
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ПРОТОКОЛ 11 
засідання комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 09 травня  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  додаткові  заходи  по  ліквідації  медико-біологічної

надзвичайної  ситуації,  пов’язаної  з  епідемічним  спалахом  особливо
небезпечної інфекційної хвороби, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 

Керуючись  пунктом 2  статті  19  Кодексу  цивільного захисту  України,
статтею  30  Закону  України  «Про  забезпечення  санітарного  та  епідемічного
благополуччя  населення.»,  пунктом  11  «Положення  про  єдину  державну
систему  цивільного  захисту»  затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів
України від  09.01.2014р.  № 11,  Постановою Кабінету  Міністрів  України  від
11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі
змінами)  комісія  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  на  надзвичайних
ситуацій Лука-Мелешківської ОТГ :

ВИРІШИЛА:

1.Продовжити  на  території  Лука-Мелешківської  об’єднаної
територіальної  громади  термін  дії  заходів,  щодо  запобігання  поширенню
гострої  респіраторної  хвороби  COV1D-19  та  заходів  по  ліквідації  медико-
біологічної надзвичайної ситуації, пов’язаної з епідемічним спалахом особливо
небезпечної інфекційної хвороби, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 до 22
травня поточного року. 

2.  Дозволити  з  11  травня  поточного  року  (за  умови  виконання
протиепідемічних  заходів,  затверджених  Головним  державним  санітарним
лікарем України): 



- відвідування парків,  скверів,  зон відпочинку,  лісопаркових та прибережних
зон; 
- відвідування спортивних та дитячих майданчиків; 
- роботу закладів торговельного (виключно магазинів,  зокрема магазинів,  що
розташовані у торговельно-розважальних та торговельно-сервісних центрах) і
побутового  обслуговування  населення  за  умови  забезпечення  персоналу
(зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального
захисту,  зокрема  респіраторами  або  захисними  масками,  у  тому  числі
виготовленими  самостійно,  перебування  у  приміщенні  не  більше  одного
відвідувача на 10 м2 торговельної площі, а також дотримання інших санітарних
та протиепідемічних заходів; 
-  діяльність з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх)
майданчиках просто неба за умови забезпечення дотримання відстані не менш
як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не
більш,  як  двох клієнтів  за  одним столом (без  урахування  дітей віком до 14
років),  
-  діяльність  музеїв,  музеїв  просто  неба  та  історико-культурних заповідників
відповідно до подання  керівника  закладу  культури та  за  рішенням власника
(органу  управління)  без  безпосереднього  прийому  відвідувачів  та  за  умови
забезпечення  персоналу  засобами  індивідуального  захисту,  зокрема
респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно,
а  також  дотримання  відповідних  санітарних  та  протиепідемічних  заходів  з
урахуванням  можливості  до  їзду  працівників  до  закладу  і  належності
працівників  до  груп  ризику.  Безпосередній  прийом  відвідувачів  за  умови
забезпечення  персоналу  (зокрема  захист  обличчя,  очей,  рук)  та  відвідувачів
засобами  індивідуального  захисту,  зокрема  респіраторами  або  захисними
масками,  у  тому  числі  виготовленими  самостійно,  може  здійснюватися  за
рішенням власника (органів управління); 
-  проведення  у  театрах,  концертних  організаціях,  художніх  (мистецьких)
колективах  за  рішенням  органів  управління  репетицій,  тренувань  та  інших
заходів, які не передбачають одночасного зібрання великої кількості осіб (до 50
осіб), без глядачів за умови забезпечення учасників засобами індивідуального
захисту,  зокрема  респіраторами  або  захисними  масками,  у  тому  числі
виготовленими  самостійно,  а  також  дотримання  відповідних  санітарних  та
протиепідемічних  заходів  з  урахуванням  можливості  доїзду  працівників  до
закладу; 
- надання стоматологічної допомоги. 

Термін виконання: з 11  травня 2020 року.

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

Голова комісії                                               _________Сич В.М.

Секретар комісії                                               _________Августович Б.І.


