
ГОЛОВУВАВ: Печененко ВЛ., заступник rолови Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii, перший заступник голови Сумськоi обласноi кoмicii э
питань техногенно-еколоriчноi безпеки та вадзвичайнвх -ситуацiй.

ПРИСУПП: члени Сумсъкоi обласноi кoм:icii э питань техногенно-
еколоriчноi безпеки та надзвичайних ситуацi:й: (далi - обласна комiсiя), голови
районннх державних адмiнiстрацЩ та сiльсъкi, селищнi, мiськi голови у студi.ях
вiдеозв'язку,
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про епiдемiчну ситуацiю на тepиropii областi.
С11УХАЛИ:·

Збаражсъкого В.11, виконуючого обов'язки генерального директора
Сумського обласного центру контролю та профiлактики хвороб Мiнiстерства
охорони здоров'я Украiни;
ВИСТУПИЛИ:

Бутенко С.П., начальник управлiння охорони вдоров'я Сумсъкоi обласноi
державноiадмiвiстрацii;

Моiсеенко В.В., начальник Головного управлiния Держпродспоживслужби
в Сумсъкiй областi

Гробова В.П., директор Департамеmу освiти i науки Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii.
виишили

1. Головному управлiнню Держпродспоживслужби в Сумськiй обласп,
Головному управлimпо Нацiоналъноi полiцii в Сумсьюй обласп, Управшнню
патрулъноi полiцii в Сумсыdй обла.стi Департаменту патрульно! полiцii
забезпечити посиленвй контроль за ввконанням населенням та суб'ектами
госnодарськоi дЦшъносri обмежува.пьних протиепiдемiчних заходiв,
встановлени:х для «червового» рiвня епiде:мiчноi небезпеки вiдповiдно до
пункту 35 постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 9 rрудня 2020 р. № 1236
«Про встановлення карантину та эапроваджеввя обмежувальних
протиепiдемiчних заходiв з метою заnобiгання поmиренню на територii
Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19~ спричвненоi коронавiрусом
SARS-CoV-2» (iз змiнами).

м"Суми28 жовтвя 2021 року

,

СУМСЪКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСГР АЦ1Я
СУМСЪКА ОБЛАСВА комкая 3 ПИТАВЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОПЧНОi

БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙВИХ СИТУАЦ1Й
пл. Незалежвостi, 2t .м. Суми, 40000, тел. (0542) 610-086,факс 632-843

E-mail: sumy_oЫteb.ns@sm.gov.ua

Протоко.л № 14
позачергового заеiцанвя Сумсь:коi облаевоiкoмieil з питавь техноrеиио-

екологiчпоi безпеки та надзввчайввх евтуацiй



лекеавдр Б€Л€ВЦОВ

Начальник вjдцiлу запобirання
надзввчайввм еитуацiим
Департаменту цивiльвоrо захисту
населения Сумеькоi облаеноi
державноi адмiнiстрацu,
вiдоовiдальиий еекретар
обласноi :кoмicii

Вячеслав ПЕЧЕНЕНКО

Заступник голова Сумськоi
обласноi державвоi адмiвiстрацu,
перший заступнв:к голова
обласноi комiеu

2. Головам районних державних адмiнiстрацiй, сшьським, селищним та
мтським головам:

2.2. У зв'язку з ускладненвям епiдемiологiчноi ситуацii з поширення
COVID-19 та вiдповiдно до пункту зs постанови Кабiнет Мiн.iстрiв Укра1ни вiд
9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встаяовлеяня карантину та аапровадження
обмежувалъних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поmиренню на · ·
територii Укра1ни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненот r
коронавiрусом SARS-Co V-2>> (зi змiнами) запровадити посиленi заходи
контролю за дотриманням на територii в.iдповiдних територiй встановлених
обмежувалъних протиепiдемiчних заходiв.

2.3. Негайно мобiлiзувати всi зусилля первивноi ланки охорони здоров'я
для максимального залучення населення до проведения щепленъ вiд COVID-19,
в першу черту - людей похилого вiку (старше 60 рокiв ).

2.4. У зв'язку з поriршенням епiдемiчноi · ситуацй та зростанням
захворюваностi на COVID-19 заnровадиm дистанцiйну форму навчання для
учнiв 1-11 класiв закладiв загальноi середньог освiти з 29 .10.2021 до 07.11.2021.

3. Вщповщно до пункту 1О Типового положения про регiональну та
мiсцеву комiсiю з питань техногевио-екологiчноi безпеки та надзвичайних
ситуацiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра1ни вiд 17 червня
2015 р. № 4Q9, рiшення кo.мicii, првйняп у межах 1i поввоважень, е
обов'язковими для виконвнвя органами державно! влади та органами мiсцевого
самоврядування, шдприемствами, установами та оргавiзацiями, якi знаходяться
на територiУ Сумськоi областi.
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