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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМШIСfРАЦIЯ
СУМСЬКА ОБЛАСВА КОМIСIЯ З ПИТАВЬ ТЕХВ:ОГЕВНО-ЕКОЛОГIЧВОI
БЕЗПЕКИ ТА НАД1ВИЧАйних СИТУ АЦ1Й
(обласиа :ко:мiШ з пвnшь ТЕБ та НС)
майдан Незавежвоеп, ~ м. Сумв, 40000" теп, (0542) 60-77-20, фахс 61-00-86
E-mail: sumy_oЫreb.ns@sm.gov.ua
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Головам райоивВI державвих
адмiвiетрацiй, мiським, се.лищвим
та сiльськвм ГОJJОвам
Керiвввкам етруктурвих
п.iдроздi.лiв Сумськоi обласноi
дер2КВВВОiaдмiвie'q)aцii,

територiальвих орrавiв
мiвiстеретв, iвmвх цеитральвих
оргавiв вв:ковавчоi владв,
пiдпрвО1ств, уставов та
оргавiзацiй обпастi
(за списком)
Про ввковавия.
протокольного рiшевия
Вiдповiдно до пункту 4 Типового положения про реriональну та мiсцеву
кoмicii з питань техногенв:о-е:колоriчноi безпеки i надзвичайвих ситуашй,
затвердженого поста.повою Кабiнету Мiнiстрiв Украiви вiд 17 червня 2015 р.
No 409, направляемо для виконаиня протокольне рiшення No 3 Сумськоi
обласноi кoмicii з питань техиогеняо-е:колоriчноi безпеки та надзвичайних
ситуацiй вiд 17.03.2020 (додаеrься).
Про став ввконавня зазначевого рimевия iнформувати управлiння
охорони здоров'я Сумськоi обласноi державноi адмiвiстрацii та Департамент
цивiльяоrо захисту населення Сумсысоi обласвоi державноi aдм:iнiclpaцii до
24.03.2020.
Додаток: на 4 арк, у 1 прим:.
Заетупник голова обласвоi
кoмicii з пвтаиь ТЕБ та НС

Олександр Белевцов (0542) 61 00 86
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦIЯ
СУМСЪКА ОБЛАСНА КОМIСJЯ 3 ПИТАВЪ

твхвогввно-вковогтчвот

БЕЗПЕКИ ТАВАДЗВИЧАйних СИТУАЦ1Й

пл. Незалежносп,

4 и. Суми, 40000, тел. (0542) 60-77-20, факс 61-00-86
E-mail: S1Ш1y_oЫteЬ.ns@sm.gov.ua

Протокол № 3
поэачергового засtцавви Сумеькоi о6ласвоi кoмieii э питавь техногевиоекологiчиоi безпекв та вадзвичайнвх ситуацiй
17 березня 2020 року

м.Суми
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ГОЛОВУВАВ: Грищенко Р.С.~ голова · Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii, голова Сумськоi обласноi кoмicii з питань техногевно-

!

екологiчноi безпеки та надзвичайних сmуацiй.
ПРИСУПП: члени Сумсысоi обласноi кoмicii з питань техногенноекологiчноi безпеки та вадзвичайнвх сиrуацiй (далi - обласна комiсiя), голови
районних державних адмi:яiстрацiй, мiськi голови та голови об' еднаних
територiалъних громад в студiях вiдеозв'язку.
ПОРЯДОК двнний,
1. Про вжипя невiдкладвих заходiв з протидii поmиренmо коронавiрусу

на територii Сумськоi областi.
СЛУ.ХАЛИ:

Кравцова Д.В., начальника управлiняя охорони здоров'я Сумськоi
. обпаснот державвоi адмiвiстрацii

вистъпили

Збаражський В.П., викоиуючий обов'язки директора Державноi установи·
«Сумський обласний лабораториий цеmр Мiвiстерства схорони здоров' я

Украiни»;
Моюеенко В.В., вачаяьвик Головного управлiнвя Держпродспоживслужби в Сумськiй областi;

