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. . . ·. -Протокол № 18
позачергового засщаввя Сумськоi обласнот ~oмicii з питань техногенно-.

екологiЧноi 'безпеки та_ надзвиЧайних.снтуацiй ··
··19 листопада 2021 року м. Суми

ГОЛОВУВАВ:Живицький .д.о., голова Сумськоi · обласноi державно!
адмiнiстрацii, : голова Сумськог обпасног кoмiciI з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних.ситуацiй.

. ПРИСУТI:П: Члени СумсЪкоi обласноi кoмicii з питань техногенно-
. екопопчнот безпеки та надзвичайних ситуашй (даш - обласна комiсiя), голови
районних державнихадмiвiстрацiйта сшьсью, .селищш,мiськi голови у студiях
вiдеозв'язку. · ·

. ПОРЯДОКДЕННИЙ:
· I.Про стан виконання протиепiдемiчних захошв пiд час дil°.<<Червоного»

ргвня .епiдемiчноi небезпеки поширення гостроi ресшраторнот хвороби COVID-
19, спричиненогкоронаырусомSARS-CoV-2, на територйобласп, .
СЛУХ.АЛИ:

Збаражського В.П., виконуючого обов'язки генерального : директора
Сумського обласного центру контролю та профiлактики хвороб Мппстерства

.· охорони здоров'я Украши, · ··
виступили.

Хомета Г.А., заступник начальникауправшння охорони здоров'я Сумськоi'
обласноi.державнот адМiНiстрацii; · ·

Моюеенко В.В., начальник Головного управшння Держпродспоживслужби
в Сумськiй обласп; . . .

Харламов · Юл., заступник директора Департаменту освiти i ·науки
СумськоУобласног державноi адмiнiстрацil;

Статива .с.м., Заступник начальника управлiння превентивно'[ дiяльностi
ГоловногоуправлтнняНашональног полiцii в Сумськiй область
виишили

1. Рекомендувати головам Андряmiвсъкоi, Бездрицькот, Березшськог, ·
Вшьшанськот, Верехньосироватськот, Грунськот, Комишанськог, Коровинськот,

· Миропiлъськоi, Новослобiдсъкоi, Пошвськот, Ргчктвськог, · Синшськог, .
. Садшськог, . Хмелiвськоi, Чернеччинськот, . · Юнакгвськот сшьських,
Дубов'язгвськот, . Великописартвськог, ·Кириктвськот, Есманьсьскоi, Зноб-

. Новгородськоi, Липоводолинськог, Миколагвськот,', Свеськот, .· Степантвсъкот,
· Чупахiвськоi, Шалигинськоi,. Ямпiльськоi селищних, Ворожбянськог,
Гдухiвськоi, Дружбiвськоi · Конотопськог, . Кролевецькоi, Охтирськог,
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СУМСЪКА ОБ~СНА ~РЖАВНА АДМIНIСТР АЦIЯ

СУМСЬКА ОБЛАСНА комкля З пигзньтвхвогвнно-вкологтчнот
.' ввзпвки ТА нхдзввчзйних СИТУАЦ1Й
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Терьан виконання: до покращення
епiдемiчноi ситуацii

Термiн виконання: до 16:00, 22.11.2~21

3. Головному управлiнню Держпродспоживслужби в Сумсъкiй областi,
Головному управшнню Нацiональноi полiцii в Сумськiй областi, посилити
контроль за виконанням населенням та суб'ектами господарськог дiяльностi (в
першу черту закладами освiти) обиежень, встановпених постановою Кабшету
Мiнiстрiв Украши вiд 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та
запровадження обмежувалыmх протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання
поширенню на територй Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19,
спричиненоi коронаырусом SARS-Co V-2» (iз з:мiнами) на територй
Боромлянськот, Бочечкiвськоi, Миколаiвсъкоi, Нижнъосироватськог сшъських,
Краснопiльсъкоi, Недригайлiвськоi, Хотiнськоi сеяищних, Бiлоrriльсъкоi,
Буриньськот, Лебедннськот, Роменсъког, Середино-Будськоi, Сумськоi мiських
рад, в тому числi забезпечити органiзацiю переырок фахiвцями вiдповiдних
територзальних органтв.

