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ПРОТОКОЛ № 47
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«27» липня 2020 року

м. Новоселиця

Місце проведення: зал засідань районної державної адміністрації.
Початок роботи - 10.00 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 зумовленою гострою респіраторною хворобою СОУГО-19,
спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2. Про додаткові заходи з протидії пожежам у природних екосистемах
на території Новоселицького району у 2020 році.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:
По першому питанню
Про розвиток епідемічної ситуації на території Новоселицького
району зумовленою гострою респіраторною хворобою СОУГО-19,
спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
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:
1.1 .

Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території
Новоселицького району зумовленою гострою респіраторною хворобою
СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, взяти до відома.
1.2. Дозволити проведення масових заходів при умові дотримання вимоги
5 квадратних метрів на одного учасника заходу.
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1.3. Зняти заборону на роботу закладів дошкільної освіти на території
Новоселицького району.
1.4. Органам місцевого самоврядування району, відділу освіти
районної державної адміністрації (засновникам закладів дошкільної
освіти) прийняти рішення про роботу закладів дошкільної освіти та
забезпечити дотримання вимог Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19), затверджених
постановою Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020
№25.
1.5. Органам місцевого самоврядування району, відділу освіти
районної державної адміністрації за участю Новоселицького районного
управління ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області перед
відкриттям закладів дошкільної освіти провести обстеження дошкільних
навчальних закладів на предмет їх готовності до прийняття дітей та
забезпечення протиепідемічних вимог.
Термін - до 01 серпня 2020 року
По другому питанню
Про додаткові заходи з протидії пожежам у природних екосистемах на
території Новоселицького району у 2020 році.
2.1. Органам місцевого самоврядування району, відділу організаційної
роботи, документообігу та контролю районної державної адміністрації, в
межах компетенції: провести роботу з засобами масової інформації щодо
забезпечення інформування населення про стан пожежної небезпеки у
природніх екосистемах під час оголошення новин та прогнозу погоди.
Термін - до закінчення пожежонебезпечного періоду 2020 року
2.2. Органам місцевого самоврядування району, ДП «Новоселицьке
державне спеціалізоване лісництво АПК», Новоселицькому РС УДСНС
України в Чернівецькій області, в межах компетенції:
1) забезпечити поповнення матеріальних резервів для забезпечення
здійснення заходів з протидії пожежам у природних екосистемах.
Термін - до 31 липня 2020 року
2) запровадити комплекс заходів з протидії пожежам в природних
екосистемах, зокрема інженерного облаштування лісових масивів, забезпечення
своєчасного виявлення та гасіння пожеж на початковому етапі їх виникнення,
захисту населених пунктів, що межують з лісовими масивами.
Термін — до закінчення пожежонебезпечного періоду 2020
року
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3)
вжити заходів щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ побутових і
виробничих відходів на сільськогосподарських угіддях та прилеглих до них
територіях.
Термін - до закінчення пожежонебезпечного періоду 2020 року
4) організувати проведення рейдів в населених пунктах району, в ході яких
провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням та користувачами
земельних ділянок щодо недопущення пожеж в екосистемах та порядку дій у
разі виявлення загорань, залучивши до даної роботи депутатський корпус,
фахівців Новоселицького відділення Сторожинецького ВП ГУНП у
Чернівецькій області, Новоселицького РС УДСНС України у Чернівецькій
області, працівників освіти, соціального захисту населення.
Термін - після завершення обмежувальних заходів пов’язаних з
карантином
5) організувати взаємодію з Новоселицьким відділенням Сторожинецького
ВП ГУНП у Чернівецькій області та відпрацювати порядок можливого
залучення безпілотних літальних апаратів для проведення моніторингу
обстановки з пожежами в лісових масивах.
Термін - до закінченні пожежонебезпечного періоду 2020 року
6) Забезпечити влаштування навколо населених пунктів, об’єктів,
розміщених у лісових масивах захисних протипожежних смуг, прибирання в
літній період сухої рослинності та вітролому з метою недопущення
перекидання лісових пожеж на будинки та споруди, а в разі виникнення пожежі
на об’єктах - поширення вогню на лісові масиви.
Термін - постійно

7)
Забезпечити контроль за дотриманням агропідприємствами, фермерами
та населенням вимог пожежної безпеки на сільгоспугіддях під час збирання
врожаю, недопущенням спалювання стерні, сухостою та сміття на
сільгоспугіддях і присадибних ділянках.
Термін - постійно

8)
Про виконані заходи поінформувати районну державну адміністрацію
через відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної
роботи та з питань цивільного захисту.
Термін - до 17 вересня 2020 року

2.3.
Органам місцевого самоврядування району, ДП «Новоселицьке
державне спеціалізоване лісництво АПК», Новоселицькому РС УДСНС
України у Чернівецькій області, Новоселицькому відділенню

4

Сторожинецького ВП ГУНП у Чернівецькій області, у межах
•••
компетенції:
1) утримувати підпорядковані сили і засоби у підвищеній готовності до
реагування на пожежі та загорання;
2) забезпечити подальший моніторинг пожежної обстановки у природних
екосистемах і реагування на пожежі та загоряння на початкових стадіях їх
виявлення;
3) у посушливий період посилити спостереження за лісовими масивами та
патрулювання територій лісового фонду, особливо у місяцях, що межують із
сільськогосподарськими угіддями;
4) на період високої пожежної небезпеки вжити додаткових заходів щодо
обмеження доступу населення й транспортних засобів до лісових масивів,
заборонити спалювання сухої трав’янистої рослинності на землях, що межують
з лісовими масивами;
5) забезпечити готовність сил та технічних засобів для ліквідації можливих
лісових пожеж;
6) створити необхідний резервний запас паливно-мастильних матеріалів для
заправки пожежної техніки, що злучається до гасіння пожеж і здійснення
патрулювання лісових масивів.
2.4. Органам місцевого самоврядування району на території яких діють
місцеві пожежні команди (охорона) провести спільні практичні тренування
щодо відпрацювання спільних дій при гасінні лісових пожеж та пожеж в
екосистемах з Новоселицьким РС УДСНС України у Чернівецькій області.
Термін - після завершення обмежувальних заходів пов’язаних із
карантином
2.5. Про виконані заходи поінформувати районну державну адміністрацію
через відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної
роботи та з питань цивільного захисту.
Термін - до 17 вересня 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

Ігор ВОЛОДІН

