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Протокол No 20
позачергового засiдаввя Сумськоi обласноi кoмicii з питань техногенно-

екологiчноi безвекв та надзвичайних ситуацiй
16 липня 2020 року м. Суми

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

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

1. Про· стан забезпечення санiтарно-епiдемiологiчного благопопуччя
населения, запобiгання пошнренню на територii Сумськоi областi гостроi
респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi коронавiрусом SARS-CoV-2.
СЛУХАЛИ:

Збаражського В.П., Головного державного санiтарного лiкаря СумськоУ
областi.
ВИСТУ.ПИЛИ:

Мотсеенко Вiталiй Володимирович, начальник Головного управлiння
Держпродспоживслужби в Сумсъкiй областi;

Нгкуенко Свiтлана Олександрiвна, виконуючий ·обов' язки начальника
управлiння охорони здоров' я Сумськоi обласноi державно! адмiнiстрацiУ.
ВИРIШИЛИ:

1.1. Виходячи iз вiдповiдностi епiдемiчноi ситуацii в областi критерiям,
визначених постановою Кабшету Мiнiстрiв Украi'ни _вiд 20 травня 2020 р.
№ 392 «Про встановлення карантину з метою запобiгання поширенню на
територй Украiни гострог респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненот
коронавiрусом SARS-CoV-2» (завантаженiсть лiжок у закладах охорони
здоров'я, визначених для госшташзацй пацiентiв з пiдтвердженим випадком
COVID-19, складае 4,27% - при нормi менте нiж 50%; середня кiлъкiсть
тестувань методом полiмеразноi ланцюговоi реакцй та iмуноферментного
аналiзу протягом останнiх семи днiв скпадае 39,09 на 100 тисяч населення- при
нормi бiльш нiж 24; коефiцiент виявлення випадкiв iнфiкування COVID-19
становить 2,38% - при нормi менш як 11%; показник динамiки зростання
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випадкгв iнфiкування COVID-19 становить <8/100 - при нормi менш як 10%),
на територй Сумськоi областi на перiод дii карантину:

1) дозволити дiялънiсть закладiв культури з наповненютю менш 50
вiдсоткiв стацiонарних розмiщених мiсць для сишння та/або не бiльше однiеi
особи на 5 кв. метрiв площi закладу культури;

2) заборонити роботу тпсля 23-1 до 7-1 години розважальних закладiв
(нiчних юrубiв), а також суб'екпв господарськоi дiяльностi з надання послуг r ·
громадського харчування з органiзацiею дозвiлля або без нього (ресторанiв,
кафе, барiв, закусочних, "iдалень, кафетерйв, буфетiв тощо ), закладiв культури,
крiм ктнотеатртв та крiм дiяльностi з падания послуr громадського харчування
iз застосуванням адресноi доставки замовленъ та замовлень на винос.

1.2. На виконання пiдпункту 6 пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв
Украiни вiд 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою
запобiгання поширенню на територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби
COVID-19, спричиненоi' коронавiрусом SARS-CoV-2» головам районних
державних адмiнiстрацiй, мiським, селищним, сiльським головам, головам
об'еднаних територiальних громад:

1)встановити контроль за недопущенням на перiод дii карантину
функцiонування дитячих закладiв оздоровления та вщпочннку, в тому числi
несанкцiонованих, якi можуrь розмiщуватисъ на об' ектах рiзного призначення
(базах вщпочинку, тимчасових наметових мютечках тощо );

2) посилити контроль на вiдповiдних територiях за дiяльнiстю эаклашв,
що надають послуги з розмтщення, вiдповiдно до постанови Головного
державного санiтарного лiкаря Украiни вщ 06.06.2020 No 36.

Термiн виконання: на перiод
встановлення карантину

1.3. Головному управлiнmо Нацiоналъноi полiцii в Сумсъкiй обласп,
Головному управлiнню Держпродспоживслужби в Сумськiй областi
забезпечити постiйний контроль за дотриманням протиепiдемiчних заходiв у
закладах, що надають послуги з розмiщення вiдповiдно до постанови
Головного державного санiтарноrо лiкаря Украiни вiд 06.06.2020 № 36.

