
ВИСТУПИЛИ:
Мотсеенко В.В., начальник Головного управшння Держпродспожив-

служби в Сумськiй областi;
Хомета Г.А., виконуючий обов'язки директора Департаменту схорони

эдоров'я Сумськот обласноi' державно! адмiнiстрацГi;
ВИРIШИЛИ:

1.1. На виконання пояожень постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укратни вiд
20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобiгання
поширенню на територй Украiни гострот респiраторноУ хвороби COVID-19,
спричиненот коронавiрусом SARS-Co V -2» (в редакцй постанови Кабiнету
Мiнiстрiв Укратни 'вщ 17 червня 2020 р. No 500) установити э 22 травня 2020
року до 31 липня 2020 року на територii' Сумсько] областi iз урахуванням
епщемгчнот ситуацй в областi карантин, продовживши дiю карантину,
встановленого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни вiд ] 1 березня 2020 р.
№ 211 «Про запобiгання поширенню на територй Украгни гострог ресгпраторног
хвороби сомотэ, спричиненог коронавiрусом SARS-CoV-2».

1.2. Визначити Сумську область як гаку що не вiдноситься до репонгв iз
значним поширенням COVID-19, де запроваджуеться посилення

,

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
СУМСЬКА ОБЛАСНА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ твхногвнно-вкояопчног

БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУ АЦIЙ
пл. Незалежносп, 2, м. Суми, 40000, тел. (0542) 60-77-20, факс 61-00-86

E-mail: sumy:_oЫteb.ns@sm.gov .ua

Протокол No 17
позачергового засiдання Сумськоl обласног кoмicii"з питань техногенно-

екологiчноi безпеки та надзвичайних с.итуацiй
24 червня 2020 року м. Суми

ГОЛОВУВАВ: Баншков С.В., заступник голови Сумськог обласнот
державно! адмiнiстрацi!, перший заступник голови Сумськог обласног комгсй' з
питань техногенно-еколопчног безлеки та надзвичайних ситуацiй.

ПРИСУТЮ: члени Сумськог обласног кoмicii' з питань техногенно-
екопопчнот безпеки та надзвичайних ситуацiй (далi - обласна комiсiя), голови
районних державних ацмппстрашй, мiськi голови та голови обеднаних
територiальних громад в студiях вщеозв' язку.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

I. Про· стан забезпечення санiтарно-елiдемiологiчноrо благополуччя
населения, запобiгання поширенню на територп Сумськог областi гострог
респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненот коронавiрусом SARS-CoV-2.

СЛУХАЛИ:
Збаражського В.П., Головного державного санiтарного лiкаря СумськоУ

областi.



. . .тндившуального захисту, зокрема захисних масок, що закривають юс та рот, у
т.ч. виготовлених самостiйно, а також в iнших громадських мiсцях у разi
неможливссп забезпечити дотримання фiзичного дистанцiювання не менше,
нiж 1,5 м;

2) вщвщування закладiв освiти (за винятком дошкiльних закладiв) в
групах бiльше 1 О осгб, крiм учасп у сесiях зовнгшнього незалежного
оцiнювання, единому вступному iспитi, единому фаховому вступному
випробуваннi, атестацй у формi тестових екзаменiв лiцензiйних iнтеrрованих
iспитiв «КРОК» за умов дотримання вiдповiдних протиепiдемiчних заходiв,
затверджених Головним державним санiтарним лiкарем Украгни та рiшеннями
обпаснот комiсiУз питань техногенно-еколопчног безпеки;

3) дiяльнiсть дитячих за.кладiв оздоровлення та вшпочинку;
4) проведения масових культурних, культурно-розважальних,

спортивних, сошальних, релiгiйних, рекпамних та iнших ·заходiв, дiяльнiсть
музетв та iсторико-культурних заповiдникiв, театргв, концертних органiзацiй,
фшармонй, художнiх (мистецьких) колективiв за участю бiльше однш' особи на
5 кв. м. nлощi будiвлi або територй (на вщкритих майданчиках), де проводяться
такi заходи. Органiзатори заходiв вiдповiдальнi за використання учасниками та
вщвщувачами засобiв iндивiдуального захисту (респiраторiв без клапану або
захисних масок, у тому числi виготовлених самостiйно )~ а також за дотримання
фiзичного дистанцповання не менше, нiж l ,5 м;

5) эдтйснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень на
всiх видах мтського, примтського, мiжмiського та мiжобласного автомобiльного
транспорту, в електричному (тролейбус, трамвай) залiзничному транспорт] у
кiлькостi пасажирiв, що перевищуе кiлькiсть мiсць для сишння, визначеному
технiчною характеристикою транспортного засобу. Вiдповiдальнiсть · за
забезпечення водив (провщникгв, кондукторш, тощо) засобами iндивiдуального
захисту органгв дихання, антисептиками для обробки рук, дезiнфекцiйними
засобами та облапнанням для проведення обробки салонiв транспортних

протиепiдемiчних заходiв, у зв' язку з вiдсуrнiстю ознак, визначених
постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 17 червня 2020 р. № 500:

1) завантаженгсть лiжок у закладах охорони здоров'я, визначених для
госпiталiзацi1 пашенпв з пiдтвердженим випадком COVID-19, склада€ 3,20%
(при нормi менше нiж 50%);

2) середня кiлькiсть тестувань методом пошмеразног ланцюговог реакцй
та iмуноферментного аналiзу nротягом останнiх семи днiв склада€ 50,67 на 100 ,
тисяч населення (при нормi бiльш нгж 24);

3) коефппснт виявлення випадкiв iнфiкування COVID-19 становить 2,10%
(при нормi менш як 11%);

4) показник динамiки зростання випадкiв iнфiкування COVID-19
становить <81100 (при норм! менш як 10%).

1.3. Приймаючи до уваги фактичний стан егцдемгчног ситуацп на
територй Сумсько] областi на перiод дii карантину заборонити:

1) перебування громадян в громадських будинках i спорудах,
громадському транспорп, закладах торriвлi та на ринках без вдягнених засобiв
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Термiн виконання: на nepioд
встановлення карантину

1.5. Рекомендувати м.ським, сепищним, сшьським головам, головам
об' еднаних територiальних громад:

1) обмежити час роботи закладгв громадського харчування та закладiв
розважальнот дiялъностi до 22 години;

2) забезпечити видiлення додаткових одиниць транспорту для зменшення
навантаження на маршрутний транспорт у часи гпкового навантаження,
розробити (скорегувати) маршрути руху громадського транспорту з
урахуванням змiнених графiкiв роботи пщприемств, установ, органiзацiй для
забезпечення можливостi перемiщення працiвникiв на роботу/з роботи.

Термiн виконання: на перiод
встановлення карантину

1.6. Мiським, селишним, сшьським головам, головам обеднаних
територiальних громад забезпечити:

1) створення постгино дiючих мобiльних труп iз залученням
працiвникiв Головного управлiння Нашонапьног полщй в Сумськ.й областi,

Термiн виконання: на перiод
встановлення карантину

1.4. Рекомендувати суб'скгам господарювання на перiод дi'i карантину
внести (у раз; необхiдностi) змiни до режимгв 'ix роботи з метою встановлення
початку роботи о 9, 10 чи бiльш пiзнiй годин]. Зокрема, встановити початок
роботи о 1 О або бiльш пiзнiй годин: суб' сктам rосподарювання, якi провадять
свою дiяльнiсть у таких видах економтчног дiяльностi: оптова та роздрiбна
торпвля; ремонт автотранспортних засобiв i мотоциклiв; поштова та кур'срська
дiяльнiсть; тимчасове розмпцування та органiзацiя харчування; страхова
дiяльнiсть; освгга; надання сошапьног допомоги; мистецтво, спорт, розваги та
вщпочинок.

засобiв та контроль дотримання протиепщемтчних захошв прашвниками та
пасажирами покладаеться на перевiзникiв;

6) перебування на вупицях без документiв, що посвщчують особу,
пiдтверджують громадянство чи Гi спецiальний статус;

7) самовiльно залишати мiсця самоiзоляцi!, обсервацй;
8) вiдвiдування установ i закпадтв сошального захисту, в яких тимчасово

або поспйно · проживають/перебувають громадяни похилого вiку, ветерани ,
вiйни i npaцi, особи з [нвалшнтстю, особи iз стiйкими iнтелектуальними або
психiчними порушеннями, установ i закладiв, що надають соцiальнi послуги
сiм'ям/особам у складнях життевих обставинах, крiм установ i закладiв, якi
надаютъ соцiальнi поспуги екстрено (кризово );

