
ГОЛОВУВАВ: Грищенко Р.С., голова Сумськоi обласноУ державно!
адмiнiстрацll, голова Сумсъкоi обласног комюй з питань техногенно-
еколоriчноi безпеки та надзвичай.них ситуацiй.

ПРИСУПП: члени Сумськоl обласноi комгсц' з питанъ техногенно-
екологiчноI безпеки та надзвичайних ситуацiй (далi - обласна комiсiя), голови
районних державних адмiнiстрацiй, мiськi голови та голови об' еднаних
територiалъних громад встудiях вiдеозв'язку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про 'дотримання протиеrriдемiчних вимог суб'ектами господарювання

та громадянами з врах:уванвя:м змiн внесених до постанови Кабiнету Мiнiстрiв
Yкpaiitи вiд 11 березня 2020 р. No 211 «Про запобiгання поширенню на
територii Украши гостроi респiраторноl хвороби COVID-19, спричиненот
коронавiрусом SaRS-Co V-2».

СЛУХА.ЛИ:
Мотсеенка В.В., начальника Головного управлiння Держпродспожив-

служби в Сумськiй областi.

ВИРШIИЛИ:
1.1. Затвердити з урахуванням змтн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв

Украши вiд 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобiгання поширенню на
територй Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненот
коронавiрусом SaRS-CoV-2», внесених поста.новою Кабiнету Мiнiстрiв Украши
вiд 14 травня 2020 р. No 377, розробленi Головним управлiнням Держпрод-
споживслужби в Сумськiй областi Тимчасовi рекомендацй щодо дотримання
протиепiдемiчних вимог для закладiв торгiвлi непродоволъчими товарами (в
т.ч. на непродовольчих та змiшаних ринках), закладiв громадського харчування
на лiтн.iх майданчиках та для зон вщпочинку (додаються в новiй редакцй).

1.2. Враховуючи вимоm постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украши вiд 11
березня 2020 р. № 211 «Про запобiгання поширенню на територй Украi'ни
гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi коронавiрусом SaRS-
СоV-2» iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд
14.05.2020 № 377, головам районних державних адмiнiстрацiй, мiсъким,
селищним, сiльським головам, головам об' еднаних територiалыmх громад,
керiвникам вiдповiдних суб' €КТiв господарювання:

,
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ВИРIШ:ИЛИ:
2.1. Управшнню охорони здоров'я Сумсъкоl обласноi державно!

ацмппстрацп спiльно з директором ют СОР «Обласна дитяча клцпчна
шкарня» та Сумсъким обласним лабораторним центром МОЗ Украгни
опрацювати питания щодо передачi з КlПl СОР «Обласна дитяча клiнiчна
шкарня» в тимчасове користування на перiод карантину Сумському обласному
лабораторному центру МОЗ Укратни наступне обладнання:

- УФ бокс;
- Центрифуга-вортекс;

ВИСТУПИЛИ:
Кравцов Д.В., начальник управлiння охорони здоров'я Сумсько1обласног

державноi адм1НIСтрацii

П. Про готовнiсть та матерiалъно-технiчне забезпечення вiрусологiчно1
лабораторii СумСЬКОГО обласного лабораторного центру МQЗ Украши ДО
додаткових дослiджень осiб, якi ппануютъсяна планову госпiталiзацiю.
СЛУХАЛИ:

Збаражського В.П, Головного державного санiтарного лiкаря СумськоУ
областi.

Термiн виконання: з 18.05.2020
на перiоддii карантину

1) вжити оргашзашйнвх заходiв щодо забезпечення на територiях. . . . .вщповщних адмгнютративно-територтальних одиницъ дотримання
протиепiдемiчнихвимоr вiдповiд:нимисуб'ектами господарськоi дiяльностi.

Термiн виконання: на перiод
встановленнякарантину

2) розглянути :п:итав:яя органiзацii шяльносп суб' ектiв господарювання з
урахуванням затверджених протиепiдемiчних вимог на засiданнях мюцевих ,
комiсiй з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй, .
копiю вiдповiдного рiшення надiслати Сумсъкiй обласнiй кoмicii з питань
техногенно-екологiчноi безпе:ки та надзвнчайних сmуацiй на електронну
адресу: swny_oЫteb.ns@sm.gov.ua.

Термiн виконання: до 12:00 19.05.2020
3) врахувати при органiзацii роботи агропродовольчих ринкiв вимоги

Постанови Головного державного санiтарного лiкаря Украши вiд 16.05.2020
№ 21 «Про внесения змiн до Постанови Головного державного санiтарного .
лiкаря Украiни вiд 27.04.2020 № 14 «Щодо протидii поширенню коронаырусног
хвороби СОVШ-19 в мiсцях торгiвлi харчовими продуктами на
агропродоволъчих ринках».

1.3. Контроль за виковання:м цього рццення покласти на Головне
управшння Держпродспоживслужби в Сумськiй обласп, доручивши йому
надавати щопонедiлка вiдповiдну узагальнену iнформацiю . до Сумськот
обласноi кoмicii з питань техвогенно-еколопчнот безпеки та надзвичайних
ситуацiй.
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Олекеавдр Б€Л€ВЦОВ

Начальник вiддiлу запобiгавmr
надзвнчайивм ентуацiим
Департаменту цивiльвого заявегу
наеелеввя Сумськоi обласвоl
державвоi адмiнiстрацii,
вiдповiдаль~вй еекретар
обласиоУкoмicit

.,.

,
Голова СумськоУоблаевоi
державиоi адмiиiетрацii,
голова обласноi кoмicii

Термiн виконання: до 20.05.2020
2.2. Сумському обласному лабораторному центру МОЗ Украiни задiяти

надане обяаднання для проведевня ПЛР дiаmостики ронавiрусноi iнфекцi1
COVID-19.

- Центрифуга «Вппендорф»;
- Дозатори 4 шт.
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