Термiн виконання: на перiод
встановленнякарантину

1.4. Скасувати обмеження на проведения заходiв в -мiстi Путивль,
встановлених пунктом 1.4. протокольного рппення Сумськоi обласноi кoмicii з
питань техногенво-еколопчнот безпеки та надзвичайних ситуацiй вщ
09.07.2020 № 19.

1.5. На територiях населених пушсriв (смт ·Велика Писарiвка та
м. Тростянецъ) з перевищенням показникiв виявлення випадкiв захворювань за
ознаками, визначенимн постановою Кабiнеrу Мiнiстрiв Украiни вiд 20 травня
2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобiгання поширенню
на територii Украiни гостроi респiраторноi хвороба COVID-19, спричиненот
коронаырусом SARS-Co V-2»:
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2.2. Головам районних державних адмiнiстрацiй, мiським головам та

головам об' еднаних . територiалъних громад провести позачерговi засiдання
мiсцевих комiсiй з питань техноrенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних
ситуацiй, на яких розглянуrи питания щодо забезпечення санiтарно-
епiдемiологiчного благополуччя населения та запобiгання поширенню на
вiдповiдних адмiнiстративних територiях гостроi респiраторноi хвороби
COVID-19, спричиненог коронавiрусом SARS-CoV-2. Копiю вiдповiдного

Дмiтревску А.1., заступника Сумського мiсъкого голови з питань дiяльностi
виконавчих органiв ради.
ВИСТУПИЛИ:

Омельченко Т.П., першийзаступник Конотопського мiського голови;
Сиваева Н.0., заступник Шосткинськогомiського голови;
Алексеев 1.Ю.,Охтирський мiський голова;
Кгреева О.В., заступник Лебединського мiського голови;
Мицик В.М., секретарРоменськоiмiськоi ради;
Васильева М.1., заступник Глухiвськогомiського голови;
Клипа А.В. начальник вiдцiлу Ollll МОЗ УПД Головного управлiння

Нацiональноi полiцii в Сумськiй областi;
Калюжний О.О., начальник управлiння патрульноi полiцii в Сумськiй

областi Департаментупатрулъноiполiцii.
виишили

2.1. З метою посилення контролю за дотриманням протиепiдемiчних
заходiв суб'ектами господарськоi дiялъностi на вiдповiдних адмiнiстративних
територiях мiським, селищним, сшьським головам, головам об'еднаних
територiальних громад проводити щоденне заслуховування керiвникiв
мобiльних груп про результати проведеного монiторингу, узаrальнену
iнформацiю про проведену роботу мобiльними групами надсилати щоп'ятницi
до 16:00 години обласнiй кoмicii з питань та техногенно-еколопчног безпеки
надзвичайних ситуацiй на електронну адресу sumy_oЫteb.ns@sm.gov .ua.' .

П.Про органiзацiю робота поспйно дiючих мобiльних груп для
монiторинrу дотр:и:мання суб'ектами господарювання встановлених вимог до
функцiонування в умовах адаптивногокарантину.
СЛУХАJШ:

1) заборонити проведения масових (культурних, розважальних,
спортивних, сошальних, релiгiйних, рекламних та шшнх) заходiв з кiлькiстю
учасникiв бiльше 1О осiб;

2) спортивнi змагання проводити без присутностi глядачiв за умови
дотримання спортсменами особистот ппени, використання антисептикiв,
засобiв захисту та дистанцiювання поза межами стадiонiв, майданчикiв,
(зокрема в роздягальнях та душових). , ·

Термiн виконання: до покращення
епiдемiчноi ситуацii
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Олександр Б€Л€ВЦОВ

Начальви._,~
надзвичайним снтуацiвм
Департаменту цввiльвого эакяету
васелевня Сумськоi обласноi
державноi адмiвiстрацii,
вiдповiдальннй еекретар
обласноi кoмicii

, Заступник головв Сумськоi
обласноУдержавиоi адмiнiстрацrl,
перший заступник голова -...,..,oJl~~-~~~r~
обласноУкомiсiУ -

ч

Термiн виконання: до 20.07.2020• 

рiшення надiслати до Сумсыriй обласнiй кoмicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй на електронну адресу
sumy_oЫteb.ns @srn.gov.ua.
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