9) вiдвiдування nунктiв тимчасового перебування iноземцiв та осiб без
громадянства, якi незаконно перебувають в Украгн], та пунктiв тимчасового
розмiщення бiженцiв, крiм осгб, якi надають правову допомогу особам, якi
перебуваютъ в таких пунктах, за умови використання такими особами засобiв
iндивiдуальноrо захисту (респiраторiв без клапану або захисних масок, у т.ч,
виготовлених самостiйно ), а також дотримання фiзичного дистаншювання не
менше, нiж 1,5 м.
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Термiн виконання: на перiод
встановлення карантину

Термiн виконання: до покращення
епiдемiчноI ситуацй

1.8. Департаменту сошального захисту населения Сумськог обласног
державног адмгнгстрацй вжити додаткових заходiв щодо виявпення та
обслуговування одиноких осiб та осiб, якi одиноко проживають, серед громадян
похилого вiку, осiб з iнвалiднiстю, осiб, якi перебувають на самогзоляцй, та
органiзувати належний соцiальний супровiд.

. . . . .спортивних, сошальних, решпивих, рекпамних та гнших захошв, шяльнтсть
музеш та iсторико-культурних заповщникгв, театргв, концертних органiзацiй,
фiлармонii', художнiх (мистецьких) копективгв з кiлькiстю учасникгв бiльше 10
осгб;

2) спортивнi змаrання проводити без присутносп rлядачiв за умови
дотримання спортсменами особистот ппени, використання антисептикiв,
засобiв захисту та дистанцiювання поза межами стадюн!в, майданчикгв
(зокрема в роздягальнях та душових).

. . .. .транспорп, а також торпвш у невстановпених мтсцях;
4) вжиття заходiв реагування до порушникiв вiдповiдно до вимог

законодавства;
5) прийняття мiсцевими комтстями з питань техногенно-екопоп чнот

безпеки надзвичайних ситуацiй рццень щодо заборони дiяльностi об'екпв
зазначених груп у разт виявлення повторних порушень протиегпдемгчного
режиму в умовах карантину;

6) iнформування щоп'ятниш до 16:00 години голову Сумськоi'
обласноi' державно! адмiнiстрацi"i про проведену роботу мобiльними трупами
через обласну комюгю з питань та техногенно-еколопчнот безпеки
надзвичайних ситуацiй на електронну адресу suшy_oЫteb.ns@sш.gov.ua.

Термiн виконання: на перiод
встановпення карантину

1.7. На територiях мiст i районiв з перевищенням показник.в виявлення
випадкгв захворювань за ознаками, визначеними постановою Кабiнету
Мiнiстрiв Украши вiд 17 червня 2020 р. No 500 (мiста Охтирка, Глух.в,
Тростянецький та Путивльський райони):

1) заборонити проведения культурних, культурно-розважаяьних,

. .
товарами, в тому чист на агропродовопьчих та гнших ринках, в громадському

Головного управлгння Держпродспоживслужби у Сумськiй областi,
представникш мiсцевих засобiв масовог шформацп для монiторингу
дотримання суб' ектами господарювання встановпених вимог до
функцiонування в умовах адаптивного карантину;

2) дiяльнiсть мобiльних rруп щодо контролю за дотриманням
протиепiдемiчних заходiв на територтях вшповшних адмгнгстративно-
територiальних одиниць, в тому числ! в нерабочий (вечiрнiй) час та вихiднi днi; r

3) прiоритетнiсть контролю дотримання протиепiдемiчних вимог
субектами господарськог дiяльностi та громадянами пш час дiяльностi закладiв
громадського харчування, торпвш продоволъчими та непродовольчими
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П. Про виконання заходiв щодо заnобirання та протидй пожежам у
природних екосистемах у 2020 роцi.

СЛУХАЛИ:
Галата С.В., заступника начальника управлiння з реагування на

надзвичайнi ситуацй Управптння Державног служби Укратни з надзвичайних
ситуацiй у Сумськiй облает].

ВИСТУIШЛИ:
Фролов €.М., заступник начальника Сумського обласного управшння

шсового та мисливського господарства;
Мiськов В.М., заступник генерального директора обласного

агролiсогосподарськоrо гпдприемства «Сумиоблагрошс»,
ВИРIШИЛИ:

2.1. Iнформацiю заступника начальника управлiння з реагування на
надзвичайн; ситуацй Управлгння Державно; служби Украгни з надзвичайних
ситуацiй у Сумськiй областi Галата С.В. та виступаючих про хiд виконання
заходiв щодо запобiгання та протидй пожежам у природних екосистемах взяти
до вщома.

