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Протокол № 10
позачергового засідання Сумської обласної комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
8 травня 2020 року м. Суми

ГОЛОВУВАВ: Грищенко Р.С., голова Сумської обласної державної 
адміністрації, голова Сумської обласної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

ПРИСУТНІ: члени Сумської обласної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі -  обласна комісія), голови 
районних державних адміністрацій, міські голови та голови об’єднаних 
територіальних громад в студіях відеозв’язку.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

І. Про дотримання протиепідемічних норм щодо протидії поширенню 
коронавірусної хвороби СОУГО-19 при функціонуванні окремих суб’єктів 
господарювання при послабленні карантину.
СЛУХАЛИ:

Збаражського В.П., Головного державного санітарного лікаря Сумської 
області.
ВИСТУПИЛИ^:

Моісеєнко В.В., начальник Головного управління Держпродспожив- 
служби в Сумській області.
ВИРІШИЛИ:

1.1. Враховуючи положення постанови Кабінету Міністрів України від 11 
березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8аЯ§- 
СоУ-2» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 
4 травня 2020 р. № 343, головам районних державних адміністрацій, міським, 
селищним, сільським головам, головам об’єднаних територіальних громад, 
керівникам відповідних суб’єктів господарювання, щодо яких передбачено 
послаблення карантину з 11 травня 2020 року:

1) вжити організаційних заходів щодо забезпечення на територіях 
відповідних адміністративно-територіальних одиниць дотримання 
протиепідемічних вимог суб’єктами господарської діяльності щодо яких знято 
(послаблено) карантинні обмеження.

Термін виконання: на період 
встановлення карантину
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2) розглянути питання про стан готовності суб’єктів господарювання, 
щодо яких передбачено послаблення карантинних обмежень до роботи з 
урахуванням протиепідемічних вимог на засіданнях місцевих комісій з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, копію відповідного 
рішення надіслати до Сумській обласній комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на електронну адресу 
5иту_оЬ11:еЬ.п5 @8т.§оу.иа.

Термін виконання: до 12:00 12.05.2020
3) завчасно інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в 

Сумській області про відкриття агропродовольчих ринків для забезпечення 
реалізації пункту 2і постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 
р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8аК8-СоУ-2» із 
змінами.

4) забезпечити спільно з територіальними підрозділами Г оловного 
управління Національної поліції у Сумській області здійснення постійного 
контролю за недопущенням на територіях відповідних адміністративно- 
територіальних одиниць торгівлі в невстановлених місцях.

Термін виконання: постійно
1.2. Затвердити розроблені Головним управлінням Держпродспожив

служби в Сумській області тимчасові рекомендації щодо дотримання 
протиепідемічних вимог для суб’єктів господарювання відносно яких зняті 
(послаблені) карантинні обмеження (для перукарень і салонів краси, 
підприємств побутового обслуговування, торгівлі непродовольчими товарами, 
закладів громадського харчування та малих архітектурних форм, що реалізують 
харчові продукти), розроблених на основі рекомендацій Головного державного 
санітарного лікаря України з урахуванням динаміки епідемічної ситуації та 
особливостей діяльності зазначених закладів області (додаються).

1.3. Головному управлінню Національної поліції у Сумській області у разі 
встановлення фактів торгівлі у невстановлених місцях вживати відповідних 
заходів адміністративного впливу до порушників.

Термін виконання: постійно
1.4. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Сумській області 

продовжувати здійснювати контроль за додержанням протиепідемічних вимог 
суб’єктами господарювання та вживати відповідних заходів для припинення 
порушень.

Термін виконання: на період 
встановлення карантину

1.5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Головне 
управління Держпродспоживслужби в Сумській області, доручивши йому 
надати відповідну узагальнену доповідь до Сумської обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Термін виконання: до 15.05.2020



з

II. Про затвердження переліку місць розташування контрольно- 
пропускних пунктів, що утворені та функціонують на території Сумської 
області.
СЛУХАЛИ:

Тимошенка В.М., начальника управління взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи Сумської обласної державної адміністрації.N
ВИРІШИЛИ:

2.1. Інформацію начальника управління взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи Сумської обласної державної адміністрації 
Тимошенка В.М. взяти до відома.

2.2. Враховуючи вимоги, які викладені в пункті 11 постанови Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8аК8-СоУ-2» із змінами, затвердити перелік місць розташування 
контрольно-пропускних пунктів, що утворені та функціонують на території 
Сумської області (додається).

2.3. Головам районних державних адміністрацій, міським головам та 
головам об’єднаних територіальних громад забезпечити функціонування 
визначених контрольно-пропускних пунктів згідно з затвердженим переліком.

Термін виконання: на період 
встановлення карантину

III. Про затвердження переліку лікувально-профілактичних закладів 
охорони здоров’я Сумської області які спроможні надавати медичну допомогу 
хворим на СОУГО-19.
СЛУХАЛИ:

Кравцовау Д.В., начальника управління охорони здоров’я Сумської 
обласної державної адміністрації.
ВИРІШИЛИ: у

3.1. Затвердити перелік лікувально-профілактичних закладів охорони 
здоров’я Сумської області які спроможні надавати медичну допомогу хворим 
на СОУГО-19.

3.2. Управлінню охорони здоров’я Сумської обласної державної 
адміністрації надіслати затверджений перелік лікувально-профілактичних 
закладів охорони здоров’я Сумської області які спроможні надавати медичну 
допомогу хворим на СОУГО-19 Національній службі здоров’я України.

Термін виконання: до 12.05.2020
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