
,

~
СУМСЬКАОБЛАСВА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТР АЦ1Я

СУМСЬКА ОБЛАСНА KOMICIЯ З ПИТАНЪ твхногвнно-вкояопчног
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦ1Й

пл. Незалежносri, 2, м. Суми, 40000,тел. (0542) 60-77-20, факс 61-00-86
E-mail: sumy_0Ыteb.ns@sm.g9v.ua.

Протокол№ 21
позачергового засiданияСумськоiобласноi кoмicii з питань тезногенно-

еколопчвот безпекв та надзвичайних ситуацiй
23 JIИПНЯ 2020 року м. Сумн

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-
еколопчног безnеки та надзвичайних ситуацiй (далi - обласна комiсiя), голови
районних державних адмшютрашй, · мiськi rолови та голови об'еднаних
територiальних громад в студi.яхвщеозв'язку,
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про . стан забезпечення санiтарно-епiдемiологiчноrо благопопуччя
населения, эапобпаиня поширенню на територii Сумськоi областi гостроi
респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi коронашрусом SARS-Co V-2.
СЛУХАЛИ:

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

Моюеенко В.В., начальник Головного управлiння Держпродспожив-
служби вСумськiй областi;

Нгкуенко С.О., виконуючий обов'язки начальника управлiння охорони
здоров'я Сумсъкоi обласноi державно!адмiнiстрацii.
виишили

1.1. Виходячи iз вiдповiдностi епiдемiчноi ситуацii в областi критерiям,
визначених постановою Кабiнету Мiнiстрiв УкраУни вiд 20 травня 2020 р.
No 392 «Про встановпення карантину з метою запобiгання поширенню на
територй Украiни гострот респiраторноi" хвороби COVID-19, спричиненот
коронавiрусом SAE-8-Co V-2» (завантаженiстъ лiжок у закладах охорони
здоров'я, визначених для rоспiталiзацtl пашенпв з щдтвердженим випадком
COVID-19, скпадае 5,07% - при нормi менте нiж 50%; середня кшькють
тестуванъ методом полiмеразноi ланцюговоi реакцй та iмуноферментного
аналiзу протягом останнiх семи днiв скяадае 50,88 на 100 тисяч населения - при

. нормi бшьш нiж 24; коефппент ввявлення випадкiв iнфiкування COVID-19
становить 4, 78% - при нормi менш як 11%; покаэник динамiки зростання
випадкiв .шфжування COVID-19 становить <8/100 - при нормi менш як 10%),
на територii Сумськоi облаеп на перiоддii карантину:



П. Про органiзацiю роботи спецiалiзованих закладiв, призначених для
обсервацй на перiод карантину у зв'язку з поширенням гостроi респiраторноi
хвороби CQVID"19, спричиненоi коронавiрусом SARS-CoV-2.
СЛУХА.ЛИ:

Мацюка М.В., заступника директора Сумського обласного лабораторного .
центру МОЗ Украiни.
ВИСТУПИЛИ:

Шерудило Т.М, тнмчасово ввконуючий обов'язки голови Конотопськоi
районноi державноi адмiнiстрацii;

Срiбранець Н.М., голова Кролевецькоi районноi державноi адмiнiстрацii;
Наумова 1.М., тимчасово виконуючий обов'язки голови Роменськоi

районноi державноi адмiнiстрацiI;
Савченко С.в.,·голова Путивльськоi районноi державноi адмiнiстрацii;

·Губенко В.Г., голова Середино-Будськоi районноi державноi
адмiнiстрацii.
ВИРIШИЛИ:

2.1. У зв' язку з можливим початком функцiонування з 1 вересня 2020
року закладiв освiти, в гуртожитках якнх розташованi мiсця обсервацй, та з
метою забезпечення готовностi мiсць обсервацii на перiод дiУ карантину ·
Головному уnравлiнню Держпродспоживслужби в Сумськiй обласп,

1.2. Головам районних державних адмiнiстрацiй, мiським, селищним,
сшьським головам, головам об'еднаних територшльних громад забеэпечити
снстематичнвй аналiз епiдемiчноi ситуацii на вiдповiдних адмiнiстративних
територiях та оперативне реагуванняу випадку Yi ускладнення.

Термiн виконання: на перiод
встановлення карантину

епiдемiчно1 ситуацi1
Термiн виконання: до покращення

1) скасувати обмеження на проведения заходiв в смт Велика Писарiв:ка та
м, Тростянець, встановлених пунктом 1.5. протокольного рпцення Сумськоi
обласноI кoмicii з питань техногенно-еколопчнот безпеки та надзвичайних
ситуашй вiд 16.07.2020 № 20; •

2) на територii мiста Ромни з перевищенням показникiв виявлення
випадкiв захворювань за ознаками, визначе~ постановою Кабiнету
Мiнiстрiв УкраУни вiд 20 травня 2020 р. No 392 «Про встановлення карантину з ,.
метою запобпвння поширенню на територii Украгни гостроi респiраторноi
хвороби COVID-19, спричиненоi коронавiрусом SARS-CoV-2»:

заборовити проведения масовнх (культурних, розважальних,
спортивних, сошальних, релiriйних, рекламних та iнших) заходiв з кiлыdстю
учасникзв бшьше 1О осiб;

спортивн! змагання проводити без присутносп rлядачiв за умови
дотримання спортсменами особистоi ппени, · внкористання антисептикiв,
засобiв захисту та дистаншювання поза межами стадiонiв, майданчикiв
(зокрема в роздягалънях та душових).
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Олекеавдр Б€Л€ВЦОВ

Начальник вiддiлу запобirав
вадзвичайвим еитуашям
Департамеmу цввшьяого захисту
населения Сумськоi обласноi
державвоi адмiнiстрацii,
вiдповiдальвий секретер
обласноi кoмicii

Термiн виконання: до 27.07.2020

Ill.Про функцiонування контрольно-пропускного пункту, розташованого
м. Охтнрка (автодорога Р-46 «Охтирка - Харюв» ).
СЛУХА.ЛИ:

Тимоmенка В.М., начальника управлiння взаемодй з правоохоронними
органами та оборонноi робота Сумсъкоi обласноi державноiадмiнiстрацii.
ВИРIШИЛИ:

3.1. Залишити функшонуванвя контрольно-пропускного пункту,
розташованого м, Охтирка (автодорога Р-46 «Охтирка - Харкiв», в напрямку
м. Харкiв), до окремого розпорядження Керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв
медико-бiолоriчноl надзвичайноi cmyaцii природного характеру державного
рiвня, пов'язаног iз поширенням коронавiрусноi хвороби COVID-19 на
територii СуМськоi областi.

3.2. Головному управлiнюо Нацюнальног полiцii в Сумськiй областi
провести додатковий iнструктаж з особовим складом, який заотупае на
чергування наконтрольно-пропускний пункт.

3 .3. Контроль за виконанням цього рппення покласти на управлiння
взаемодii з правоохоронними органами та оборонноi роботи Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii.

Сумському обласному лабораторному центру МОЗ Украiни разом з головами
районних державних адмiнiстрацiй, мюькими головами та головами об'еднаних
територiальних громад переrJ!Я!iУТИ перелiк спешашзованих заклашв для
органiзацiУ обсервацii та в установленому порядку шдготувати проект
вiдповiдних змiн до розпорядження: голови Сумсысоi обласноi державно!
адмiнiстрацii вiд 14.04.2020 № 151-ОД «Про внесения змiн до розпорядження
голови Сумськоi обласноi державноi aдмiнictpaцii вiд 07.042020 № 140-Од>>. r ·

Термiн виконання: до 30.07.2020

3


