
1.1.На виконання пункту 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укршни вiд
20 травня 2020 р. No 392 «Про встановпення карантину з метою запобпання
поширенню на територй Украши гостроi респiраторноi хвороби COVID-19,
спричиненог коронавiрусом SARS-CoV-2, та етапiв послабления
протиепiдемiчних заходiв» визначити показники ознак для послабления
протиепiдемiчних заходiв:

ВИРШIИЛИ:

ПОРЯДОК цвнний.
I. Про послабления протиепiдемiчних заходiв при встановленнi карантину

з метою запобiгання поширенню на територй Сумськоi обласп гостроi
респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоУкоронавiрусом SARS-Co V-2.
СЛУХА.ЛИ:

Збаражського В.П., Головного державного санпарного лiкаря Сумськоi
областi.
ВИСТУПИЛИ:

Моюеенко В.В., начальник Головного управшння Держпродспожив-
служби в Сумсьый областi;

Хомета Г.А., виконуючий обов'язки директора Департаменту охорони
здоров'я Сумсъкоi обяаснотдержавноi адмiнiстрацii;

Худенко М.М., заступник начальника Головного управшння
Нацiональноi полiцii в Сумськiй областi;

Капюжний О.О., начальник управлiння патрульног полiцii в Сумсъкiй
областiДепартаменту патрульно!полiцii.

ГОЛОВУВАВ: Баншков С.В., заступник голови Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii, перший заступник голови Сумськоi обласноi комтсй з
питань техногенно-еколопчнот безпеки та надзвичайних ситуашй,

ПРИСУ11П: члени Сумськог обласноi кoмicii э питань техногенно-
екопопчнот безпеки та надзвичайних ситуацiй (далi - обласна комiсiя), гопови
районних державних адмiнiстрацiй, мiсысi голови та голови об' еднаних
тернтортальних громад в студiях вщеозв'язку.

,

~
СУМСЬКАОБЛАСПАДЕРЖАВНААДМIНIСТРАЩЯ

СУМСЬКА ОБЛАСНА KOMICIЯ З ПИТАНЬ твхногвино.вколопчно!
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦ1Й

пл. Незалежяостi, 2, м. Суми, 40000, тел. (0542) 60-77-20,факс 61-00-86
E-mail: swny_oЫteb.ns@sm.go(t.ua

Протокол Nt 16
позачергового эасiдання Сумськоi обласиоi кoмicii з питань техноrенно-

екологiчноi безвеки та надзвичайннх:ситуацiй
17 червия 2020 року м.Суми



1) iнцидентнiсть (загальна кшькютъ нових виnад:кiв COVID-19 за останнi
сiм днiв на 100 тис. населения) становить менше нiж 12 осiб на 100 тис.
населения, а саме 3,0;

2) завантаженiстъ лiжок у закладах охорони здоров'я, визначених для
госпiталiзацiI пашенпв з пiдтвердженим випадком COVID-19, становить менш
як 50%, а саме 3 ,2%; .

3) середня кiльк.iсть тестувань методом пошмеразног ланцюговоi реакцii ,
та iмуноферментного аналiзу становить бiльше 12 осiб на 100 тис. населения
протягом останнiх семи днтв, а саме 30,92.

1.2. Приймаючи до уваги фактичний стан епiдемiчноI ситуацй на
територй Сумсъко! областi та положення постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни
вiд 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобiгання
поширенню на територй Украi"ни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19,
спричиненоi коронавiрусом SARS-CoV-2, та етапiв послабления
протиепiдемiчних заходiв» дозволити з 17 червня 2020 року:

1)реrулярнi та нереrулярнi пасажирськ! перевезення автомобiльним
транспортом у мiжнародному сполученнi за умови перевезення пасажирiв у
межах кiлъкостi мiсць для сидiння, передбаченоi технтчною характеристикою
транспортного засобу або визначеноi в реестрашйних документах на цей
транспортвий засiб, за умови дотримання протиепiдемiчних вимог, визначених
постановою Головного державного санiтарного лiкаря Украiни вiд 21 травня
2020 року № 23;

