
ВИСТУПИJШ:
Моiсеенко В.В., начальник Головного управшння Держпродспожив-

служби вСумськiй областi;
Хомета Г .А., гоповний спецiалiст лiкувально-профiлактичного вiддiлу

управшнвя охорони здоров'я Сумськоi обласноi держаmюi адмiнiстрацii.
ВИРIШИЛИ:

1.1.Вiдповiдно до пункту 1 протоколу позачергового эасщання
Державноi кoмicii з питань техногенно-еколоriчноi' безпеки та надзвичайних
ситуашй вiд 27 серпня 2020 р. № 26 встановити з 00:00 години 31 серпия
2020 року «помаранчевий» рiвень епiдемiчноi небезпеки поширення COVID-19
у мiстi Сума та «ЖОВТИЙ>> рiвень епiдемiчноi небезпеки поширення COVID-19 у
Кролевецькому, Недригайлiвському, Сумському, Тростянецькому районах.

1.2. Сумському мiському rоловi запровадити посиленi протиепiдемiчнi
заходи на територii Сумськоi мiськоi територiальноi громада вiдnовiдно до
пункту 14 постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiви вiд 22 яипня 2020 р. № 641
«Про встановлення карантину та заnровадження поснлених протиепiдемiчних
заходiв на територii iз значним поширенням гостроi респiраторно1 хвороби
COVID-19, спричиненоi коронавiрусом SARS-CoV-2» (iз змiнами).

ГОЛОВУВАВ: Баннiков С.В., заступник голови Сумськоi обласноi
державноi адмiиiстрацii, перший заступник rолови Сумськоi обласноi кoмicii з
питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзввчайннх ситуацiй.

ПРИСУ11П: члени Сумськоi обласноi кoмicii з питавь техногенно-
екологiчноiбезпеки та надзвнчайних ситуацiй (далi - обласна комкая), голови
районних державних адмiнiстрацiй, мiсысi голови та голови об' еднаних
територiальних громад в студiях вiдеозв'язку.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про . стан забезпечення санiтарно-епiдемiологiчноrо благополуччя
населения, запобiгання поmвренmо на територii Сумсь.коi областi гостроi
респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi коронавiрусом SARS-Co V-2.
СЛУХАЛИ:

Збаражського В.П., Головного державного санiтарного лiкаря Сумськоi
областi.
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II. Про затвердження Перелiку шкувальво-профшактичвих закладiв
охорони здоров' я Сумськот областi пepmoi та дpyroi хвилi для лiкування :хвори:х
на COVID-19.

СЛУХ.АЛИ:
Хомету Г.А., головного спецiалiста лiкувально-профiлактичного вiддiлу

управлiння охорони здоров'я Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii.

Термiн виконання: до покращення
епiдемiч:ноi ситуацii

1.5. На виконання пункту 3 протоколу позачергового засiдання Державно'[
кoмicii з питанъ техногенно-еколоriчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй вiд
27 серпня 2020 р. № 26 Головному управлiнню Нацiональнiй полiцii в Сумськiй
областi, Головному управлiнню Держпродспоживслужби в Сумськiй областi та
Управлiнню Укртрансбезпеки у Сумськiй областi посилити контроль за
виконанням протиепiдемiчних обмежувальних заходiв.

заходи.

1.3. Головам Кролевецькоi, Недригайшвськог, Сумськоi та Тростянецькоi
районннх державних адмiнiстрацiй забезпечити органiзацiю виконання та
контроль за дотриманням на вiдповiдних територiях пувктiв 12, 13 постанови
Кабiнету Мiнiстрiв Украiви вiд 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепiдемiчвих: заходiв на територй
iз значним поширенням гостроi респiраторноУ хвороби COVID-19, спричиненоi
коронавiрусом SARS-Co V-2» (iз змiнами). ' ,

1.4. На пiдставi статей 29 та 30 Закону Украiни «Про за.хист населения вiд
iнфекцiйних хвороб» головам районних державних адмiнiстрацiй, мiським,
селищним, сiлъсъким головам, головам об' €ДНЗНИХ територiальних громад:

1) виходячи iз встановлених рiвнiв епiдемiчноi небезпеки поширення
COVID-19 вжити органiзацiйних заходiв щодо забезпечення на територiях
вiдповiдн:их адмшютративно-територшльвих одиниць дотримання
протиепiдемiчних ви:мог населенням та суб'ектами господарськоi дiяльностi,
встановлених постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiц 22 липня 2020 р.
№ 641 «Про встановлення карантину та запровздження посилених
протиепiдемiчних заходiв на територii iз значним поширенням гостроi
респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоiкоронавiрусом SARS-CoV-2» (iз
змiнами);

2) органiзувати координацiю роботи постiйних мобiлъних групи по
контролю За дотриманням протиешдевечвих вимог, встановлених
Тимчасовими рекомендацiями щодо · оргашэацй обмежувальних
протиепiдемiчних заходiв, эатверджених постановами Головного державного
санiтарного лiкаря Украiни;

3) провести широке iнформувавня та роз'яснювалъну роботу через засоби
масовоi iнформацii про епiдемiчну ситуацiю на територiях вiдповiдних
адмiнiстративно-територiальних одиниць та здiйсшованi протиепiдемiчнi
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екеавдр Б€Л€ВЦОВ

Начальник вiдцiлу гавв'---.L---==.,...-~---
надзввчайним ситуацiям
Департамеmу цивШьвоrо захвсту
населения Сумськоi обласвоi
державвоi адмiвiстрацii,
вiдповiдальняй еекретар
обласвоi кoмicii

Термiн виконання: до 04.09.2020
централiзованого оповпцення.

III. Про неналежний стан rотовностi до застосувавня за призначенням
мiсцевоi системк централiзованого оповiщення Недригайлiвського району.
СЛУХАJШ:

Милаша О.М., директора Департаменту цивiльного захисту населения
Сумсъкоi обласноi державноi адм:iнiстрацii.
ВИСТУПИ.Jm::

Дiхтяр'В.О., голова Недригайлiвськоi районноi державнот адмiнiстрацii.
ВИРШIИЛИ:

3.1. У зв'язку зi встаиовлени.м режимом пiдвищеноi rотовностi
територiальноi пiдсистеми единоi державноi системи цивiлъного захисту:

1) Сумсысiй фiлii ПАТ «Укртеяеком» негайно вiдновити роботу мiсцевоi
система центрашзовавого оповццення в Недригайлiвському районi;

2) Недригайлiвсъкiй районнiй державнiй адмiнiстрацii передбачнти кошти
на фiнансування експлуатацiйно-технiчного обслуговування мiсцевоi системи

Термiн виконання: до 03.09.2020

,

ВИРIШИЛИ:
2.1. Затвердити Перелiк лiкувалъно-профiлактичвих эакпадгв охорони

здоров'я Сумськоi областi першоi та другоi хвилi для лiкування хворях на
COVID-19.

2.2. Управлiнню охорони здоров'я Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii надiслати Затверджевий Перелiк лiкувально-профiлактичних

1

закладiв охороии здоров'я Сумськоi областi першоi та другоi хвилi для
шкування хворих на COVID-19 Нацiональнiй службi эдоров'я Украши.

Термiн виконання: до 01.09.2020
2.3. Тростянецькому мiському rоловi забезпечити перепрофшювання

додаткових лiжок для: хворях на COVID-19 в КИП «Тростянецька мiська
шкарня» Тростянецьког мiськоi ради.
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