
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ПРОТОКОЛ  17
засідання комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 14 вересня 2020 р.                                               с.Лука-Мелешківська.

Присутні члени комісії:
Cич В.М. – головуючий комісії – сільський голова Лука-Мелешківської

сільської ради;
Бондар В.М. – секретар комісії – головний спеціаліст-юрисконсульт;
Августович Б.І. – член комісії - секретар Лука-Мелешківської сільської

ради;
Мартинюк В.П. – член комісії - завідувач ВОБ;
Лученко О.В. – член комісії – Директор КП «Лука-Благоустрій»
Проценко Д.Л. – член комісії.

Запрошені:
Шеремета Ю.П. – головний лікар КНП «ЦПМСД» Лука-Мелешківської

сільської ради ;
Сорока І.Г. – начальник відділу освіти та культури Лука-Мелешківської

сільської ради.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р.
№641  «Про  встановлення  карантину  та  запровадження  посилених
протиепідемічних  заходів  на  території  із  значними  поширеннями  гострої
респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  із
змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020
року № 760 « Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»,
розглядаючи протиепідемічну ситуацію у Лука-Мелешківській ОТГ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Про  віднесення  Лука-Мелешківську  ОТГ  до  «Помаранчевого»
рівня епідеміологічної небезпеки. 

Слухали:  Шеремета  Ю.П.  –  головний  лікар  КНП  «ЦПМСД»  Лука-
Мелешківської сільської ради; 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020
р.  №641  «Про  встановлення  карантину  та  запровадження  посилених
протиепідемічних  заходів  на  території  із  значними  поширеннями  гострої
респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та



враховуючи  збільшення  поодиноких  випадків  захворюваності  на  території
Лука-Мелешківської ОТГ

ВИРІШИЛА:

1.  Віднести  Лука-Мелешківську  ОТГ  до  «Помаранчевого»  рівня
епідеміологічної небезпеки, та запровадити такі заборони :

 заборони  проведення  масових  (культурних,  спортивних,  соціальних,
релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більш як 220 осіб та більше однієї
особи  на  10  кв.  метрів  площі  будівлі  або  території  (якщо  захід  проводиться  на
відкритому повітрі), де проводиться захід;

заборони діяльності закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
заборони відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю

більш  як  20  осіб,  крім  закладів  дошкільної,  загальної  середньої,  позашкільної  та
спеціалізованої мистецької освіти;

заборони діяльності спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів,
фітнес-центрів, які здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї особи на 10
кв. метрів приміщення;

заборони приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

заборони оздоровлення та відпочинку дітей за межами зазначеної території;

заборони  перевезення  пасажирів  автомобільним  (крім  таксі)  та  міським
електричним транспортом у міському, приміському, міжміському,
міжрайонному  сполученні  у  кількості  більш  як  50  відсотків  кількості  місць  для
сидіння,  передбачених  технічною  характеристикою  транспортного  засобу  або
визначених в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за умови розсадки
пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, позаду;

заборони приймання відвідувачів  закладами торговельного (у тому числі  в
магазинах,  що  розташовані  у  торговельно-розважальних  центрах)  і  побутового
обслуговування населення, крім випадків забезпечення перебування у приміщенні не
більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі;

заборони  діяльності  з  надання  послуг  громадського  харчування,  крім
випадків приймання відвідувачів  із  забезпеченням наповненості  не більш як на 50
відсотків посадкових місць у приміщенні закладу.

Термін  виконання:  з  31  серпня  2020  року  до  закінчення  терміну  дії
обмежень для відповідного рівня епідемічної небезпеки.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову
Лука-Мелешківської ОТГ В.М. Сич.



Головуючий комісії                                        _________        Сич В.М.

Секретар комісії                                              __________     Бондар В.М.

Члени комісії:
                                           __________  Августович Б.І.

                                                      _____________    Проценко Д.Л.

 __________ Мартинюк В.П.

____________  Лученко О.В.