2) прийнятrя та вiдправлення повiтряних суден, що виконують внутрiшнi
та мiжнароднi пасажирськi перевезення авiацiйним транспортом;

3) особам, якi досяrли 60-рiчного вiку, не дотримуватися зобов'язання
щодо самоiзоляцii вiдповiдно до абзацу шостого пункту 6 постанови Кабiнету
Мiнiстрiв Украiни вiд 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з
метою запобпання поширенню на територii Украiни rocтpoi респiраторноi
хвороби COVID-19, спричиненоi коронавiрусом SAR.S-CoV-2, та етапiв
послабления протиепiдемiчних заходiв»;

4) шяльнють закладiв харчування, зокрема приймання вiдвiдувачiв у
примпценнях, за умови дотримання протиепiдемiчних заходiв, зокрема
дотримання вiдстанi не менше нiж 1,5 метра м.iж мiсцями для сидiння за
сусiдвiми столами та розмпцення не бiльше нiж чотирьох кшенпв за одним
столом (без урахування дiтей вiком до 14 рокiв ), за умови, що суб' ект
господарювання, який провадить гаку дiяльнiстъ, е оператором ринку харчових
продуктiв вiдповiдно до Закону Укратни "Про основнi принципи та вимоги до
безпечностi та якосп харчових продукпв", та за умови забезпечення персоналу
засобами iндивiдуальноrо захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) i
використання вiдвiдувачами, крiм часу приймання iжi, респiраторiв або
захисних масок, у тому числi виrотовлених самостiйно, за умови дотримання
протиепiдемiчних вимог, визначених Тимчасовими рекомендашями щодо
органiзацii протиепiдемiчних заходiв у закладах громадського харчування на
перiод карантину у зв 'язку з поширенням гострот респiраторноi хвороби
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Термiн ввконавня: на перiод
встановлення карантину

2) розглянути питания про стан rотовностi суб' екпв господарювання,
щодо якнх передбачено зняття карантинних обмежень до роботи з урахуванням
протиепiдемiчних вимог на эасщаннях мiсцевих комiсiй э пнтань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй, копiю вiдповiдного рцпення
надiслати до Сумськiй обласнiй кoмicii з питань техногенно-екологiчноi
безпеки та надзвичайних ситуацiй на епектронну адресу sumy_oЫteb.ns
@sm.gov.ua.

3) у випадку ускладнення епiдемiчноi ситуацii на територii окремих
населених пунктiв невщкладно iнiцiювати проведения позачергових эаощань
мiсцевих комiсiй з питань техногенно-еколопчног безпеки та. надзвичайних
ситуацiй.

1.6. Головному управлiнню Держпродспоживслужбн в Сумськiй областi
разом з Головням управлiнням Нацiональноi noлiцii в Сумсъкiй облаеп,

COVID-19 (протокол вiд 05.06.2020 № 14 Сумськоi обласноi кoмicii з питань
техноrенно-екологiчноi безпеки та надзвичайвих ситуацiй);

5) дiялънiсть закладiв купътури, зокрема з приймавням вiдвiдувачiв за
рimенням власника (органу управшння), крiм дiяльностi кiнотеатрiв, у тому
числi проведения культурних заходтв, за умови здiйсневня закладом кулътури
(органiзатором культурного заходу) контролю за перебуванням не бiльше нiж
однiеi особи на 5 кв. метрах площi примпцевня, де проводиться захiд, та ,
дотримання фiзичноi дистанцй мiж учасниками не менше нiж 1,5 метра, за
умови дотрнмання протиепiдемiчних вимог, визначених постановою Головного
державного санiтарного лiкаря Украiни вiд 06 червня 2020 року № 35.

1.3. Встановити, що зазначенi послабления до 24 черввя 2020 року не
можуть бути застосованi на територiях м. Охтирка та Тростянецького району,
де зареестрован] показники iнцидентностi вище нормативних (16,9 та 20,5 на
100 тис. населения вiдповiдно). За данями щоденного аналiзу епiдемiчноi
ситуацй на територiях вказаних мiста та району iншi послабления або
обмеження можуть бути запровадженi Сумською обласною комiсiею з питань
техногенно-еколопчнот безпеки та надзвичайних ситуацiй.

