
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ПРОТОКОЛ  18
засідання комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 01 жовтня 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;
Проценко Д.Л. – член комісії.

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

сільської ради ;
Кушніренко В.А. – головний спеціаліст 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 переведення КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської
ради» в режим дистанційної роботи. 

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

Який  розповів  про  один  підтверджений  випадок  спалаху  гострої
респіраторної  хвороби  СОVID-19  серед  вчителів  КЗ  «ЗЗСО-ліцей  Лука-
Мелешківської сільської ради», а також 3-х підозрах серед вчителів.

Слухали: Сич В.М. – голову Лука-Мелешківської сільської ради;
В зв’язку з поширенням  спалаху гострої респіраторної хвороби СОVID-

19  серед  вчителів  КЗ  «ЗЗСО-ліцей  Лука-Мелешківської  сільської  ради»



запропонував  перевести  «ЗЗСО-ліцей  Лука-Мелешківської  сільської  ради»  в
режим дистанційної роботи.

ВИРІШИЛА:

1. Перевести «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» в режим
дистанційної роботи; 

2.  Філії  ЗЗСО-ліцей  Лука-Мелешківської  сільської  ради»  залишити  в
звичайному режимі роботи;

3.Начальнику відділу освіти та культури Лука-Мелешківської вжити всіх
необхідних заходів для забезпечення роботи ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської
сільської ради» в дистанційному режимі.

Термін виконання: з 01 жовтня 2020 року .

4. 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.

___________ Шеремета Ю.П.



Ознайомлена: _____________Кушніренко В.А. – головний спеціаліст відділу
освіти та культури Лука-Мелешківської 
сільської ради.


