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СУМСЪКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТР АЦ1Я
СУМСЬКА ОБЛАСНА КОМIСIЯ 3 ПЙТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГIЧНОi
БЕЗПЕКИ ТА_ВАДЗВllЧАЙНИХ СИТУ АЦIЙ
пл. Незалежносri, 2, м. Сумн, 40000, тел. (0542) 60-77-20, факс 61-00-86

,

E-mail: sumy _oЫteb.ns@sm.goy.ua

Протокол № 15
позачергового засiдання Сумськоi обласноi кoмicii з питань техногенноекологiчноi безпекн та надзвичайнвх ситуацiй
10 червня 2020 року
м. Суми
ПРИСУТТП: члени Сумськоi обласног кoмicii з питанъ техногенноекологiчноi' безпеки та надзвичайних ситуацiй (далi - обласна комiсiя), голови
районних державних адмiнiстрацiй, мiськi голови та голови об' €днаних
територiальних громад в студiях вiдеозв' язку,
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про послабления протиеШдемiчних заходiв при встановленнi карантину
з метою запобiгання поширенню на територii Сумськоi областi гострог
ресгпрагорногхвороби COVID-19, спричиненоi коронавiрусом SARS-CoV-2.
CЛYXAJlli: .
Збаражського В.П., Головного державного санiтарного лiкаря Сумськот
областi.

ВИСТУТIИ.JШ:
Могсеенко

В.В., начальник

Головного

управлiння

Держпродспожив-

служби в Сумськiй областi;
Хомета Г.А., виконуючий обов'язки директора Департаменту
здоров' я Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii.

охорони

ВИРШIИЛИ:
1.1. На виконання пункту 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украши вiд
20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобiгання
поширенню на територй Украiни гострог респiраторноУ хвороби COVID-19,
спричиненоi
коронавiрусом
SARS-Co V-2,
та
етапiв
послабления
протиепiдемiчних заходiв» визначити покззники ознак для послабления
.
.
протиещдемзчних захошв:
1) iнцидентнiсть (загальна кiлькiсть нових випадкiв COVID-19 за останнi
сiм днiв на 100 тис. населення) становить менте нiж 12 осiб на 100 тис.
населения, а саме 2,25;
2) завантаженiсть лiжок у закладах охорони здоров'я, визначених для
госпiталiзацiУ пацi€нтiв з пiдтвердженим випадком COVID-19, становить мент
як 50%, а саме 2,13%;
3) середня кiлькiсть тестувань методом полiмерззноi ланцюговот реакцй
та iмуноферментного аналiзу становить бiльше 12 осiб на 100 тис. населения
протягом останнiх семи днiв, а саме 30,55.
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1.2. Прнймаючи

до уваги фактичний стан епiдемiчноi ситуацп на

територй Сумськоi областi та положенияпостанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни
вiд 20 травня 2020 р. No 392 «Про встановпення карантину з метою запобiгання
поширенню на територii Украiни гостроi респiраторно! хвороби COVID-19,
спричиненоi' коронавiрусом SARS-CoV-2,
та
етапiв
послабления
протиепiдемiчних заходгв» дозволити з 1 О червня 2020 року:
1) дiяльнiсть закладiв культури, зокрема з прийманням вiдвiдувачiв за
рiшенням власника (органу управлiння), у тому числi культурни:х заходiв, за
умови дотримання протиепiдемiчних вимог, визначених постановою Головного
державного санiтарного лiкаря Украiни вiд 6 червня 2020 року № 35;
2) дiяльнiсть закладiв, що надають послуги з розмiщення, крзм дитячих
эаклашв
оздоровления та
вщпочннку,
за
умови
дотримання
протиепiдемiчних ви:мог, визначених постановою Головного державного
санiтарного лiкаря Украiни вiд 6 червня 2020 року № 36.
1.3. Встановити, що зазначенi послабления не можуть бути застосованi на
територiях Бiлопiльського та Тростянецького районiв, де заре€строванi
показники iнцидентностi вище нормативних (14 та 14,3 на 100 тис. населения
вiдповiдно). За даними щоденного аналiзу епiдемiчноi ситуацii на територiях
вказаних районiв iншi послабления або обмеження можуть бути запровадженi
Сумською обласною комiсi€Ю з питань техногенно-еколопчнот безпеки та
надзвичайнихситуацiй.
1.4. При органiзацii торгiвлi на ринках Сумськоi' областi дотримуватись
протиепiдемiчних заходiв, визначених постановою Головного державного
санiтарного лiкаряУкраiни вщ 6 червня 2020 року № 34.
1.5. Визнати таким, що втратив чиннють, IПI. 3) п.1.2. протокольного
рiшення Сумськог обласноi кoмicii з питань техногенно-екологiчноi'безпеки та
надзвичайних ситуацiйвiд 18.05.2020 № 11.
1.6. Зобов'язати Роменського мiського голову Салатуна С.А. провести
позачергове засiдання Роменськоi мiськоr кoмicii з питань техногенноекологiчноI безпе:ки та надзвичайних ситуацiй про перегляд протоколу вiд
05.06.2020 № 23 щодо вiдновлення торгiвлi харчовими продуктами на ринку
КП «lльiнський ярмарок» як такого, що суперечить вимогам ч. 5 ст. 36 Закону
Укразни «Про основнi принципи та вимоги безпечностi та якостi харчових
продуктiв» у зв'язку з вiдсуrнiстю на ринку акредитованоI лабораторй
ветеринарно-санiтарноi експертизи.
Термiн: до 11.06.2020
1.7. Головам районних державних адмппстрашй, мiським, селищним,
сiлъським головам, . головам об' еднаних територiальних громад, керiвникам
вiдповiдних суб' екпв господарювання, щодо яких з 1О червня 2020 року
передбаченозняття карантинних обмежень:
1) вжити органiзацiйних заходiв щодо забезпечен:ня на територiях
.
.
. .
.
.
вщповщних адмзнютративно-терятортальнвх одиниць дотримання протиегпдемiчних вимог суб'ектами господарськоi дiяльностi щодо яких знято
(послаблено) карантиннiобмеження.
Термiн виконання: на перiод
встановлення карантину

