
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ПРОТОКОЛ 5
засідання комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 23 березня  2020 р.                                               с.Лука-Мелешківська.

Присутні члени комісії:
Сич В.М. – голова комісії – голова Лука-Мелешківської ОТГ.
Бачек Ф.П. – заступник сільського голови Лука-Мелешківської ОТГ
Августович  Б.І.  –  секретар  комісії  -  секретар  Лука-Мелешківської

сільської ради;
Мартинюк В.П. – член комісії - завідувач ВОБ;

Запрошені:
Сорока І.Г. – начальник відділу освіти та культури Лука-Мелешківської

сільської ради;
Шеремета Ю.П. – головний лікар КНП «ЦПМСД» Лука-Мелешківської

сільської ради;
Атаманюк В.Д. – в.о. старости;
Китайський  О.О.  –  дільничний  інспектор   Вінницького  РВП

Віцнницького В.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про додаткове посилення на території  Лука-Мелешківської ОТГ

заходів карантину введеного відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України  від  11  березня  2020  року  №211  «Про  запобігання  занесення  та
поширенню на території ОТГ гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом COVSD-19.

                               
З інформацією по даному питанню виступили: Сич В.М. – голова комісії,

голова  Лука-Мелешківської  ОТГ,  Шеремета  Ю.П.  –  головний  лікар  КНП
«ЦПМСД»  Лука-Мелешківської  сільської  ради,  Августович  Б.І.  –  секретар
комісії - секретар Лука-Мелешківської сільської ради, Бачек Ф.П. – заступник
сільського голови Лука-Мелешківської ОТГ.

 
Відповідно до протоколу №104/02-20 засідання Експертної комісії ДСНС

України з  визначення  рівнів  та  класів  надзвичайних ситуацій  від  12 березня
2020 року та Національного класифікатора України 2010, надзвичайна ситуація
пов’язана  із  загрозою поширення гострої  респіраторної  хвороби на  території
України,  спричиненої  коронавірусом  COVID-19  затверджена,  як  медико-
біологічна   надзвичайна  ситуація,  Код  20713,  пов’язана  з  епідемічним
спалахом небезпечних хвороб,  державного рівня.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020
року  № 211  «Про запобігання  поширення  на  території  України  коронавірусу
COVID-19», протоколу №104/02-20 засідання Експертної комісії ДСНС України



з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій від 12 березня 2020 року та
рішення  обласної  комісії з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та
надзвичайних  ситуацій,  рішення  позачергового  засідання  обласної  комісії  з
питань  техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  від
21.03.2020року та 22.03.2020р.,  листа  Вінницького районного управління ГУ
Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 23.03.2020р.№155/02-19,

         За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Організувати проведення роз’яснювальної роботи серед населення з

питань  перебування,  у  разі  нагальної  потреби,  у  громадських  місцях,  із
обов’язковим  використанням  засобів  індивідуального  захисту:  лицеві  маски
(респіратори),  рукавички.  Періодично проводити дезінфекцію рук та інше. У
разі ігнорування зазначених вимог,  до порушників можуть вживатися заходи
адміністративного впливу.

      Термін  виконання:  з  23  березня  20020  року  до  скасування
карантину.

2. Організувати  проведення  дезінфекції  території  зупинок
громадського  транспорту  та  громадських  місць  в  ранкові  та  вечірні  години
дезінфікуючими засобами, що дозволені для цих цілей.

Термін виконання: з 23 березня 20020 року до скасування карантину.

3. Зобов’язати   керівників  підприємств,  установ  та  організацій
запровадити  суворий  контроль  за  входом  громадян  до  громадського
транспорту, продуктових  магазинів, ринків, аптек та інших установ та закладів
виключно у засобах захисту (захисні  маски, рукавички або обробка рук при
вході дезінфектантом).

Термін виконання: постійно протягом карантину

4. Внести в перелік критичної інфраструктури наступні об’єкти:
-ветеринарні аптеки усіх форм власності;
-приватні ветеринарні аптеки;
-об’єкти по реалізації засобів захисту рослин;
-об’єкти по реалізації насіння та садивного матеріалу.

Термін виконання: постійно протягом карантину

5. Посилити  охорону  публічної  безпеки  та  порядку  із  залученням
працівників поліції,  фахівців медичних установ та, у разі потреби, громадських
формувань, з наданням права та можливості проводити санітарні  огляди речей,
багаж, транспортних засобів, дистанційне вимірювання температури громадян.

 Термін виконання: з 23 березня 2020 року до скасування
карантину



6. Виконкому Лука-Мелешківської сільської ради організувати заходи
щодо карантинного контролю за громадянами які повернулися та повертаються
з-за кордону (Обов’язкова самоізоляція щонайменше впродовж 14 днів)

Термін виконання: постійно протягом карантину

7. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  сільського
голову В.М. Сича.

Голова комісії                                                            _________Сич В.М.
Секретар комісії                                                _________Августович Б.І.


