
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ПРОТОКОЛ 6
засідання комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 26 березня  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;

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   у  зв’язку  з  його  продовженням  до  24  квітня  та
введенням  режиму надзвичайної ситуації на території  усієї України.

                               
 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.
 Вчора, 25 березня, уряд продовжив карантин до 24 квітня і ввів режим 
надзвичайної ситуації на території усієї України. Про це повідомив прем'єр-
міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.
         Карантин буде продовжено на 21 день – до 24 квітня включно.  
Таким чином, усі заклади освіти незалежно від форми власності та сфери 
управління мають продовжити карантинні заходи до 24 квітня 2020 року.

 Рішенням обласної  комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та
надзвичайних ситуацій від 25 березня 2020 року № 12 надзвичайну ситуацію
кваліфіковано,  як  медико-біологічну  надзвичайну  ситуацію,  код  20713,
пов’язану  з  епідемічним  спалахом  небезпечних  інфекційних  хвороб,
регіонального рівня.
             За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія 

ВИРІШИЛА: 
 1.Відповідно рішення з окремих питань Кабінету Міністрів України від 23

березня 2020 року вжити заходів до запровадження суб’єктами господарювання
у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни,

https://www.facebook.com/589347414425174/posts/3405200969506457/


лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку з
розрахунку один відвідувач на 10 кв. метрів площі торгівельного залу за умови
дотримання  дистанції  між  ними  не  менш  як  1,5  метрів  із  встановленням
спеціальних позначок.

      Термін виконання: Постійно до скасування карантину

2.Організувати заходи щодо карантинного контролю за громадянами,  які
повернулись та повертаються з-за кордону(Обов’язкова самоізоляція впродовж
14 днів).

Термін виконання: Постійно до скасування карантину

       3. Продовжити карантинні заходи до 24 квітня 2020 року у всіх закладах
освіти сільської ради.

Термін виконання: Постійно до скасування карантину

 4.Продовжити карантинні заходи до 24 квітня 2020 року щодо комплексної
оцінки і  надання  корекційно-розвиткових послуг КУ «Інклюзивно-ресурсний
центр» Лука-Мелешківської  сільської  ради   та    роботу  психолога  центру в
дистанційному режимі.

Термін виконання: Постійно до скасування карантину

       5.Запровадити максимальне обмеження пересування громадян як пішки,
так і  власним автотранспортом всередині населених пунктів( крім медичних,
продуктових, соціальних та життєвоважливих мереж).

Термін виконання: Постійно до скасування карантину

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

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


