
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ПРОТОКОЛ 3
засідання комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 24 лютого 2021 р.                                               с.Лука-Мелешківська

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

ради;
Бондарчук Е.О. – заступник голови комісії Лука-Мелешківської сільської

ради;
Шеванюк О.В. – секретар Лука-Мелешківської сільської ради;
Маціпура Л.П. – начальник відділу освіти та культури;
Бондар  В.М.  –  член  комісії  начальник  юридичного  відділу  Лука-

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

сільської ради;

Враховуючи  вимоги  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
17.02.2021р.  №104  «Про  внесення  змін  до  деяких  актів
Кабінету  Міністрів  України»  на  території  України  запроваджено
адаптивний карантин. 

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

Про  стан  захворюваності  згідно  даних  КНП  «ЦПМСД»  Лука-
Мелешківської  сільської  ради  -  40  підтверджених  випадків  станом  на
24.02.2021р. та 31 житель громади за сьогодні пройшли швидкісні ПЛР – тести.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про встановлення помаранчевої зони карантинних обмежень для
Лука-Мелешківської ТГ.

Слухали: Августович  Б.І.  –  головуючий  -  голова  Лука-Мелешківської
сільської ради: 

Запропонував ввести рівень помаранчевої зони для Лука-Мелешківської
територіальної  громади,  у  зв’язку  з  виявленими  поодинокими  випадками,  та
застосувати заборони віднесені до помаранчевого рівня небезпеки.

 ВИРІШИЛИ:



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

✓ перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах
✓ масові заходи за участі більше 50 осіб
✓ кінотеатри  та  заклади  культури  з  наповненістю  не  більше  50%  місць  у
кожному окремому кінозалі або залі
✓ перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць
✓ відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої
освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу
✓ робота кафе, барів, ресторанів після 22-ї та до 7-ї години,  але дозволяється
адресна доставка та на винос;
✓ масові заходи за участі більше 30 осіб
✓ відвідування  установ  соціального  захисту,  в  яких  перебувають  люди
похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово
✓ на вході до закладів чи заходів потрібно розмістити інформацію про 
можливу кількість відвідувачів. Контроль має здійснювати власник приміщення
або організатор подіі
✓масові заходи за участі більше 20 осіб
✓ робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів
✓ планові госпіталізації в лікарнях
✓ спортзали, фітнес-центри, заклади культури
✓ прийом нових змін в дитячі табори

Термін виконання: невідкладно,

2.  Про  встановлення  режиму  роботи  навчальних  закладів,  що
розташовані на території Лука-Мелешківської ТГ 

 Слухали: Маціпура Л.П. – начальник відділу освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради.

В  Лука-Мелешківському  ліцеї  було  2  підтверджених  випадки  серед
вчителів,  які  не  перебували  в  контакті  з  трудовим  колективом  та  учнями,  у
зв’язку з перебуванням на дистанційній формі навчання. з метою забезпечення
протиепідемічних заходів,  встановити наступний режим роботи в навчальних
закладах  Лука-Мелешківської сільської ради»:

 
ВИРІШИЛИ:

1.  Встановити  наступний  режим  роботи  для  учнів  закладів  загальної
середньої освіти Лука-Мелешківської ТГ.  

- з  25 лютого – по 5 березня 2021 року,  для учнів 1-4 класів здійснювати
освітній процес у звичайному режимі (ОЧНО)  згідно з затвердженим розкладом
навчальних занять з обов’язковим дотриманням усіх протиепідемічних вимог;

- з 25 лютого - по 5 березня 2021 року для учнів 5-11 класів здійснювати
освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання.



2.  Встановити  звичайний режим роботи для закладів  дошкільної  освіти
Лука-Мелешківської ТГ.

3.  Забезпечити  постійний  контроль  за  станом  захворюваності  на
коронавірусну хворобу серед здобувачів закладів освіти та персоналу закладів,
які розташовані на території Лука-Мелешківської ТГ.

4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  начальника
Відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради (Маціпура Л.П.).

Термін виконання: невідкладно,
25 лютого – 5 березня 2021 року

Головуючий комісії                                        _________ Августович Б.І.

Секретар комісії                                            __________     Шеванюк О.В.

Члени комісії:

                                                     _____________    Бондарчук Е.О.

 __________ Шеремета Ю.П.

___________     Бондар В.М.

_________  Маціпура Л.П.


