
1. Iнформацiю директора Департаменту освiти i науки Сумськог обласноi'
державноi адмiнiстрацii Гробовоi В.П. та виконуючого обов'язки генерального
директора Сумського обпасного центру контролю та профiлактики хвороб
Мiнiстерства охорони здоров'я Украiни Збаражсъкого В.П. взяти до вiдома.

2. Рекомендувати сшьським, селищн:имта мiським головам розглянути на
мiсцевих комiсiях з питань техвогенво-еколопчног безпеки та надзвичайних
ситуацiй питания. щодо органiзацil освiтнъого процесу в закладах освiти пiд час
«червоного» рiвня епiдемiчноi небезпеки з урахуванням вжитих зах:одiв на
виконання пункту 41-' постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 09 грудня
2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувал:ьних протиепiдемiчних заходiв э метою запобiгання поширенню на
територii Украiни гостро1 ресшраторног хвороби COVID-19, спричиненог
коронавiрусом SARS-CoV-2» (iз змiнами), пункту 3 Перелiку профестй,

CЛYXAJlli:
Гробову В.П., директора Департаменту освiти i науки Сумськоi обласноi

державноi адмiнiстрацii.
ВИСТУПИЛИ:
Збаражсъкий В.П., виконуючий обов'язки генерального директора Сумського
обласного центру контрошо та профшактики хвороб Мiнiстерства охорони
здоров'я Украiни.
виишили.

ГОЛОВУВАВ: Савченко Т.Г., тимчасово виконуючий обов' язки голови
Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii

ПРИСУПП: члени Сумськоi обласноi кoмicii з питанъ техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайвих ситуацiй (далi - обласна комiсiя), голови
районних державних адмтшстрашй та·сiлъсъкi, селищнi, мiсъкi голови у студiях
вiдеозв'язку.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про органiзацiю навчанвя в закладах загальноi середньоi освiти пiд час
дii' «червового» рiвня епiдемiчноi небезпеки поширення гостроi ресгпраторног
хвороби COVJD-19, спричивеноi коронавiрусом SARS-CoV-2, на територй
областi.
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позачергового засiдаввя Сумськоi обласиоi кoмicii з питавь техногевно-

екологiчвоi безвеки та вадзвичайвих ситуацiй



Олекеандр Б€Л€ВЦОВ

Начальник вiддiлу запобiгання
вадзвичайнвм свтуацiим
Департаменту цивiльного захисту
населения Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii,
вiдповiдальвий секретар
обласноi кoмicii

Тарас САВЧЕВКО

Тимчасово ввконуючвй
обов'язки голова
Сумськоi обласвоi
державноi адмiнiстрацii

виробництв та органiзацiй, прашвникв яких тпдлягають обов'язковим
профiлактичним щепленням, затвердженим наказом Мiнiстерства охорони
здоров'я Украiни вiд 04.10.2021№ 2153, зареестрованим в Мiнiстерствi юстицй
Украiни вiд 07 жовтня 2021 року эа № 1306/36928. У разi прийняття
вiдповiдного рimення протокол засiдання мiсцевоi кoмicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та вадзвичайних ситуацiй в одноденний термiн надати
Департаменту освiти i науки Сумськоi обласноi державно! адмiнiстрацii.

3. Контроль за виконанням цього протокольного рimення покласти на
Департамент освiти i науки Сумсъкоl обласноi державноi адмiнiстрацii,
доручивши йому проiнформувати про виконання голову Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii до 16.1i .2021.

Вiдповiдно до пункту 1О Типового положення про регiональну та мiсцеву
комiсiю з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуашй,
затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украlни вiд 17 . червня
2015 р. № 409, рimення комiсЦ прийнятi у межах i1 повноважень, е
обов'язковими для виконання органами державноi влади та органами мiсцевого
самоврядування, шдпрвемствами, установами та органiзацiями, розташованими
на територй Сумськоi областi.
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