УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. М. Грушевського,1, м. Чернівці, 58010, тел. (0372) 55-15-89, 51-30-10,
факс 55-37-76, е-mail: umns@meta.ua

ПРОТОКОЛ №31
позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Чернівці
Мала зала засідань ОДА, 301 каб.

29 травня 2020 року
17-00

Головував: Перший заступник голови обласної державної адміністрації –
Богдан КОВАЛЮК.
Присутні: Члени обласної комісії з питань ТЕБ та НС (за списком) та
запрошені.
Порядок денний:
1. Про розвиток епідемічної ситуації на території Чернівецької
області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2.
2. Про аварійну ситуацію на автомобільному мосту через р. Прут,
сполученням с. Маршинці Новоселицького району та с. Лунка
Герцаївського району на 9+510 км автомобільній дорозі Т-26-06/Н-03/
Новоселиця – Герца –КПП «Дяківці».
3. Про визначення попереднього рівня надзвичайної ситуації.
4. Про проведення пробної сесії зовнішнього незалежного оцінювання
у 2020 році.
5. Про часткове відновлення роботи інклюзивно-ресурсних центрів
області.
6. Про ускладнення погодних умов на території Чернівецької області
пов’язаної з сильними проливними дощами.
Розгляд питань:
По першому питанню.
Доповідачі:
ГОПКО Наталя – в.о. директора ДУ «Чернівецький обласний
лабораторний центр» МОЗ України.
ЧОРНИЙ Олег – директор Департаменту охорони здоров’я обласної
державної адміністрації.
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СЛУХАЛИ:
Про розвиток епідемічної ситуації на території Чернівецької області
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території
Чернівецької області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, взяти до відома.
2. Чернівецькій міській раді, Новодністровській ОТГ, органам місцевого
самоврядування області взяти до відома та забезпечити неухильне дотримання
та виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р.
№ 392 з питань виконання санітарно-епідемічних обмежень.
По другому питанню.
Доповідачі:
БУЧКА Юрій – заступник начальника Служби автомобільних доріг у
Чернівецькій області.
СЛУХАЛИ:
Про аварійну ситуацію на автомобільному мосту через р. Прут,
сполученням с. Маршинці Новоселицького району та с. Лунка Герцаївського
району на 9+510 км автомобільній дорозі Т-26-06/Н-03/ Новоселиця – Герца –
КПП «Дяківці».
ВИРІШИЛИ:
1. Ситуацію, яка виникла 14.05.2020 у зв’язку з підняттям рівня води у
річці Прут на автомобільному тимчасовому технологічному мосту типу САРМ
через р. Прут, сполученням с. Маршинці Новоселицького району та с. Лунка
Герцаївського району на 9+510 км автомобільній дорозі Т-26-06/Н-03/
Новоселиця – Герца – КПП «Дяківці» (далі – автомобільний міст) та призвела
до руйнування перехідної плити правобережного конуса
тимчасового
технологічного моста типу САРМ, взяти до відома.
2. В результаті інтенсивної експлуатації споруди понад 12 років,
зростання ваги сучасних транспортних засобів, збільшення частки
великовагового транспорту в складі учасників руху, що значно перевищує
розрахункові навантаження автомобільного моста вважати автомобільний міст
таким, що відпрацював повністю свій ресурс, так як у разі ускладнення
паводкової ситуації існує загроза повторного його руйнування, що призведе до
значних витрат на його відновлення.
3. Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області:
1) надати фаховий висновок щодо експлуатації автомобільного мосту;
Термін - до 02.06.2020
2) підготувати звернення до Державного агентства автомобільних доріг
України "Укравтодор" щодо виділення коштів із Державного бюджету України
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на добудову нового моста через р. Прут сполученням с. Маршинці
Новоселицького району та с. Лунка Герцаївського району на 9+510 км
автомобільній дорозі Т-26-06/Н-03/ Новоселиця – Герца – КПП «Дяківці»,
роботи якого розпочато у 2008-2010 роках.
Термін - до 05.06.2020
3. Управлінню патрульної поліції Чернівецької області ДПП забезпечити
контроль за дотриманням водіями транспортних засобів правил дорожнього
руху та вагових норм (до 5т.) під час переїзду (спроб переїзду) через
технологічний міст
типу САРМ (р. Прут, сполученням с. Маршинці
Новоселицького району та с. Лунка Герцаївського району).
По третьому питанню.
Доповідачі:
БУЧКА Юрій – заступник начальника Служби автомобільних доріг у
Чернівецькій області.
ГАЙДАЙ Олексій – начальник управління цивільного захисту населення
обласної державної адміністрації;
СЛУХАЛИ:
Про визначення попереднього рівня надзвичайної ситуації.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію щодо визначення попереднього рівня надзвичайної
ситуації, взяти до відома.
2. Ситуація, яка виникла 14.05.2020 у зв’язку з підняттям рівня води у
річці Прут на автомобільній дорозі Т26-06 Новоселиця-Герца-КПП «Дяківці»
на км 9+510 с.Лунка, Герцаївського району призвела до руйнування
перехідної плити правобережного конуса тимчасового технологічного моста
типу САРМ,
за класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій,
затверджених наказом МВС України від 06.08.2018 № 658, з урахуванням
