
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ПРОТОКОЛ 14 
засідання комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 29 травня 2020 р.                                               с.Лука-Мелешківська

Присутні члени комісії:
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;
Лученко О.В. – Директор КП «Лука-Благоустрій».

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»
розглядаючи пом’якшення  обмежувально-карантиних  заходів  у  Лука-
Мелешківській ОТГ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.  Про  санітарно-епідемічну  ситуацію  на  території  Лука-

Мелешківської  ОТГ  та  необхідність  дотримання  додаткових
обмежувальних заходів на період «Дня Святої Трійці» та поминальних днів
на території Лука-Мелешківської ОТГ

Слухали: Секретаря Лука-Мелешківської ОТГ Августовича Б.І. 
У  зв’язку  з  необхідністю  дотримання  відповідних  санітарних  та

протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території
області гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2 під час святкування «Дня Святої Трійці» та поминальних днів (06-
07  червня  2020  року)  враховуючи  постанову  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»   

ВИРІШИЛА:

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
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1. Відповідно до протоколу №34 Вінницької обласної комісії з питань
техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  та  епідемічну
ситуацію  в  громаді  та  Постанові  Кабінету  Міністрів  України  від  20.05.2020
року  №  392,  проведення  масових  (культурних,  розважальних,  спортивних,
соціальних,  релігійних,  рекламних  та  інших)  заходів  з  кількістю  учасників
більше  ніж  10  осіб  заборонено.  Рекомендується  настоятелям  храмів
християнських  конфесій  та  населенню Лука-Мелешківської  ОТГ утриматись
від відвідування кладовищ під час святкових і  поминальних днів 6-8 червня
2020 року.

 
 Термін виконання: з 01  червня 2020 року.

2. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на  секретаря  Лука-
Мелешківської ОТГ Б.І. Августовича.

2. Про відкриття закладів освіти на території Лука-Мелешківської
ОТГ 

Слухали:  Шеремету  Ю.П.  –  головного  лікаря  КНП  «ЦПМСД»  Лука-
Мелешківської  сільської  ради;  Сороку  І.Г.  –  начальника  відділу  освіти  та
культури

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»,

За  результатами  доповіді  та  з  урахуванням  обговорень,  у  зв’язку  з
стабільною  ситуацією  в  громаді  дозволяється  розглянути  питання,  щодо
пом’якшення  обмежувально-карантиних  заходів,  зокрема,  відкриття  закладів
освіти,  які  забезпечують  здобуття  загальної  середньої  освіти,  та  надають
послуги особам з особливими освітніми потребами

ВИРІШИЛА:
1. Дозволити з 01.06.2020 року:
1.1. Відвідування занять в групах не більше 10 осіб в закладах загальної

середньої освіти;
1.2.  Проведення  заходів  пов’язаних  з  підготовкою  до  зовнішнього

незалежного оцінювання;
1.3.Атестацію  здобувачів  освіти  та  відповідних  підготовчих  заходів

отримання документів про освіту;
2.  Відновити  роботу  інклюзивно-ресурсного  центру  в  Лука-

Мелешківській  ОТГ  з  01.06.2020  року,  для  першочергового  забезпечення
обстеження дітей, які мають розпочинати здобуття початкової освіти у 2020-
2021 навчальному році та зараховуються до закладу освіти вперше.
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3.  Відділу  освіти  та  культури  Лука-Мелешківської  сільської  ради
забезпечити :

3.1.Суворе  дотримання  протиепідеміологічних  вимог  чинного
законодавства  щодо  особливостей  організації  освітнього  процесу  в  умовах
карантину;

3.2.  Придбання  необхідної  кількості  засобів  індивідуального  та
колективного захисту, дезінфікуючих та миючих засобів, тощо;

3.3.  Щоденне  вологе  прибирання  приміщень,  провітрювання,  обробку
рук, дезінфекцію поверхонь;

3.4.  Інформування  здобувачів  освіти,  педагогів,  батьків,  із
особливостями та режимом роботи закладів освіти.

Термін виконання: з 01  червня 2020 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Лука-
Мелешківської ОТГ Б.І. Августовича.

Секретар комісії                                               _________Августович Б.І.