-
2. Рекомендувати головам Боромлянсъкоi, Бочечкiвськоi, МиколаУвськоi,

Нижньосироватськот сшьських, Красяопшьськот, Недригайлiвсъкоi, Хотiнсъкоi
селищних, Бiлопiльськоi, Буриньськоi, Лебединськоi, Роменськоi, Середино-
Будсъкоi, Сумськоi мiських рад: ·

1) проаналiзувати стан эахворюваносп та тенденцй епiдемiчноrо процесу
коронавiрусноi хвороби серед днтячого населения у розрiзi вiкових груп дпей,
а також у розрiзi окремих закладiв освiти.

Термiн виконання: до 16:00, 22.11.2021

2) спiльно з Головням управлiнням Держпродспоживслужби в Сумськiй
областi проаналiзувати стан вакцинацй та захворюваностi працiвник.iв закладiв
освiти на територй громадн, дотримания визвачених Постановою Головного
державного санiтарноrо шкаря Украiни № 1 О протиепiдемiчних вимог для
прийняття рiшень щодо можливостi вiдновлення навчання в закладах защльноi
середньог освiти у повному обсязi. ·

Термiн виконання: 19.11.2021

,

Путивпьськот, Тростянецьког, Шосткинськог мiсъких рад розrлянути на
засiданнях мiсцевих ко:мiсiй з питаиъ техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичайних ситуацiй питания щодо opraнiзaцii освпнього процесу за очною
формою навчання для 5-11 класiв в закладах заrалъноi середнъоi освiти з
урахуванням обмежувалъних протиеniдемiчних заходгв, встановлених
постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни вiд 09 грудня: 2020 р. No 1236 «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепiдемiчних
заходiв з метою запобiгання пошнренню на територii Украiни гостроi
ресшраторног хвороби COVID-19, спричиненог коронавiрусом SARS-CoV-2»
(iз змiнами). У разi прийняття вiдповiдноrо рiшення протокол засiдання
мiсцевоi комюй з питань техногенно-екопопчнот безпеки та нвдзвичайних
ситуацiй в одноденний термiн надати Департаменту освiти i науки Сумськоi
обласноi державно! адмiнiстрацii.
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· Олександр Б€Л€ВЦов

Начальник вiДдiлу запобiгання
' у • • •• "

надзвичаипим· ентуашям.
· .· Департаменту цввшьвого заявету
.. · населеввя Сумськоi оЦласноi

· державног ·адмiнiстрацff, ·
вщповщальняй секретар .

. обласног кot\ticii · ·

. · -Дмвтро Ж~ИЦЬКИЙ

· Голова Сумськоi обласноi
·державвог адмiнiстрацii, · ·

· голова 'облвсвог ком] · ··· ·. .

· . 5. Контроль за викованням цього протокольного рпцення покласти на
Департамент освпн i науки-та управшння охоро~ здоров'я Сумськоi обпасног
державног адмiнiстрацii, згщно повноважень, доручившв iм прогнформувати
про виконання голову Сумсько[ обласногдержавног адмiнiстрацi1до23.fl.2921. 1

.,
~Термтн виконання: 23.11.202\

4~ Управшнню ·ох?рони __ здоров'я Сумськот обласног державно! k
адМIНiстрацii 'проавашзувати хiлъкiсть летальних випадкiв . серед. хворих -1;1а . 1
roc1J)y ресшраторну "хворобу соупм», · ~причинену коронаырусом · SARS- . ·
CoV-2, у розрiЗi шкувальних эакпашв облает] Та здiйснити переырки якосп

,,;;.-~··---··-·. .: надання.медвчввх послуг; за(?езпеченвя. медичнвма.препаратамн, киснем__!.~~
· вiдповi.цним обпаднанням.
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