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ПРОТОКОЛ № 41
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«06» липня 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 Новоселицького
району
гострої
респіраторної хвороби
СОУГО-19,
спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2. Про заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного
характеру, у період з 23 по 26 червня 2020 року, внаслідок сильних дощів
та підняття рівня води у р. Прут
3. Про заходи щодо запобігання випадків отруєння населення
грибами.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:
По першому питанню
Про розвиток епідемічної ситуації на території Новоселицького
району, пов’язаної з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19,
спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
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.
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З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:

.
.
Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території
Новоселицького району гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
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коронавірусом 8АК8-СоУ-2, взяти до відома.
По другому питанню
Про заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного
характеру, у період з 23 по 26 червня 2020 року, внаслідок сильних дощів
та підняття рівня води у р. Прут
СЛУХАЛИ: інформацію завідувача сектору взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту
районної державної адміністрації
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:
2Л. Органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам,
організаціям всіх форм власності провести заходи щодо остаточного
уточнення завданих збитків в результаті надзвичайної ситуації природного
характеру
Термін - негайно
2.2. Відповідно до звернення Тарасовецької сільської ради до
Новоселицької районної державної адміністрації від 06.07.2020 року № 391,
рекомендувати голові районної державної адміністрації, для 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
криниць на підтопленій території, дезінфекції та проведення лабораторного
дослідження питної води на території с. Тарасівці, виділити з матеріального
резерву Новоселицького району 300 (триста) літрів бензину А-76
Тарасовецькій сільській раді.
2.3. 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
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3. Про заходи щодо запобігання випадків отруєння населення грибами.
СЛУХАЛИ:
інформацію начальника Новоселицького районного
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області
Мельника І. В., в.о. завідувача Новоселицької міжрайонної філії Державної
установи «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України» Хмеля В. П.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення зазначеного
питання, комісія ВИРІШИЛА:
3.1.
Новоселицькому
управлінню
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, органам місцевого
самоврядування:
- забезпечити проведення комплексу заходів щодо ліквідації стихійної
торгівлі на прилеглих територіях ринків, вздовж автотрас та на вулицях
населених пунктів Новоселицького району;
організувати заходи щодо санітарно-освітньої та роз’яснювальної
роботи серед населення з питань профілактики отруєнь грибами через засоби
масової інформації;
- забезпечити контроль за виконанням ветеринарно-санітарних правил на
ринках, в частині здійснення реалізації свіжих, сухих та консервованих грибів;
- обладнати (дообладнати) місця для торгівлі свіжими грибами на
території ринків.
Термін - постійно
3.2. Новоселицькій міжрайонній філії ДУ «Чернівецький обласний
лабораторний
центр
Міністерства
охорони
здоров’я
України»,
Новоселицькому
управлінню
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області в межах компетенції:
- періодично відбирати проби грибів на ринку з метою недопущення
отруєнь населення;
проводити санітарно-освітню та роз’яснювальну роботу серед
населення з питань профілактики отруєнь грибами;
Термін -липень - жовтень 2020 року
- забезпечити оперативне розслідування випадків отруєнь грибами серед
населення району.
*
Термін - при потребі
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3.3.
Відділу організаційної роботи, документообігу та контрол
апарату районної державної адміністрації спільно з Новоселицьким
управлінням головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій
області періодично розміщувати статті (інші довідкові матеріали) щодо
профілактики отруєнь населення грибами на офіційному веб-сайті районної
державної адміністрації.

Термін - липень - жовтень 2020 року
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

Секретар районної комісії
з питань ТЕБ та НС
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