2.2. У зв'язку зi встановленням на територй областi протягом останнiх
днiв високого класу пожежног небезпеки та збiльшення кiлькостi пожеж в
природних екосистемах головам районних державних адмiнiстрацiй, мiським,
селищним, сiльським головам, головам об' еднаних територiальних громад,
керiвникам структурних niдроздiлiв Сумськог обласног державно; адмiнiстрацiI,
керiвникам територтальних пiдроздiлiв центральних органiв виконавчог влади,
пщприемств, установ та орrанiзацiй Сумськог областi вiдповiдно до
компетенцй:

1) забезпечити контроль за виконанням захошв з протипожежного
захисту лiсових масивiв, лiсопаркових i рекреашйних зон, заказникш,
заповiдних територгй, торфовищ i сiльгоспугiдь;

2) продовжити посипений монiторинг пожежног обстановки у природних
екосистемах та оперативне реагування на всi випадки загорянь на початковому
етапi Ух виникнення;

Термiн виконання: на перiод
встановлення карантину

,

1.9. Сумському обласному лабораторному центру МОЗ Украгни, .
Департаменту охорони здоров'я Сумськот обласног державнот адмiнiстрацi1
органiзувати щоденний аналiз егпдемгчног ситуацй в областi та наявностi ознак
для посилення протиешдемгчних заходгв. У разi вiдповiдностi епiдемiчно!
ситуацiУ в perioнi ознакам для посилення протиелiдемiчних заходiв протягом
трьох днiв поспiль негайно надавати подання Головного державного
санпарного лiкаря СумськоУ областi до Сумсько] обласног комiсi1 з питань
техногенно-екологiчноI безпеки та надзвичайних ситуацiй для прийняття. . . . ...

рпцення про посилення протиепщемгчних заходгв з урахуванням результапв
оцiнки поточно} епiдемiчноl ситуацй в областi.
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Опександр Б€Л€ВЦОВ

Заступник голови Сумськог
обласноi державно! адмипстрацй,
перший заступник головн
обласноi кoмicii

Начальник вiддiлу
надзвичайним ситуашям
Департаменту цившьного захисту
населения Сумсько'i обласноi
державно'i адмiнiстрацii,
вщповщальний секретар
обласноi кoмicii

Термгн виконання: протягом
пожежонебезпечного перiоду

2.4. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на Управлiння
Державног спужби Украгни з надзвичайних ситуашй у Сумськiй областi, у
частинт, що стосуетъся, доручивши йому подати до· 08.10.2020 вiдповiдну
узагальнену iнформацiю до Сумсько] обпаснот кoмici"i з питаю> техногенно-
еколоп чнот безпеки та надзвичайних ситуацiй.

. .
вщходгв;

8) вжити заходiв до шквщацй стихiйних смптсзвалиш побутових i
виробничих вiдходiв на сiльгоспугiддях iприпегпих до них територiях;

Термiн виконання: протягом
пожежонебезпечного перiоду

2.3. Репонапьному офтсу водних ресурсiв у Сумськiй областi спiльно з
районними державними адмiнiстраuiями продовжити здiйснення заходiв щодо
пiдтоплення торфовищ i утримання ix у зволоженому станi впродовж
пожежонебезпечного перiоду для попередження виникнення пожеж, обмеження
розповсюдження вогню та забезпечення гасiння.

комунальних пщприемств до
твердих побутових вiдходiв у

стаю;
6) органгзувати перевтрки готовносп

проведения робiт з утримання попггонгв
належному протипожежному стаю;

7) встановити контроль за виконанням комплексу заходiв iз зниження
пожежноI небезпеки та лопередження загорянь на полiгонах твердих побутових

,

3) забезпечити введения на перюд високого та надзвичайно високого
класiв пожежног небезпеки тимчасових обмеженъ на вiдвiдування населенням
лiсових масивiв i лiсопаркових зон, в'Iзду до них автотранспортних засобiв,
проведения лiсозаготiвепьних та iнших пожежонебезпечних робiт у лiсових
масивах, а також попювання;

4) активiзувати роботу серед насепення роз'яснювальног роботи стосовно
недопущения пожеж пiд час перебування в ~iсових масивах, .шсосмугах,
заплавах ргчок, на торфовищах, сшьгоспупцдях, присадибних дшянках;

5) посилити взаемошю з лiсокористувачами та власниками земельних
угiдь i пасовищ щодо утримання ·ix дiлянок у напежному протипожежному
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