1.4.Визнати таким, що втратив чиннiсть, пп. 1) п.1.2 протокольного
рпцення Сумсъкоi обласноi кoмicii з питань техногенно-еколопчнш безпеки та
надзввчайних ситуацiй вiд 10.06.2020 No 15. 

1.5. Головам районних державних адмiнiстрацiй, мюъким, селишним,
сiльським головам, головам об'еднаних територiальних громад, кертвникам
вiдповiдних суб' екпв господарювання, щодо яких з 17 червня 2020 року
передбачено зняття карантинних обмежень:

1) вжити органiзацiйних заходiв щодо забезпечевня на територiях
вiдповiдвих адмiнiстративно-територiальних одиниць дотрнмання nротиепi-
демiчних вимог суб'сктами господарськог дiяльносri щодо якнх знято
(послаблено) карантиннi обмеження.
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Управлiнням патрульно! полiцii в Сумсысiй областi Департаменту патрульно!
полiцiI в межах компетенцй:

1) посилити державний нагляд (контроль) за дотриманням санiтарного
законодавства (Тимчасових рекомендацiй щодо органiзацii протиепiдемiчних
заходiв, затверджених протокольними рiшеннями Сумськоi обласно1 комiсi1 з
питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй, та
вiдповiдних постанов Головного державного санггарного лiкаря Укра1ни) щодо ,
органiзацii протиепiдемiчних эахошв у перукарнях та салонах краси, у
дошкшьних закладах, у закладах громадського харчування, щодо органiзацiI у
деяких закладах фiзичноl культури та спорту, пiд час роботи ринкiв, у закладах,
що надають послуrи з розмццення, звернувши особливу увагу на
адмiнiстративнi територп, що не вiдповiдають ознакам послабления
протиепiдемiчних заходiв;

2) забезпечити здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) за
об'ектами торгiвлi продовольчими та непродовольчими товарами,. .агропродовольчими ринками, закладами громадського харчування вщповтдно
до встановлених вимог щодо здiйснення протиепiдемiчних заходiв на перiод
карантину у эв'язку з поширенням коронавiрусноI хвороби (COVID-19),
затверджених головним державним санiтарним лiкарем Украши, щоденно до
16:00 години шформувати обласну комiсiю з питань техногенно-еколопчног
безпеки та . надзвичайних ситуаши (електронна адреса sumy_oЬlteb.ns
@sm.gov.ua) про виявленi порушення.

1.7. Головному управлiнню Нацiональноi полiцii в Сумськiй областi в
межах компетенцй забезпечувати пiдтримання публiчно1(громадськоi) безпеки
i порядку пiд час здiйснення Головним управлiнням Держпродспоживслужби в
Сумськiй областi заходiв, визначених пунктом 1.6. цього протоколу, та
контроль за дотриманнямумов самоiзоляцii осiб.

1.8.Управлiнню Держпрацi у Сумськiй областi посилити контроль за
здiйсненням протиепiдемiчних заходiв на виробницгвах iз великою кiлькiстю
працiвникiв (бiльше нiж 250 осiб) та про результати щоп'ятницiдо 16:00
години iнформувати голову СумськоI обласноi державно! адмiнiстрацiI через
обласну комiсiю з питанъ техногенно-еколопчнот безпеки та надзвичайних
ситуацiй на електроннуадресу sumy_oЫteb.ns @sm.gov.ua.

Термiн виконання: на перiод
встановлення карантину

1.9. Управлiнню iнфраструктури Сумськоi обласног державно!
адмiнiстрацi! разом. з Управлiнням Укртрансбезпеки у Сумськiй областi та
Головням управлiнням Нацiональноi полщй в Сумськiй областi вiдповiдно до
компетенцй посилити контроль за виконанням перевезень пасажирiв легковими

· автомобiлями з кiлькiстю пасажирiв, включаючи водiя, до п'яти осiб без
урахування осiб вiком до 14 рокiв або бiлъшою кiлькiстю пасажирiв за умови,
що вони е членами однге]' сiм'Т (абзац другий пiдпункту 7 пункту 3 постанови
Кабiнету Мiнiстрiв Украши вiд 20 травня 2020 р. № 392).
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Термiн виконання: на перiод