r
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2) розглянути питания про стан готовностi суб' екпв господарювання,
щодо яких передбачено зняття карантин:нихобмежень до роботи з урахуванням
протиепiдемiчних вимог на засiданнях мiсцевих комiсiй з питань техногенноекологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй, копiю вiдповiдного рiшення
надiслати до Сумськiй обласнiй кoмicii з питань техногенно-еколопчног
безпеки та надзвичайних ситуацiй на електронну адресу sumy oЫteb.ns
@sm.gov .ua.
'
1.8. На виконання пункту 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд
20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобirання
поширенню на територй Украши гостроi респiраторноi хвороби COVID-19,
спричиненоi коронавiрусом SARS-CoV-2, та етапiв послабления протиепiдемiчних заходiв» Сумському обласному лабораторному центру МОЗ Украiни,
Головному управшнню · Держпродспоживслужби в Сумськiй областi,
Департаменту охорони здоров' я Сумсъкоi обласноi державно! адмiнiстрацii у
разi невiдповiдностi епiдемiчноi ситуацii на територii областi ознакам для
послабления протиепiдемiчних заходiв протяrом тръох днiв поспiль негайно
iнформувати обласну комiсiю з питанъ техногенно-еколопчнот безпеки та
нацзвичайних ситуацiй для прийняття вiдповiдного рiшения про скасування
послабления деяких протиепiдемiчних заходiв виходячи iз оцiнки поточно!
епiдемiчноr ситуацii.
Термiн виконання: пiд час
ускцаднення епiдемiчноi ситуацii
1.9. Головному управлiнню Держпродспоживслужби в Сумськiй областi
забезпечнти поепйний контроль за дотриманням протиепiдемiчних вимог
суб' ектами господарськог дiялъностi, щодо яких знятi або послабленi
карантинн! обмеження, шляхом проведения вибiркових перевiрок з вжитrям
вiдповiдних заходiв реагування у разi виявпення порушень.
11. Про забезпечення транспортування осiб, як! здiйснили перетин
державного кордону в пiшому порядку в пунктах пропуску «Бачтвськ» та

«Юнаювка».
СЛУХА.ЛИ:

Романчука М.С., начальника Сумсъкого прикордонного загону.

ВИСТУПИЛИ:
Дудченко Володимир Васильович, начальник управлiння iнфраструктури
Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii;
Картавий Володимир Григорович, перший заступник rолови Глухiвськоi
районноi державноi адмiнiстрацii;
Кучменко Едуард Володимирович, тимчасово виконуючий обов' язки
голови Сумсъкоi районноi державноi адмiнiстрац~i.

ВИРIШИЛИ:
2.1. Iнформацiю
начальника
Сумсъкого прикордонного
загону
Романчука М.С. та виступаючих э питания, що розгпядаетъся, взяти до вiдома.
2.2. Управлiнню
iнфраструктури Сумськог
обласноi державноi
адмiнiстрацii спшьно з Глухiвською та Сумською районними державними

r
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адмiнiстрацiями, Сумсь:ким првкордовним загоном опрацювати питания щодо
транспортування осiб, якi здiйснили перетин державного кордону в пiшому
порядку в пунктах пропуску «Бачтвськ» та «Юнакшка».
Термiн виконання: до 12.06.2020
III. Про вщновлення
зайнятостi.

прийому кшенпв

Сумською
'

обласною службою

СЛУХАЛИ:
Моiсеенка В.В., начаяьника Головного управлiння Держпродспоживслужби в Сумсъкiй область
ВИСТУПИЛИ:
Збаражський
областi.

В.П., Головний

державний санiтарний

шкар Сумськог

ВИРШIИЛИ:
3.1. Iнформацiю начаяьника Головного управлiння Держпродспоживслужби в Сумськiй областi Моюеенка В.В. взяти до вiдома.
3.2. Головному управшнню Держпродспоживслужби в Сумськiй обласп
спшьво э Сумським обласни:м лабораторним центром МОЗ Украiни та
Сумськвм обласним центром зайнятосri розробити Тимчасоы рекомендацii
щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв при прийомi юriентiв безпосередньо
у примпценнях базових цевтрiв зайнятостi та фШiй Сумського обласного
центру зайнятостi.
Терм· виконання: до 12.06.2020

..

...

Голова Сумськоi обласноi
державвов адиппетрацп,
голова обласноi кoмicii

..

Начальник вЩдiлу эапобпввня
надзвичаiiвим ситуацiям
Департаменту цивiльного захвету
населения Сумськоi о~ласвоi

державноi адмiнiстрац~l,
вiдповiдальииii секретар
_9бласноiкoмicii

Олександр Б€Л€ВЦОВ ·
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