виишили

1.1. Головам райовних державввх а,цмi:яiеtрацiй, мiсъким головам та
головам об'еднаних територiальяих громад керiввикам структурних пiдроздiлiв
Сумськоi обласноi державноi адмimстрацii, керi:вникам територiальних
пiдроздiлiв центральних оргавiв виконавчоi влади, шдприемств, установ та
органiзацiй областi вiдповiдно до компетенцii взяти пiд особистий контроль
виконання заходiв Реriояального плану заходiв щодо недопущення занесения
та пошнрення на територii Сумськоi областi :гостроi респiраторноi хвороби,
спричиненоi коронавiрусом 2019-nCoV, затверджевоrо розпорядженням rолови
Сумсъкоi обласноi державноi адмimстрацii вiд 25.02.2020 № 74-ОД, протоколу
№ 2 засiдання тимчасовоi протиепiдемiчноi кoмicii при Сумсыdй обласнiй
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державвiй адмiнiстрацii вiд 17.03.2020 та роздiлу 1 протоколу No 2 Сум:ськоi
обласноi кoмicii з питань техногенно-еколоriчноi
безпекя та надзвичайних
ситуашй вiд 12.03.2020.
Тер:мiн виконання: посriйно
1.2. Вiдпов.iдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiви вiд 11 березня
2020 р. № 211 «Про запобirання поmиревню на територii Украiни коронавiрусу
COVID-19» iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiиiстрiв Украiни вiд
16 березня 2020 р. № 215, таз урахуваииям протоколу № 2 позачергового
засщання Державноi кoмicii з питапь техногенно-еколоriчноi
безпеки та
надзвичайвих ситуацiй вiд 1 О березвя 2020 р. рекомен.дувати головам районних
державних
адмiнiстрацi.й,
мiським
головам
та головам
об' €ДНЗНИХ
територiалъних громад вирiшити питания щодо припииен:ня::
1) проведення всiх масових (культурвих, розважальних, спортивних,
соцiальних, релiгiйних, рекламних та iнших) заходiв, у яквх бере участь понад
1 О осiб, крiм заходiв, необхiдних для забезпечення роботи органiв державноi
влади та органiв мiсцевого самоврядуваиня;
2) роботи
суб'е:ктiв господарювавня,
яка передбачае
приймання
вщвщувачш, зокрема закладiв громадського харчування (ресторанiв, кафе
тощ о), торговельно-розважальних
цев:трiв, iнших закладiв розважальиоi
дiяльностi, фiтнес-центрiв, закладiв культури, торговелъпого i побутового
обслуговування васелення, крi.м роздрiбноi торгiвлi продуктами харчування,
пальним, засобамв ririeни, лiкарськв:ми засобамв та виробами медичного
призваченвя, засобами зв'язку, проваджевня баmdвськоi та страховоi
дiялъностi, а також торговельноi дiяльносri i дiяльиостi з надання послуг з
громадського харчування iз застосування:м адресноi доставки замовпень за
умови забезпечення вiдnовiдного персоналу засобами iндивiдуальноrо захисту,
в закладах, що продовжують роботу, керiвн:икам закладiв забезпечити
проведения дезiнфекцiйних заходiв, вологого првбнраяня та рацiонального
режиму провiтрювання э эабезпеченням нормативпих параметрiв мiкроклiмату;
3) регулярних та нерегулярпих перевезень пасажи.рiв автомобiлъним
транспортом
у
примiсъкому,
мiжмiському
внутрiшньообласному
1
мiжобласному сполученнi (крiм перевезення легковвми автомобiлями);
4) перевезення понад 1О пасажирiв одвочасно в одному транспортному
засобi у мiському електричному (трамвай, тролейбус) та автомобiльному
транспортi, що здiйснюе реrулярнi пасажирсыd перевезення на мiських
маршрутах у звичайному режимi руху;
5) перевезения понад 1О пасажирiв одночасно в автобусах, якi виконують
реrулярнi пасажирськi перевезевня на мiсысих автобусвих маршрутах в режимi
маршрутного таксi; ·
6) заiзду на територiю автоставцiй автобусiв, якi здiйсшоютъ перевезення
пасажирiв у примiському, мiжмiському внутрiшньообласному i мiжобласному
сполученвi, та реалiзацiю :власнв:ка:ми автостанцiй квиткiв автомобiльним
перевiзникам, якi виконують такi перевезення.
Термiн виковання: постiйно до
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стабiлiзацii епiдситуацii
1.3. Головам районнвх державвих адмiнiстрацiй, реко:мендувати мiським
головам та головам об'еднаних териrорiапьних громад провести засiдання
мiсцевих комiсiй з ввзвачевня коmсретних джерел фiнансування на заходи
щодо запобiгання занесению i пошвренню на територii Сумськоi областi
rocтpoi респiраторноi хвороби, спричиненоi коронавiрусом.
Термш ввконання: до 23.03.2020
1.4. Управлiнню
охорони здоров'я СумськоУ обласноi державноi
адмiнiстрацii спiльно з зацi:кавленими структурними пiдроздiлами обласноi
державноi адмiнiстрацii та територiапьними органами центральних органiв
виконавчоi влади:
1) зобов'язати керiвни:кiв закяашв охорови здоров'я забезпечити
