приватних
(городів),_____________ш т._____________га сільгоспугідь

земельних

ділянок

Складено актів:
Пошкоджено (підтоплено)_____ 63_______ житлових будинків
416
господарських будівель,
_______ 2003_________ приватних земельних ділянок (городів),
_____________сільгоспугідь
На даний час розмір збитків обраховано частково та орієнтовно складає
90,9_______ млн. гривень.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШ ИЛА:
5.1. Інформацію про визначення розміру попередніх збитків завданих
Новоселицькому району за наслідками надзвичайної ситуації природного
характеру, у період з 23 червня 2020 року, внаслідок сильних дощів та паводка,
взяти до відома.
5.2. Органам місцевого самоврядування району, з метою оперативного
опрацювання документів та визначення обсягу коштів необхідних для ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, необхідно подати районній державній
адміністрації затверджені узагальнені переліки першочергових (невідкладних)
робіт по населеному пункту з відповідними пакетами документів та
обґрунтуваннями, відповідно до вимог статті 24 Бюджетного кодексу України,
а також постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 «Про
затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету».
Термін - згідно вимог законодавства
*По шостому питанню
Про виділення паливно-мастильних матеріалів з резервного фонду
Новоселицького району для проведення заходів з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації через підняття рівня води у р. Прут

9

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:
6Л. Заслухану інформацію щодо виділення паливно-мастильних
матеріалів з резервного фонду Новоселицького району для проведення заходів з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації через підняття рівня води у р. Прут
взяти до відома.

6.2.
Рекомендувати голові районної державної адміністрації, д
здійснення заходів по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації через підняття
рівня води у р. Прут з метою забезпечення оперативного реагування на виклики
громадян, викачки води з господарств, будівель та підвалів громадян,
обстеження колодязів (криниць) на підтопленій території, дезінфекції та
проведення лабораторного дослідження питної води, виділити з матеріального
резерву Новоселицького району, а саме:
1) Ванчиковецькій об’єднаній територіальній громаді - 300 (триста) літрів
бензину А-76;
2) Новоселицькій міжрайонній філії ДУ «Чернівецький обласний
лабораторний центр МОЗ України» - 1000 (одна тисяча) літрів бензину А-76;
3) ДПРЧ-11 УДСНС України в Чернівецькій області - 2000 (дві тисячі) літрів
бензину А-76.
6.3.
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 сьомому питанню:
Про виділення коштів для дієвого проведення заходів з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, у період з 23 червня
2020 року, внаслідок сильних дощів та паводка.
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:
«•

7.1.
В.о. завідувачу
Новоселицької міжрайонної філії
«Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Хмелю В.П.
підготувати звернення про виділення коштів.
Термін - негайно

Д
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7.2. Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного
характеру, внаслідок сильних злив та паводка та з метою недопущення спалаху
кишкових інфекцій та інших особливо небезпечних хвороб, виділити кошти з
валютного рахунку районної державної адміністрації передбаченого для
реалізації
проекту
транскордонного
співробітництва
(підвищення
життєдіяльності населення в долині річки Прут) у сумі:
20 000, 00 грн. (двадцять тисяч гривень), з метою придбання спеціальних
дезінфікуючих засобів для знезараження води у криницях, а саме: хлорель та
хлорне вапно.
Зазначені засоби передати Новоселицькій міжрайонній філії ДУ
«Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» для використання
за призначенням на підтопленій території, з метою проведення дієвих
санітарно-протиепідемічних заходів
Термін - негайно
7.3. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату
районної державної адміністрації провести дану операцію відповідно до
чинного законодавства.
Термін - негайно
7.4. Новоселицькій міжрайонній філії ДУ «Чернівецький обласний
лабораторний центр МОЗ України» за результатами використання, надати
затверджені відповідні акти на списання даних засобів до відділу фінансово господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.
Термін - до 20.07.2020
7.5. Новоселицькій міжрайонній філії ДУ «Чернівецький обласний
лабораторний центр МОЗ України», відділу організаційної роботи,
документообігу та контролю районної державної адміністрації, органам
місцевого самоврядування району посилити через засоби масової інформації,
соціальні мережі тощо роз’яснювальну роботу серед населення з питань
профілактики інфекційних хвороб, харчових отруєнь, необхідності дотримання
правил особистої гігієни в надзвичайних умовах перебування.
Термін - негайно
По восьмому питанню
Про виділення коштів з валютного рахунку районної державної
адміністрації передбаченого для реалізації проекту транскордонного
співробітництва (підвищення життєдіяльності населення в долині річки
Прут).
СЛУХАЛИ: інформацію заступника керівника апарату - начальника
відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної
адміністрації Саінчук А.Ф.

З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:

8Л. Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру,
внаслідок сильних злив та паводка та недопущення поширенню коронавірусної
хвороби СОУГО-19, виділити кошти з валютного рахунку районної державної
адміністрації передбаченого для реалізації проекту транскордонного
співробітництва (підвищення життєдіяльності населення в долині річки Прут) у
сумі:
1) 17500, 00 грн. (сімнадцять тисяч п’ятсот гривень), з метою придбання
1000 літрів дизельного палива;
2) 12000,00грн.
канцелярських товарів.

(дванадцять

тисяч

гривень),

з

метою

придбання

Термін - негайно

8.2.
Відділу
фінансово-господарського
забезпечення
апара
районної державної адміністрації провести дану операцію відповідно до
чинного законодавства.

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

у —«

*_»

•«

•

Олег МЕЛЬНИЧУК

•••

Секретар районної комісії
з питань ТЕБ та НС

Ігор ВОЛОДІН

