
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ПРОТОКОЛ 20
засідання комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
(он-лайн режим)

від 08 листопада 2020 р.                                               с.Лука-Мелешківська.

Присутні члени комісії:
Августович Б.І. – головуючий - секретар Лука-Мелешківської сільської

ради;
Бондар  В.М.-  секретар  головний  спеціаліст-юрисконсульт  Лука-

Мелешківської сільської ради
Кириленко В.А. - член комісії.
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.
Базалицький  А.Ю.  –  директор  КЗ  «Заклад  загальної  середньої  освіти-

ліцей Лука-Мелешківської сільської ради»

Враховуючи  встановлення  на  території  Лука-Мелешківської  ОТГ
«помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки, керуючись гі. 2 ст. 19 Кодексу
цивільного  захисту  України,  ст.  30  Закону  України  «Про  забезпечення
санепідблагополуччя населення» від 24.02.1994р., п. 11 «Положення про єдину
державну  систему  цивільного  захисту»,  затвердженого  постановою Кабінету
Міністрів  України  від  09.01.2014р.  №  11,  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 22.07.2020р. №641 (зі змінами), постановою Головного державного
санітарного лікаря України 22.08.2020р. № 50. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Про  додаткові  заходи  по  ліквідації  медико-біологічної
надзвичайної  ситуації,  пов’язаної  з  епідемічним  спалахом  особливо
небезпечної інфекційної хвороби, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 

ВИРІШИЛА:
1.  Керівнику  КЗ  «Заклад  загальної  середньої  освіти-ліцей  Лука-

Мелешківської сільської ради» з 9 листопада 2020 року:



 1.1. Здійснювати організацію освітнього процесу для учнів 1-4 класів у
звичайному  режимі  згідно  з  затвердженим  розкладом  навчальних  занять  з
обов'язковим дотриманням усіх протиепідемічних вимог.

 1.2.  Забезпечити  організацію  освітнього  процесу  з  використанням
технологій дистанційного навчання для учнів  5-11 класів згідно з затвердженим
розкладом навчальних закладів.

1.3.  Забезпечити  організацію  освітнього  процесу  за  допомогою
технологій  дистанційного  навчання  для  учнів  класу  (групи)  1  -  4  класів,  які
перебувають на самоізоляції.

 2.  Керівникам філій комунального закладу «Заклад загальної середньої
освіти-ліцей  Лука-Мелешківської  сільської  ради  з  9  листопада  2020  року
продовжувати  здійснювати  освітній  процес  для  учнів  школи  у  звичайному
режимі  згідно  з  затвердженим  розкладом  навчальних  занять  з  обов’язковим
дотриманням усіх протиепідемічних вимог.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Відділ освіти та
культури Лука-Мелешківської сільської ради.

Термін виконання: невідкладно.

Головуючий комісії                                        _________ Августович Б.І.

Секретар комісії                                              __________     Бондар В.М.

Члени комісії:
                                           __________  Кириленко В.А.

                                                      _____________    Проценко Д.Л.

 __________ Шеремета Ю.П.

___________         Сорока І.Г.

_________  Базалицький А.Ю.


