
. . .посилення протиешдем~чнихзаходш: .
· 1) завантаженiсть лiжок у закладах охорони здоров' я, визначених для

госпiталiзацii пашенпв з пiдтвердженим випадком COVID-19, складае 4,53%
(при нормi менше нiж 50%);

висгупили.
Моюеснко Вiталiй Володимирович, начальник Головного управлiння

Держпродспоживслужби в Сумськiй областi;
Хомета Г.А., виконуючий обов' язки директора Департаменту охорони

здоров' я Сумськоi обласноi державно! адмiнiстрацii.
виншили.

1.1.Виходячи iз вiдповiдностi епiдемiчноi ситуацii в областi критерiям,
визначених постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украiни .вщ 20 травня 2020 р.
№ 392 «Про встановлення карантину з метою запобiгання поширенню на
територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненог
коронавiрусом SARS-CoV-2», визначити Сумську область як таку що не
вiдноситъся до perioнiв iз значним поширенням COVID-19, де запроваджуеться

,
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Протокол No 19
позачергового засiдання Сумськоi обласноi кoмicii з питань техноrенно-

екологiчиоi безпекв та иадзвичайних ситуацiй
9 липня 2020 року м. Суми

ГОЛОВУВАВ: Баннiков С.В., заступник голови Сумськоi обласноi
державно! адмiнiстрацii, перший заступник голови Сумськоi обласноi кoмicii з
питань техногенно-еколоriчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй.

ПРИСУ11П: члени Сумськоi обласноi кoмicii з питань техногенно-
екопопчног безпеки та надзвичайних сиtуацiй (далi - обласна комiсiя), гопови
районних державних адмiнiстрацiй, мiськi голови та голови об' еднаних
територiальних громад в студiях вiдеозв'язку.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про· стан забезпечення санiтарно-епiдемiологiчного благополуччя
населения, запобiгання поширенню на територй Сумськог областi гостроi
респiраторноi хвороби СОVШ-19, спричиненоi коронавiрусом SARS-CoV-2.
CJIYXA.Jrn:

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



Термiн виконання: на перiод
встановлення карантину

1.4.На територiях мiст i районiв (м. Путивль, м. Тростянецъ та
Тростянецький район) з перевищенням показ:никiв виявлення випадкiв
захворювань за ознаками, визначенимипостановою Кабiнету Мiнiстрiв Украши
вiд 20 травня 2020 р.№ 392 «Про встановлення карантину з метою запобiгання

. . .
ВlДПОВlДНИХ заходгв;

3) рiшеннями мiсцевих комiсiй з питань техногенно-екопопчног безпеки
та надзвичайних ситуацiй рекомендувати суб'€КТам господарювання
(громадське харчування, розважальнi заклади) обмежити тривалiсть lx роботи
ДО 23-00 ГОДИНИ.

4) встановити посилений контроль за дотриманням посадови:м:иособами
та громадянами протиепiдемiчних заходiв, встановлених законодавством на час
карантину, при здiйсненнi пасажирських перевезень на встх видах
автомобiльного та залiзничноrо транспорту.

Термiн виконання: на перiод
встановлення карантину

2) взяти пiд особистий контроль питания дотримання протиепiдемiчних
ви:м:ог у парках, зонах вщпочинку, розважальних закладах з вжиттям

адаптивного карантину;

2) середня кiлькiсть тестувань методом полiмеразноi ланцюговоi реакцii
та iмуноферментного аналiзу протяrом останнiх семи днiв склада€ 86,32 на 100
тисяч населения (при нормi бiльш нiж 24);

3) коефппент виявлення випадкiв iнфiкування COVID-19 становить 2,75%
(при нормi менш як 11%);

4) показник динамiки зростання випадкгв iнфiкування COVID-19
становить <8/100 (при норм! менш як 10%). r

1.2. Приймаючи до уваги фактичний стан епiдемiчноi ситуацй на
територй Сумськоi"областi на перiод дii карантину дозволити:

1) проведения залiзничних перевезень з урахуванням вимог «Тимчасових
рекомендацiй щодо органiзацiI протиепiдемiчних заходiв при наданнi послуг з
перевезення пасажирiв залiзничним транспортом (при:м:iський, мiський,
реriональний) на перiод карантину у зв'язку з поширенням коронавiрусноi'
хвороби (COVID-19)» в редакцii постанови Головного державного санiтарного
лiкаря УкраУнивiд 03.07.20 року№ 39;

2) роботу деяких закладiв фiзичноi кулътури та спорту з урахуванням
ВИМОГ «Тимчасов:ихрекомендацiй щодо органiзацii протиепiдемiчн:ихзаходiв в
деяких закладах фiзичноi культури та спорту на перiод карантину у зв'язку з
поширенням коронавiрусноi хвороби (COVID-19)» в редакцii постанови
Головного державного санiтарноголiкаря Украiни вiд 03.07.20 року№ 40.

1.3. Головам районних державних адмппстраши, мiським, селищним,
сiльським головам, головам об'еднаних територiалъних громад, керiвникам
вiдповiдних суб' екпв господарювання:

1) посилити на територiях вiдповiдних адмiнiстративно-територiалъних
одиниць заходи щодо забезпечення дотримання протиепiдемiчних вимог
суб'€КТами господарськог дiяльностi, якi здiйснюють дiяльнiстъ в умовах
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Олекеандр Б€Л€ВЦОВ

Начальник вiдцiл~ апо · ння
надзвичайвим св· аям
Департаменту цивiльного захисту
населения Сумськоi обласвоi
державноi адмiнiетрацii,
вiдповiдальний секретар
обласноi кoмieii

ергiй БАВВIКОВ

Заступник голова Сумськоi
обласноi державноi а,цмiнiстрацii,
перший заступник голоRu:.-:-::.- ~~~!!11~~~~
обласноi кoмicii

П. Про виконання пп. 1) п. l .6. протокольного рiшення Сумськоi обласноi
кoмicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй вiд
24.06.2020 № 17 щодо opraнiзaцii роботи поспйно дiючих мобiлъних груп для
монiторингу дотримаиня суб' ектами господарювавня встановлених. вимог до
функцiонування в умовах адаптивного карантину.
ВИСТУПИЛИ:

Галицький М.О., заступник Сумсъкого мюъкого голови;
Омельченко Т.П., перший заступник Конотопського мiського голови;
Сиваева Н.О., заступник Шоствинського мiськоrо голови;
Алексеев 1.Ю., Охтирський мiський голова
Бакликов О.М., Лебецинський мiський голова;
Мицик В.М., секретар Ро:м:енсъкоi мiськоi ради;
Васильева М.1., заступник Глухiвсъкого мiського голови.

ВИРIШИЛИ:
2.1. 3 метою посилення контролю за дотриманням протиепiдемiчних

заходiв суб' ектами господарсъкоi дiяльностi мiсъким:, сеяищним, сiльським
головам, головам об' еднаних територiальних громад забезпечити постiйну
роботу мобiльних груп на територiях вiдповiдних адмтнтстративно-
територiальних одиниць, в тому числi в неробочий (вечiрнiй) час та вихiднi днi.

епiдемiчноi ситуацii
Термтн виконання: до покращення

поширенню на територй Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19,
спричиненоi коронавiрусом SARS-Co V-2»:

1) заборонити проведения масових (культурних, роэважальннх,
спортивних, соцiальних, реяшйних, рекяамних та шших) заходiв з кiлъкiсnо
учасникiв бiльше 1О осiб;

2) спортивнi змаганвя проводити без присутносп глядачiв за умови
дотрим:ання спортсменами особистоi ппени, використання антисептикiв, , ·

. засобiв захисту та дистанцiювання поза межами стадiонiв, майданчикiв
(зокрема в роздягальнях та душових).

3


