
Термiн ввкованвя: до 20.03.2020

ГОЛОВУВАВ: Грищенко Р.С., голова Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацII, голова Сумсъкоi обласноi кo:мiciI э питань техногенно-
еколоriчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй.

ПРИСУПП: члени Сумськоi обласноi кoмicii э питанъ техногенно-
еколоriчно1 безпеки та яадзвичайних ситуашй (далi - обласна комiсiя}, голови
районних державнях адмiнiстрацiй, мiськi голови та голови об'еднаних
територiальних громад в стушях вiдеозв'язку.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про яевiдкладнi заходи для стабiлiзацii епiдемiчноi ситуацй, пов'язаноi'
з гострою респiраторною хворобою COVID-19, спричивеною коронавiрусом
SARS-CoV-2
СЛУХАЛИ:

Милаша О.М., директора Департаменту цивiльноrо захисту населения
Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii.
ВИРШIИЛИ:

1. Департаменту житлово-комунального господарства та енерго-
ефективностi, Департаменту захисту довкiлля та енергетики, Департаменту
агропромислового розвитку, Департаменту цивiльного захисту населения,
управшнню iнфраструктури, управлiнвю iнформацiйноI дiяльностi та
комунiющiй з громадсьюстю, управлimпо охорони эдоров'я Сумськоi обласноi
державяоi адмiнiстрацii визвачити перелiк об'екпв критичноi iнфраструктури,
першочергова дiяльнiстъ яках необхщна для эабезпечення функцiонування
областi i rромадян та яадати його до Департаменту економiчного розвитку i
торriвлi Сумсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацii.

Департаменту економiчного розвитку i торпвш, управлiнню
iнфраструктури Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii спiльно з головами
районних державних адмiнiстрацiй, мiськими головами та головами об'еднаних
територiальних громад орrанiзувати напежне транспортне забезпечення
вказаних об'екпв,
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Термiн виконання: постiйно до
стабiлiзацii епiдситуацii

6. Вiдповiдно до пункту 1 О Типового положения про регiональну та
мiсцеву комiсiю з питань техногенно-еколопчног безпеки та надзвичайних
ситуацiй, затвердженоrо постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.iнивiд 17 червня
2015 р. № 409, рцпення кoмicii, прийнятi у межах i'i повноважень, е

. обов'язковими для виконання органами державно! влади та органами мiсцевого
самоврядування, шдпрнемствами, установами та органiзацiями, розташованими
на територii Сумськоi областi.

Термiи ввконання: постiйно до
стабiлiзацii еniдситуацii

5. Департаменту соцiальиого захисту населения Сумсъкоi обласноi
державноi адмiнiстрацii разом з головами районних державних адмiнiстрацiй,
мiськими головами та головами об'еднаних територiальних громад за участi
волонтерських органiзацiй на базi териrорiальних цеmрiв соцiалъноi допомоги
органiзувати доставку продуктiв харчування, лiкiв та предметiв nepшoi
необхiдностi людям похилого вiку.

Термiн вяконання: до 20.03.2020
4. Управлimпо iнфраструктури Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii

разом э головами райовних державних адмiнiстрацiй, мiськими головами та
головами ·об'еднаних територiальиих громад в умовах дii обмежень
функшонування транспорту з метою эабеэпечення надання своечасног та в
повному обсязi медичноi допомоm населенню, ужити вичерпних заходiв щодо
эабезпечення своечасного та безперебiйного перевезення до робочих мiсць
медичного та iншого персоналу, задiяного до заходiв протидii поширенню на
територii Украiни гострог респiраторпоi хвороби COVID-19, спричиненоi
коронавiрусом SARS-CoV-2.

варiантi.

2. Головам районних державних адмшютрашй, мюьким головам та
головам об'еднаних териrорiалыmх громад вжити заходiв щодо обмеження
прий:ому фiзичних осiб органами, закладами, шдприемствамн, установами,
органiзацiями, що забезпечують надавня адмiнiстративних послуг. В окремих
випадках вiдповiднi органи можуть визначити перешк послуг та пщстави для
прийому фiзичних осiб з метою надання . адмiнiстративних пос.луг як
невщкяадних, Забезпечити наданвя адмiнiстративних посяуг юридичним ,
особам дистаншйно.

Iнформацiю про такi заходи довести до вщома населения з
використанням офiцiйпих вебсайпв та iнших комунiкацiйних засобiв.

Термiн виконвння: постiйно до
стабiлiзацii епiдситуацii

3. Управлimпо iнформацiйноi дiялъностi та комуЮкацiй з громадськютю
Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii невiдкладно провести зустрiчi э
керiвпиками релiгiйних органiзацiй вiдповiдних регiонiв щодо можливостi
проведення ними впродовж дii правового режиму надзвичайноi ситуацii
богослужiнь та iнmих релiriйних обрядiв ycix видiв лише в днстаншйному
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Олексавдр Б€Л€ВЦОВ

Начальвяк вiддiлу запобiгавив-
иадзвичайним СИ'J"УацЬ.м
Департамеиrу цввшьвого заяяету
наееяенвя Сумськоi обласвоi
державвоi адмiиiстрацii,
вiдповiдальиий еекретар
обласвоi кoмicii

Голова Сумськоi обласвоi
державноi адмiвiстрацii,
голова обласноi кoмicii

, 

7. Вiдповiдалъним виковавцям про ввконання заходiв даного рiшенвя
iнформувати Департаменту цивiльного захисту населення Сумськоi обласноi
державноiадмiнiстрацii до 20.03.2020.

8. Контроль за викова:нв:ям цього рппеввя по асти на Департамент
цивiльвого захисту населения Сумськоi обласноi дер оУ адмiнiстрацii.,.
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