
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ПРОТОКОЛ 7
засідання комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 27 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;
Кириленко В.А. – член комісії,  депутат 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 Вінницького В.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.  Про  вжиття  додаткових  протиепідемічних  заходів  з  метою

запобігання  поширенню  гострої  респіраторної  хвороби,  спричиненої
коронавірусом SARS-Co V-2  та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
та території ОТГ.

                               
 З інформацією по даному питанню виступили: Сич В.М. – голова комісії,
голова Лука-Мелешківської ОТГ.

Відповідно до протоколу №13 позачергового засідання обласної комісії з
питань техногенно-екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій Вінницької
обласної  державної  адміністрації   від  26.03.2020  року  з  метою  вжиття
додаткових протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2  та ліквідації
наслідків  надзвичайної  ситуації  та  території  ОТГ  проводиться  обговорення
питань щодо впровадження додаткового комплексу організаційно-практичних
заходів на території ОТГ.                            
      За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія 

ВИРІШИЛА:
       1.Виконавчому комітету сільської ради організувати та забезпечити: 

1.1.Інформування  населення  про  визначення  меж  карантину,  а  також
впровадження профілактичних, протиепідемічних та інших заходів;

1.2.Організацію проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих,
санітарно-побутових  та  інших  приміщеннях,  будівлях  і  спорудах,  щоденної



дезінфекції  проїжджої   частини  доріг,  тротуарів,  прибудинкових  та  інших
територій населених пунктів;

1.3.Надання  допомоги  особам  з  інвалідністю,  особам  похилого  віку  та
іншим мало  захищеним  верствам  н6аселення  щодо  отримання  ними  пенсій,
оплати  комунальних  послуг,  доставки  продуктів  харчування  та  предметів
першої  необхідності  з  метою  зниження  ризику  їх  зараження  із  залученням
працівників соціальних служб, громадських та волонтерських організацій;

1.4.Контроль  за  суб’єктами  господарювання  щодо  проведення  ними
поточної  дезінфекції  приміщень  та  реалізації  продуктів  харчування  в
фасованому та ізольованому вигляді. На входах, виходах і місцях розрахунку
провести  маркування(позначення)  місць  перебування  відвідувачів  для
забезпечення дотримання ними безпечних(санітарних) відстаней;
        1.5.Доведення до населення рекомендації щодо обмеження пересування
громадян на власному автомобільному транспорті між населеними пунктами.

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

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