Термiн виконання: на перiод
встановлення карантину

1.12. Головному уnравлiнню Нацiональноi полiцii в Сумськiй областi,
Управлiнню патрульно'( попшп в Сумськiй областi Департаменту патрульно!
полiцii:

1) посилити контроль за дотриманням законодавства пiд час перевезення
пасажирiв на всiх видах мiського та примiського транспорту, забезпечити
охорону пубшчног (громадськоi) безпеки на об' ектах транспортно!
iнфраструктури;

2) iнформувати шоп'ятннш до 16:00 години про здiйсненi заходи голову
Сумськоi обласноi державног адмiнiстрацii" через обласну комiсiю з питань
техногенно-еколопчнот безпеки та надзвичайних ситуацiй на електронну
адресу sumy_oЬlteb.ns@sm.gov.ua.

Термiн виконання: на перiод
встановлення карантину

1.11. Управлiнню тнфраструктурв Сумськот обласноi державно!
адмiнiстрацii, Головному управлiнюо Нацiоналъноi полiцii в Сумськiй областi,
а також органам мiсцевого самоврядування вiдповiдно до компетенцй
забезпечити:

1) збiльшення кшькосп транспортних засобiв на мiських, примтських,
мiжмiських, внутрiшньообласних та мiжобласних автобусних маршрутах
загального користування;

2) виконання попожень постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд
20 травня ~020 р. № 392, вiдповiдних постанов Головного державного
санiтарного лiкаря Укратни, Тимчасових рекомендацiй щодо дотримання
протиепiдемiчних вимог при здiйсненнi пасажирських перевезень (протокол вiд
22.05.2020 No 12 Сумськот обласноi кoмicii' з питань техногенно-екологiчноi
безпеки та надзвичайних ситуацiй), Тимчасових рекомендацiй щодо органтзацй
протиепiдемiчних заходiв при наданнi послуг з перевезення пасажирiв
залiзничним транспортом на перiод карантину у зв'язку з поширенням
коронавiрусноУ хвороби COVID-19 (протокол вiд 29.05.2020 № 13 Сумськоl
обласноУ кoмicii з питань техногенно-екопопчнот безпеки та надзвичайних
ситуацiй). ·

1.1 О. Управлiнню iнфраструктури Сумськоi обласноi державноУ
адмiнiстрацii, Головам районних державних адмiнiстрацiй, мiським, селищним,
сiльським головам, головам об'еднаних територiальних громад взяти пiд
особистий контроль питания визначення власниками автостанцiй на територiях
вiдповiдальних осiб за дотримання перевiзни:ками та водiями автобусiв
протиепiдемiчних норм пiд час посадки та висадки пасажирiв на всiх видах
автомобiльного транспорту, визначених Тимчасових рекомендацiй щодо ,
дотримання протиепiде.мiчних вимоr при здiйсненнi пасажирських перевезень
(протокол вiд 22.05.2020 № 12 Сумськоi обласноi кoмicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй).
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Начальник вiддiлу запобiган
надзвичайним снтуашям
Департаменту цивiльного эахясту
населения Сумськог обласноi
державвоi адмппстрацй,
вiдповiдальний секретар
обласноi кoмicii лександр Б€Л€ВЦОВ

Заступник голови Сумськоi
обласноi державноi адмппстрацй,
перший заступник голови ----~~:::;;;-.--===::=;~~?=---
обласноi кoмicii

,

встановлення карантину

1.13. Головам Бiлопiльськоi районноi державноi адмппстрацп та
Рiчкiвськоi: об' еднаног територiальноi rромади провести позачергове засiдання
комiсiй з питань техногенно-екопопчног безпеки та надзвичайних ситуацiй на
яких розглянути питания можливостi знятгя карантину в с. Горобiвка
Бiлопiльського району у зв'язку з нормалiзацiею епiдемiчноУ ситуацii, про
результати розгляду поiнформувати Головного державного санiтарного лiкаря
Сумськоi областi для введення чергового етапу послабления протиепiдемiчних
заходiв на територii Бiлопiльського району.
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