
 

У К Р А Ї Н А 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я    № 156 

 

«27» жовтня 2021 року 

с. Лука-Мелешківська 

 

Про визначення пунктів обігріву на території                                            

Лука-Мелешківської територіальної громади 
 

Керуючись п. 2 делегованих повноважень  ст. 38 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою попередження надзвичайних 

ситуацій, пожеж та випадків замерзання або переохолодження людей у період 

значного пониження температури (-15 С та нижче), забезпечення реалізації 

пріоритетних завдань щодо реагування на надзвичайні ситуації зимового 

періоду, відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України виконавчий 

комітет сільської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Перелік об’єктів, на базі яких пропонується створення 

стаціонарних пунктів обігріву у зимовий період 2021-2022 років для тимчасового 

обігріву на території Лука-Мелешківської територіальної громади (додається).  

2. Рекомендувати установам, підприємствам, організаціям громади 

створити на підпорядкованих територіях пункти обігріву з відповідним 

матеріально-технічним та продуктовим забезпеченням з додержанням 

карантинних заходів в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-

19 та вивісити на вході в приміщення таблички з надписом «Тут знаходиться 

пункт обігріву». 

3. Установам, на базі яких пропонується створення стаціонарних пунктів 

обігріву, забезпечити людей, які постраждали від переохолодження, місцем для 

зігріву, гарячим чаєм та медичною допомогою, в разі потреби з додержанням 

карантинних заходів в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-

19. 

4. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Лука-Мелешківської АЗПСМ Шеремета Ю.П. 

організувати при медичних закладах своєчасне кваліфіковане надання медичної 

допомоги населенню міста постраждалим від переохолодження чи обмороження. 



5. Прес-секретарю сільської ради Кириленко К.А. забезпечити доведення 

до населення інформації щодо розміщення та функціонування пунктів обігріву 

через офіційний веб-портал Лука-Мелешківської сільської ради. 

6. Відповідальним особам за функціонування пунктів обігріву 

забезпечити інформування комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської 

ради про роботу пунктів та кількість осіб, які скористалися послугами пунктів 

обігріву. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову 

Августовича Б.І.. 
  
  

 

 

 

     Сільський голова               Богдан АВГУСТОВИЧ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

 Лука-Мелешківської сільської ради 

№ 156  від 27.10.2021 року 

 

Перелік об’єктів, на базі яких пропонується створення стаціонарних 

пунктів обігріву у зимовий період 2021-2022 років для тимчасового обігріву на 

території Лука-Мелешківської територіальної громади 
 

№ 

з/п 

Місце створення стаціонарного 

пункту обігріву 

Адреса розташування,                         

години роботи 

Відповідальна особа за 

функціонування 

пунктів обігріву, 

телефон  

1 Лука-Мелешківська сільська рада с. Лука-Мелешківська 

вул. Центральна, 2 

з 8.30 – 17.00 

Сич О.М. 

098 370 45 69 

2 Адмінприміщення Яришівського 

старостинського округу 

с. Яришівка 

вул. Шкільна, 1 

з 8.30 – 17.00 

Попик М.Д. 

096 625 67 47 

3 Адмінприміщення Яришівського 

старостинського округу 

с. Іванівка 

вул. Українська, 2а 

з 8.30 – 17.00 

Мусійчук О.В. 

096 907 54 90 

4 Адмінприміщення Яришівського 

старостинського округу 

с. Пилява 

вул. Першотравнева, 7 

з 8.30 – 17.00 

Ужва І.О. 

097 341 54 50 

5 Адмінприміщення 

Сокиринецького старостинського 

округу 

с. Хижинці 

вул. Івана Богуна, 59б 

з 8.30 – 17.00 

Наконечна Н.І. 

067 418 25 26 

6 КНП «АЗПСМ» с. Лука-Мелешківська 

вул. Тиврівське шосе, 18 

з 8.00 до 17.00 

Шеремета Ю.П. 

097 862 75 25 

7  КНП «АЗПСМ» с. Сокиринці 

вул. Шевченка, 50 А 

з 8.00 до 17.00 

Дідуренко С.П. 

098 455 43 26 

 
  


