
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ПРОТОКОЛ 10
засідання комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 18 квітня  2020 р.                                               с.Лука-Мелешківська.

Присутні члени комісії:
Сич В.М. – голова комісії – голова Лука-Мелешківської ОТГ.
Августович  Б.І.  –  секретар  комісії  -  секретар  Лука-Мелешківської

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

Запрошені:
Шеремета Ю.П. – головний лікар КНП «ЦПМСД» Лука-Мелешківської

сільської ради;
Атаманюк В.Д. – в.о. старости;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.  Про  введення  додаткових  обмежувальних  заходів  на  період

Великодніх та поминальних днів у Лука-Мелешківській ОТГ 

Слухали:  голову  Лука-Мелешківської  ОТГ  Сича  В.М.  та  секретаря
сільської ради Августовича Б.І.

У  зв’язку  із  необхідністю  дотримання  відповідних  санітарних  та
протиепідемічних заходів, направлених на запобігання поширенню на території
ОТГ  гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої  коронавірусом
SARS-CoV-2  під  Великодніх  та  поминальних  днів,  враховуючи  норми
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про
запобігання  поширення  на  території  України  коронавірусу   COVID-19  (зізі
змінами)», протоколу №24 позачергового засідання обласної комісії з питань»,  протоколу №24 позачергового засідання обласної  комісії  з  питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 17.04.2020року ,
існує потреба у запровадженні додаткових обмежувальних заходів , пов’язаних
з недопущенням поширення коронавірусної  хвороби та прийняттям рішення
більшістю Церков, які святкують Великодні свята за юліанським календарем
про  перенесення  поминальних  днів  з  25-26  квітня  2020  року  на  Троїцьку
поминальну суботу  (зі06  червня  2020  року)», протоколу №24 позачергового засідання обласної комісії з питань  за  результатами  голосування та  з
урахуванням обговорення комісія 

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

щодо заборони перебування громадян  в громадських місцях у період вихідних
та  святкових  днів  (зіз  13,00  год.  01  хв.  суботи  до  06  годин  00  хв  першого
робочого дня після вихідних (зісвяткових днів)», протоколу №24 позачергового засідання обласної комісії з питань;



Термін виконання: постійно протягом карантину

2. Обмежити доступ громадян  до кладовищ у період з  20  квітня по 03
травня  2020  року,  крім  здійснення  обрядів  поховань  з  дотриманням
заходів особистої безпеки та за наявності засобів захисту;

Термін виконання: з 20 квітня по 03 травня 2020 року.

3. Забезпечити  посилене  інформування  населення  про  заборону
відвідування  кладовищ у період  з  20  квітня  по  03 травня  2020 року
шляхом розміщення повідомлень на офіційних веб-ресурсах

Термін виконання: : з 18 квітня 2020 року.

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

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


