
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ПРОТОКОЛ 22
засідання комісії з питань

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

від 15 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  вимоги  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
22.07.2020р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних  заходів  на  території  із  значним  поширенням  гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (iзiзз
змінами внесиними постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2020 року
№1100)  на  території  України  запроваджено  єдині  правила  карантинних
обмежень,  здійснено  перехід  від  адаптивного  карантину  до  «карантину
вихідного дня» . 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Щодо  виконання  вимог  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину
та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із
значним  поширенням  гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (iз змінами).з змінами).

Слухали: Августовича Б.І. – головуючий - секретар Лука-Мелешківської
сільської ради;



1. Взяти до відома, що на території України запроваджено обмеження згідно
п.10 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (iзiзз змінами внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 12.11.2020 року №1100) 

 На території України на період дії карантину забороняється:

1.1  перебування  в  громадських  будинках  і  спорудах,  громадському
транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів
або  захисних  масок,  що  закривають  ніс  та  рот,  у  тому  числі  виготовлених
самостійно;

1.2  перебування  на  вулицях  без  документів,  що  посвідчують  особу,
підтверджують  громадянство  чи  її  спеціальний  статус,  без  посвідчення  про
взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні;

1.3 самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

2. Відповідно до п.15 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня
2020  року  №641  «Про  встановлення  карантину  та  запровадження  посилених
протиепідемічних  заходів  на  території  із  значним  поширенням  гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (iзiзз
змінами внесиними постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2020 року
№1100),  в  період  з  00  годин  00  хвилин  суботи  до  00  годин  00  хвилин
понеділка на території України з 14 листопада 2020 року до 30 листопада
2020 року ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

2.1  приймання  відвідувачів  суб’єктами  господарювання,  які  провадять
діяльність у сфері громадського харчування (iзбарів, ресторанів, кафе тощо), крім
діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної
доставки замовлень та замовлень на винос;

2.2 приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

2.3 приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

2.4  приймання  відвідувачів  суб’єктами  господарювання,  які  провадять
діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

2.4.1.торгівлі продуктами харчування на торговельних площах, не менше
60 відсотків  яких призначено для торгівлі  продуктами харчування,  пальним,
лікарськими  засобами  та  виробами  медичного  призначення,  ветеринарними
препаратами, кормами;

2.4.2.  провадження  діяльності  з  надання  фінансових  послуг,  діяльності
фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей,
діяльності  операторів  поштового  зв’язку,  а  також  медичної  практики,
ветеринарної  практики,  діяльності  автозаправних  комплексів  (iзбез  зон
харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних
засобів;

2.4.3. торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;



2.5 діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів,
крім  роботи  суб’єктів  господарювання,  пов’язаної  з  виробництвом
аудіовізуальних  творів,  зокрема  здійснення  кіно-  та  відеозйомки,  за  умови
обмеження доступу до місця зйомки (iззнімального майданчика) сторонніх осіб
та  використання  персоналом  (iзкрім  акторів  під  час  знімального  процесу),
залученим до виробництва аудіовізуального твору, респіраторів або захисних
масок,  у  тому  числі  виготовлених  самостійно.  Діяльність  суб’єктів
господарювання,  пов’язана  з  виробництвом  аудіовізуальних  творів,  не  є
масовим заходом;

2.6. приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів ”.

Термін виконання: невідкладно.

2.  Про  встановлення  режиму  роботи  КЗ  «ЗЗСО-ліцей  Лука-
Мелешківської сільської ради» 

 Слухали: Базалицького А.Ю. – директора КЗ «Заклад загальної середньої
освіти-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради»; 

 На виконання  вимог  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  11
листопада  2020  року  №1100  «Про  внесення  змін  до  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  22  липня  2020  року  №641»,  з  метою  забезпечення
протиепідемічних заходів,  встановити наступний режим роботи в КЗ «Заклад
загальної середньої освіти-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради»:

-З  16-20 листопада  для учнів 1-4, 5-7 та 10 класів здійснювати освітній
процес  у  звичайному  режимі  (iзОЧНО)   згідно  з  затвердженим  розкладом
навчальних занять з обов’язковим дотриманням усіх протиепідемічних вимог.

- З 16-20 листопада для учнів 8,9,11 класів  здійснювати освітній процес з
використанням технологій дистанційного навчання.

- З 23-27 листопада для учнів 8,9,11 класів  здійснювати освітній процес
у  звичайному  режимі  (iзОЧНО)   згідно  з  затвердженим  розкладом
навчальних занять з обов’язковим дотриманням усіх протиепідемічних
вимог.
-  З  23-27  листопада  для  учнів  5-7  та  10  класів  здійснювати  освітній
процес з використанням технологій дистанційного навчання.

 
ВИРІШИЛА:

1.  Встановити  наступний  режим  роботи  для  учнів  КЗ  «Заклад
загальної середньої освіти-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради»:

-З  16-20  листопада  для учнів 1-4, 5-7 та 10 класів здійснювати освітній
процес  у  звичайному  режимі  (iзОЧНО)   згідно  з  затвердженим  розкладом
навчальних занять з обов’язковим дотриманням усіх протиепідемічних вимог.

- З 16-20 листопада для учнів 8,9,11 класів  здійснювати освітній процес з
використанням технологій дистанційного навчання.



- З 23-27 листопада для учнів 8,9,11 класів  здійснювати освітній процес
у  звичайному  режимі  (iзОЧНО)   згідно  з  затвердженим  розкладом
навчальних занять з обов’язковим дотриманням усіх протиепідемічних
вимог.
-  З  23-27  листопада  для  учнів  5-7  та  10  класів  здійснювати  освітній
процес з використанням технологій дистанційного навчання.

2. Подальші зміни графіку відвідування учнів КЗ «Заклад загальної
середньої освіти-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» вносяться за
поданням директора.

3.Забезпечити  постійний  контроль  за  станом  захворюваності  на
коронавірусну  хворобу  серед  здобувачів  закладів  освіти  та  персоналу
закладів  які  розташовані  на  території  Лука-Мелешківської  ОТГ  та
призупинити заклад освіти в разі, коли на самоізоляцію перебуває більш
як  50%  осіб  зазначеної  категорії  (iзпідпункт  16  пункту  10  постанови
Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 №1100).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
Відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради (iзСороку
І.Г.)

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.


