
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ПРОТОКОЛ 15 
засідання комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 09 червня 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;
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  відновлення  роботи  закладів  харчування,  в  частині

приймання відвідувачів у приміщеннях на території Лука-Мелешківської
ОТГ

Слухали: Секретаря Лука-Мелешківської ОТГ Августовича Б.І. 

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»,
пропонується  послаблення  протиепідемічних  заходів,  в  частині  відновлення
роботи закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях за
умови дотримання протиепідемічних заходів :

За результатами доповіді та х урахуванням обговорень, комісія   

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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ВИРІШИЛА:
1. Дозволити  на  території  Лука-Мелешківської  ОТГ  діяльність

закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови
дотримання протиепідемічних заходів , зокрема:

- дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за
сусідніми столами та розміщення не більш як чотирьох клієнтів за
одним столом ( без урахування дітей віком до 14 років );

- суб’єкт  господарювання  який  проводить  таку  діяльність,  є
оператором ринку харчових продуктів відповідно до ЗУ «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

- забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема
захист обличчя, очей, рук) і використання відвідувачами, крім часу
приймання  їжі,  респіраторів  або  захисних  масок,  у  тому  числі
виготовлених самостійно. 

 Термін виконання: з 05  червня 2020 року.

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

2.  Про  проведення  релігійних  заходів  в  храмах  та  молитвиних
будинках на  території Лука-Мелешківської ОТГ 

Слухали:  Шеремету  Ю.П.  –  головного  лікаря  КНП  «ЦПМСД»  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»,
із змінами пропонується дозволити відвідування богослужінь в храмах Лука-
Мелешківської ОТГ 

ВИРІШИЛА:
1.  Дозволити  проведення  релігійних  заходів  на  території  Лука-

Мелешківської ОТГ за умови здійснення контролю релігійною організацією за
дотриманням фізичної  дистанції  між учасниками не менше ніж 1,5 метра та
перебування не більше ніж однієї особи на 5 кв.метрів площі будівлі , якщо
релігійний захід проводиться в приміщенні.

Термін виконання: з 05  червня 2020 року.

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

Секретар комісії                                               _________ Августович Б.І.

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