підпункту 2, пункту 5 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368, відповідно
Державного класифікатора надзвичайних ситуацій (ДК 019:2010),
затвердженого наказом Держстандарту України від 09.10.2010 № 417, у
відповідності до протокольних рішень районних комісій з питань ТЕБ та НС
Новоселицької РДА від 19.05.2020 №26, Герцаївської РДА від 19.05.2020 №31
та за повідомленням по формі НС-1 оперативно-диспетчерської служби
Управління ДСНС у Чернівецькій області попередньо класифікується, як
надзвичайна ситуація регіонального рівня техногенного характеру код 10610
(НС унаслідок руйнування елементів транспортних комунікацій), ознака 20 –
погіршення життєзабезпечення людей внаслідок припинення руху
автомобільного транспорту на автомобільних дорогах державного значення або
на обласних автомобільних дорогах місцевого значення через руйнування
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мостів та було порушено нормальні умови життєдіяльності від 1 тис. до 10 тис.
осіб на тривалий час (більш як на 3 доби).
3. Службі автомобільних доріг в Чернівецькій області для отримання
Експертного висновку та коштів з резервного фонду Державного бюджету
України на проведення аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт
відпрацювати документи у відповідності до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 29.03.02 № 415 «Про затвердження Порядку
використання коштів резервного фонду бюджету» та наказу МВС України від
04.09.2014 № 905 «Про затвердження Вимог до переліку та змісту документів
для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації» та подати
до Департаменту регіонального розвитку та управління цивільного захисту
населення облдержадміністрації у 3-х примірниках.
Термін – 02.06.2020
4. Департаменту
регіонального
розвитку
обласної
державної
адміністрації перевірити правильність розрахунків завданих збитків, відповідно
до чинного законодавства.
Термін – до 05.06.2020
5. Департаменту фінансів облдержадміністрації надати довідку щодо
обсягу коштів резервного фонду обласного бюджету у 3-х примірниках.
Термін - до 02.06.2020
6. Чернівецькому обласному центру з гідрометеорології надати довідку
про гідрометеорологічні умови в період з 12 по 14 травня 2020 року у 3-х
примірниках.
Термін - до 02.06.2020
7. Управлінню цивільного захисту населення облдержадміністрації
узагальнити інформацію від Департаменту регіонального розвитку ОДА,
Департаменту фінансів ОДА, Управління ДСНС України у Чернівецькій
області, Чернівецького обласного центру з гідрометеорології, Служби
автомобільних доріг у Чернівецькій області та подати Державній службі
України з надзвичайних ситуацій для підготовки Експертного висновку.
Термін – 05.06.2020
По четвертому питанню.
Доповідачі:
ХАРАТІН Микола – директор Департаменту освіти і науки обласної
державної адміністрації.
ГОПКО Наталя – в.о. директор ДУ «Чернівецький обласний
лабораторний центр» МОЗ України.
СЛУХАЛИ:
Про проведення пробної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у
2020 році.
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ВИРІШИЛИ:
1. Дозволити
проведення
пробного
зовнішнього
незалежного
оцінювання, відповідно до постанови Міністерства охорони здоров’я України
від 21 травня 2020 року № 24 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій
щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього
незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового
вступного випробування в період карантину в зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)».
2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, районним
державним адміністраціям, Чернівецькій міській раді та об’єднаним
територіальним громадам області організувати роботу пунктів проведення
зовнішнього незалежного оцінювання на базі закладів загальної середньої
освіти відповідно до оновлених нормативних документів, з урахуванням
профілактичних та протиепідемічних заходів, які впроваджуються для
запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення
коронавірусної хвороби COV1D-19 та забезпечити належні умови проведення
ЗНО.
Термін – у строки проведення пробного ЗНО
По п’ятому питанню.
Доповідачі:
ХАРАТІН Микола – директора Департаменту освіти і науки обласної
державної адміністрації.
ГОПКО Наталя – в.о. директора ДУ «Чернівецький обласний
лабораторний центр» МОЗ України.
СЛУХАЛИ:
Про часткове відновлення роботи інклюзивно-ресурсних центрів області.
ВИРІШИЛИ:
1. Відновити роботу інклюзивно-ресурсних центрів, із дотриманням
протиепідеміологічних вимог, в частині проведення комплексної психологопедагогічної оцінки розвитку дитини, забезпечивши першочергове обстеження
дітей, які мають розпочинати здобуття початкової освіти у 2020/2021 н. р. та
зараховуватися до закладів освіти вперше.
Термін – з 1 червня 2020 р.
По шостому питанню.
Доповідачі:
НЕГАДАЙЛОВА Тетяна - начальник Чернівецького обласного центру з
гідрометеорології.
СЛУХАЛИ:
Про ускладнення погодних умов на території Чернівецької області
пов’язані з сильними проливними дощами.
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