
УКРАЇНА
Лука-Мелешківська сільська рада

Вінницького району Вінницької області
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

ПРОТОКОЛ № 4
позачергового засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

19 березня 2021 року                                                                   с.Лука-
Мелешківська

Головував: голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
Августович Б.І.
Присутні: члени комісії у кількості 6 осіб

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.   Про  посилення  на  території  Лука-Мелешківської  територіальної  громади
заходів  контролю  за  дотриманням  встановлених  обмежувальних  протиепідемічних
заходів.

ДОПОВІВ: голова комісії  з  питань  ТЕБ та НС Лука-Мелешківської  сільської  ради
Августович Б.І.

 Враховуючи  загострення  епідеміологічної  ситуації,  особливо  групові  випадки
захворювань у населених пунктах громади

ВИРІШИЛА:
1. Заборонити:

1)  приймання  у  спортивних  залах,  фітнес-центрах,  басейнах,  відвідувачів,  крім
спортсменів  національних  збірних  команд  України  та  їх  тренерів  за  умови  дотримання
відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

2)  проведення  всіх  масових  (розважальних,  спортивних,  соціальних,  рекламних  та
інших)  заходів,  крім офіційних спортивних заходів,  включених  до Єдиного календарного
плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових
видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками
таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язко-
вого щоденного контролю за станом здоров’я учасників;

        Термін виконання: з 19 березня 2021 року

              2. Відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради:
- продовжити дистанційну форму навчання для учнів 1-11 класів закладів загальної середньої
освіти  громади,  а  у  подальшому  контролювати  динаміку  захворюваності  та  вживати
відповідних заходів реагування;
- ввести дистанційну форму навчання для учнів закладу «Лука-Мелешківська дитяча школа
мистецтв»;
- перевести на дистанційну форму роботи заклади дошкільної  освіти Лука-Мелешківської
територіальної громади;



- заборонити прийом відвідувачів та проведення масових заходів закладами культури Лука-
Мелешківської територіальної громади.

                                                 Термін виконання: з 19 березня 2021 року

               3. Рекомендувати:
               3.1. Підприємствам усіх форм власності, які здійснюють діяльність на території
громади, посилити протиепідемічні та карантинні заходи стосовно перебування на одиниці
площі визначеної кількості осіб,  систематичне проведення обробки приміщень та робочих
поверхонь дезінфікуючими засобами, дотримання масочного режиму.
                                             

Термін виконання: негайно

           3.2. Лука-Мелешківській сільській раді продовжити:
- вжиття додаткових заходів із забезпечення медичних закладів, які обслуговують населення
громади, засобами індивідуального захисту – медичними масками, захисними костюмами.
- прийом відвідувачів сільської ради проводити в обмеженому доступі роботи з дотримання
протиепідемічних вимог.
                                              

Термін виконання: негайно

              3.3. Відділу соціального захисту та охорони здоров’я, службі у справах дітей,
посилити  роботу  щодо  захисту  та  надання  допомоги  одиноким  особам  похилого  віку,
соціально  вразливим  особам,  в  першу  чергу  неповнолітнім,  які  перебувають  на  обліку,
ущільнити графік відвідування таких осіб.
                                                       

Термін виконання: з 19 березня 2021 року

              3.4. Вінницькому районному управлінню поліції:
- посилити заходи щодо виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які порушують
масковий режим в громадських місцях та осіб, які порушують правила самоізоляції;
-  посилити  заходи  щодо  проведення  перевірок  дотримання  санітарного  законодавства,
протиепідемічних  заходів  під  час  карантину  в  громадському  транспорті,  закладах
громадського харчування, розважальних закладах громади.

   
Термін виконання: постійно

               4.  Через офіційні  інформаційні ресурси – веб-сайт Лука-Мелешківської
сільської ради  довести до відома громадськості вимоги цього рішення.

                                                         Термін виконання: негайно
     

Голова Комісії                                                           Богдан АВГУСТОВИЧ
        Секретар Комісії                                                        Оксана ШЕВАНЮК


