
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ПРОТОКОЛ 13 
засідання комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 26 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;
Бондар  В.М.  –  головний  спеціаліст-юрисконсульт  Лука-Мелешківської

сільської ради.

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 №33 від 25 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 запровадження послаблення протиепідемічних заходів  на

території Лука-Мелешківської ОТГ в напрямку готелів

Слухали: голову Лука-Мелешківської ОТГ Сича В.М. 

На  виконання  вимог  п.4  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
20.05.2020  року  №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» для запровадження послаблення протиепідемічних
заходів, в тому числі, зняття заборони на діяльність готелів можливе за умови
дотримання  відповідних  санітарних  та  протиепідемічних  заходів  та
рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України.
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ВИРІШИЛА:
1. Враховуючи  рекомендації  Вінницької  обласної  комісії  з  питань

техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  та  епідемічну
ситуацію  в  громаді,  дозволити  діяльність  готелів  (крім  функціонування
ресторанів  у  готелях)  за  умови  дотримання  відповідних  санітарних  та
протиепідемічних заходів та рекомендацій  Головного державного санітарного
лікаря України

 
 Термін виконання: постійно, у разі відповідності критеріїв оцінки

поточної епідемічної ситуації 

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

2.  Про  послаблення  протиепідемічних  заходів  на  території  Лука-
Мелешківської ОТГ в галузі «Фізкультура та спорт»

Слухали : Августовича  Б.І.  –  секретаря  Лука-Мелешківської  сільської
ради

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 року
№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»,
пропонується  послаблення  протиепідемічних  заходів  на  території
Мелешківської ОТГ в галузі «Фізична культура та спорт», зокрема :

проведення  навчально-тренувальних  зборів  спортсменів  національних
збірних команд з олімпійських, не олімпійських, національних видів спорту та
видів спорту осіб з інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів
командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів;

проведення обласних та місцевих спортивних заходів без  глядачів  ,  в
яких  беруть  участь  не  більше  50  осіб  (спортивних  змагань  та  навчально-
тренувальних зборів членів збірних команд ОТГ)

За результатами доповіді та з урахуванням обговорень,

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати пропозицію секретаря Лука-Мелешківської сільської ради
Августовича Б.І., щодо можливості послаблення протиепідемічних заходів на
території  Лука-Мелешківської  ОТГ  в  галузі  «Фізична  культура  і  спорт»  та
дозволити проведення :

навчально-тренувальних  зборів  спортсменів  національних  збірних
команд з  олімпійських, не олімпійських, національних видів спорту та видів
спорту  осіб  з  інвалідністю,  навчально-тренувального  процесу  спортсменів
командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів;

проведення обласних та місцевих спортивних заходів без  глядачів  ,  в
яких  беруть  участь  не  більше  50  осіб  (спортивних  змагань  та  навчально-
тренувальних зборів членів збірних команд ОТГ)
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Термін виконання: постійно, у разі відповідності критеріїв оцінки
поточної епідемічної ситуації

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

3.  Про  звершення  та  відвідування  богослужінь  в  храмах  які
перебувають на території Лука-Мелешківської ОТГ 

Слухали: голову Лука-Мелешківської ОТГ - Сича В.М. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 року
№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»,
пропонується дозволити відвідування богослужінь в храмах, що розташовані на
території Лука-Мелешківської ОТГ

За результатами доповіді та з урахуванням обговорень,

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати пропозицію голови Лука-Мелешківської ОТГ Сича В.М. 
та дозволити проводити звершення та відвідування богослужінь в храмах , що 
розташовані на території Лука-Мелешківської ОТГ з дотриманням всіх 
санітарно-епідеміологічних вимог за умов наповнюваності храмів не більше 
однієї особи на 10 кв. метрів приміщення.

Термін виконання: постійно, у разі відповідності критеріїв оцінки
поточної епідемічної ситуації

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

Голова комісії                                               _________Сич В.М.

Секретар комісії                                               _________Августович Б.І.
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