страхування медичних працiввmсiв, якi працюють в осередках, на внпадок ix
захворювавня на COVID-19;
Термiн: До 25.03.2020
2) тимчасово првпиввта плаиову rоспiталiзацiю та плановi onepaцii, крiм
невiдкладних та термiнових, крiм того, максимально
пiдготувати та
перепрофimовати медичнi закладн для прийо:му та лiкування iнфiкованих
хвор.их у тяжких станах;
Термiн виконанвя: невщкладно
3) впровадити в дiяльяiсть закпадiв охорони здоров'я наказ Мiнiстерства
охорони здоров'я вiд 13.03.2020 № 663 «Про оптимiзацiю заходiв щодо
недопущенвя занесения i пошврення на територii Украiв:и ввпадюв COVID-19.
Термiн виконаиня:невiдкладно
1.5. Управлimпо
охорови здоров'я Сумськоi
обласноi державно!
адмiнiстрацii розробити Марmрутизацiю мешканцiв Сумськоi областi (дитяче i
доросле населения) у випадку ix госпiталiзацii з приводу гострого iнфекцiйного
захворювания, спричиненоi короиавiрусом 2019 п-Со V.
Термiн: До 19.03.2020
1.6. На виковавня пункту З рiшення Ради нацiональноi безпеки i оборони
Украiни Вiд 13 березня 2020 року «Про невiдкладнi заходи щодо забезпечення
нацiональноi безпеки в умовах спалаху гостроi pecпiparopнoi хвороби COVID19, спричиненоi коронавiрусом SARS-CoV-2», введеноrо в дiю Указом
Президента вiд 14.03 .2020 № 87/2020, головам районних державних
адмiнiстрацiй, мiсъким головам та головам об' еднаних територiалъних громад
забезпечитн
спiлъно
з
управлiннями
Головного
Управлiння
Держпродспоживслужби в :мiстах та районах областi контроль стану пвтного
водопостачання та водовiдведення в населених пунктах,
·
Термiн виконання: поспйно
1.7. Головному управлiнню Держпродспоживслужби в Сумсыdй областi:
1) Забезпечити виконання доручення Держпродспоживслужби
вiд 16
березня 2020 року щодо посвлевня державного санiтарно-епiде:мiолоriчного
нагляду за дотриманням санiтарноrо эаконодавства на об'ектах водопостачання
населених пунктiв спiльно з органами впади та мiсцевого самоврядувавня;
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2) посилити
державний
нагпяд
та контроль
за дотриманням
шдприемствамя,
уставовами
та органiзацiями
санпарно-ппешчного та
протиепiдемiчного режиму в ходi здiйснення заходiв державного нагляду
(контролю) та при комiсiйних обстеженнях.
Термiн виконання: постiйно
1.8. На перiод дiI каранrинних заходiв головам районних державних
адмiнiстрацiй,
керiвникам
струюурнвх шдроздцёв Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii, реко:мендувати :мiсь:ким,сшьсьввм, селищним головам
заборовити використанвя бюджетних коmтiв, окрiм захищевих статей видаткiв
та кошriв, спрямованих на запобiгання пошвренню на територii областi гостроi
респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi коронавiрусом SARS-Co V-2.
1.9. Рекомендувати
Управлiнmо державвоi казначейськоi служби в
Сумськiй обласri забезпечити контроль за неухилъним виконанням вимог. щодо
заборони викорястанвя бюджетних кошпв, окрiм захищевих статей видаткiв та
коштiв, спрямованих на запобiгання пошнренню на територii областi гостроi
респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi коровавiрусом S.ARS-CoV-2.
1.10. Вiдповiдно до пункту 10 Типового положения про реriональну та
мiсцеву комiсiю з питавь техноrенно-еколоriчноi безпеки та надзвичайних
ситуацiй, затвердженого поста.новою I<абiнету Мiнiстрiв УкраiШI вiд 17 червня
2015 р. № 409, рimення ком:iсu, прийнятi у межах ii повноважень, е
обов' язковими для виконанвя органами державноi влади та органами мiсцевого
самоврядування, шдприемствамн, устаиовами та оргавiзацiями, розташованими
на територii Сумськоi областi.
1.11. Вiдповiдальним вяконавцям про виконавня заходiв даного рiшевня
iнформувати управлiння охорони здоров'я Сумськоi ·обласноi державноi
адмiнiстрацii до 24.03.2020.
1.12. Контроль за викованвям цього рiшення покя сти на управшння
охорони эдоров'я Сумськоi обласпоi державноi адмiнiстр ···, доручивmи йому
надати вiдповiдну узагальневу доповiдь до Сумсъкоi обпа · i кoм:icii э питань
те:хногенно-еколоriчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй дЬ 7.03.2020.
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Голова Сумськоi обласвоi

державвоi адмiвiстрацii,
голова обласноi комiе1l

ИЩЕНКО
.~1

Начальник Щцдiлу запобiгаввя

надзвичайиим ситуацiям

,,-

Департаменту цивiльпого захвсту

1

населения Сумськоi обласиоi

державпоi адмiнiстрацn,
вiдповiдаJIЬвий еекретар
облаевоi кoмicii

1•1

j

:i
i

Олекеавдр Б€Л€ВЦОВ

