
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ПРОТОКОЛ 12 
засідання комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 22 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;
Сорока І.Г. – начальник відділу освіти та культури.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020
р.  №392  «Про  встановлення  карантину  з  метою  запобігання  поширенню  на
території  України  гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів»
та Протокол №31 від 21 травня 2020 року Вінницьку обласну комісію з питань
техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій,  розглядаючи
пом’якшення обмежувально-карантиних заходів у Лука-Мелешківській ОТГ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Щодо відкриття закладів дошкільної освіти Лука-Мелешківської

ОТГ
Слухали: голову Лука-Мелешківської ОТГ Сича В.М. 
В Лука-Мелешківській ОТГ до запровадження карантину функціонувало

3 заклади дошкільної освіти для 282 дітей.
Враховуючи запровадження з 22 травня 2020 року в Україні адаптивного

карантину, зростання попиту на послуги закладів дошкільної освіти у зв’язку з
переходом  на  наступний  етап  пом’якшення  карантину,  за  результатами
голосування та урахуванням обговорень:

ВИРІШИЛА:
1. Враховуючи  рекомендації  Вінницької  обласної  комісії  з  питань

техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  та  епідемічну
ситуацію в  громаді,  забезпечити   відкриття  закладів  дошкільної  освіти  з  01
червня 2020 року після: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-z-metoyu-zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-i200520-392
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-z-metoyu-zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-i200520-392
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-z-metoyu-zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-i200520-392


- Отримання дозволу від територіальних органів Головного управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області за результатами аналізу
придатності питної води; 
-  Забезпечити  працівників  закладів  дошкільної  освіти  засобами
індивідуального  захисту  (маски,рукавички),  дезінфікуючими  та
миючими  засобами,  одноразовими  паперовими  серветками  та
рушниками, рідким милом, тощо;
-  Забезпечити  додержання  у  закладах  дошкільної  освіти  вимог  щодо
температурного  режиму,  дезінфекції  та  провітрювання  приміщень,
вологого  прибирання  кожні  2  години,  температурного  скринінгу,
централізованого  збору  та  утилізації  засобів  індивідуального  та
колективного захисту, заборони контактних ігор;
-  Забезпечити,  щоденний  медичний  огляд  працівників  та  відвідувачів
дошкільних закладів освіти. 

Відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради:
- Забезпечення працівників запасом засобів індивідуального захисту та
дезінфікуючих засобів і організувати контроль за їх виконанням;
-  Навчання  серед  працівників  щодо  правил  використання  засобів
індивідуального захисту, їх утилізація та контроль над дотриманням цих
правил;
- Постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників
в санвузлах тощо;
- Заборону проведення масових заходів;
- Ранкове приймання дітей на території закладу за межами його будівлі,
мінімально обмеживши присутність батьків
 

 Термін виконання: з 22  травня 2020 року.

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

Голова комісії                                               _________Сич В.М.

Секретар комісії                                               _________Августович Б.І.


