
ВИСТУШШИ:
Моiсеенко В.В., начальник Головного управлiння Держпродспожив-

служби в Сумськiй областi;
Бутенко С.П., начальник уnравлiння охорони здоров'я Сумськот обласног

державно!адмiнiстрацii;
Харламов IO.I., виконуючий обов'язки директора Департаменту освiти i

науки Сумськоi обласноi державноiад:мiнiстрацii";
Токар Р.Л., заступник начальника управлiння превентивноi дiяльностi

Головногоуправшння Нацiональноi полiцii в Сумськiй областi.
ВИРIIIIИЛИ:

1.1. Вiдповiдно до протоколупозачерговогозасiдання Державно! кoмicii з
питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй вiд
О 1 жовтня 2020 р. № 34 встановити з 00:00 години 05 жовтня 2020 року
«помаранчевий» рiвень епiдемiчноi небезпеки поширення COVID-19 у мiстах
Суми, Лебедин та Сумському район], <<ЖОВТИЙ>>рiвень епiдемiчноУ небезпеки

,

m
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

СУМСЬКА ОБЛАСНА KOMICIЯ З ПИТАНЬ гвхногвнно.вколопчнот
БЕЗПЕКИ ТД НАДЗВИЧАйних СИТУАЦIЙ

пл. Незалежностi,2, м. Сумв, 40000, тел. (0542) 60-77-20,факс 61-00-86
E-mail: sumy_oЫteb.ns@sm.gbv.ua

Протокол No 30
позачергового засшання Сумськоi обласвог кoмicii з питань техногенно-

екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй
5 жовтвя 2020 року м. Суми

ГОЛОВУВАВ: Грищенко Р.С., голова Сумськоi обласноi державно!
адмiнiстрацii, голова Сумськоi обласноi кoмicii з питань техногенно-
екологiчноiбезпеки та надзвичайних ситуацiй.

ПРИСУ11П: члени Су:Мськоi обласноi кo:мicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй (далi - обласна комiсiя), голови
районних державних адмiнiстрацiй, мiськi голови та голови об' еднаних
територiалъних громад в студiях вiдеозв'язку.
ПОРЯДОК цвнний.

· 1. Про. стан забезпечення санiтарно-еniдемiологiчного благополуччя
населения, запобiгання поширенню на. територй Сумськоi областi гострог
респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненог коронавiрусом SARS-CoV-2 та
здiйснення. контролю за виконанням обмежень встановлених для вщповщних
рiвнiв епiдемiчноi небезпеки.
СЛУХАJШ:

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



·районах.
1.2. Сумському, Лебединському мiським головам та головi СумськоУ

районног державно! адмiнiстрацii эабезпечити оргаиiзацiю виконання та. . ,_. .
контроль за дотриманням на вшповщних територтях захошв, встановлених для ,
«помаранчевого» рiвня епiдемiчноi небезпеки вiдповiдно до пункту 14
постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 22 липня 2020 р. № 641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепiдемiчних заходiв
на тернторй iз значним поширенням гостроi респiраторноi хвороби COVID-19,
спричиненог коронавiрусом SARS-Co V-2» (iз змiнами, внесеними згiдно з
постановами Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 12 серпня 2020 р. № 712, вiд 27
серпня 2020 р. № 757, вiд 26 серпня 2020 р. No 760, вiд 02 вересня 2020 № 791,
вiд 16 вересня 2020 № 848, вiд 28 вересня № 888), а також визначених
протоколом обласноi кoмicii з питань ТЕБ i НС вiд 04.09.2020 № 26.

13. Конотопсъкому, Охтирському, Роменському, Шосткинському
мiським головам та головам Бiлопiльськоi, Буринськоi, Глухтвськог,
Краснопiльськоi, Лебединськоi, Недригайлiвськоi, Роменськоi, Середино-
Будсъкоi районних державних адмiнiстрацiй забезnечити органiзацiю
виконання та контроль за дотриманням на вiдповiцних територiях пунктiв 12,
13 постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 22 липня 2020 р. № 641 «Про
встановпення карантину та эапровадження посилених протиепiдемiчних за.ходiв
на територii iз значним поширенням гостроi ресшраторнот хвороби COVID-19,
спричиненот коронавiрусом SARS-CoV-2» (iз змiнами, внесеними згiдно з
постановами Кабiнету Мiнiстрiв Укратни вiд 12 серпия 2020 р. № 712, вiд 27
серпия 2020 р. № 757, вiд 26 серпия 2020 р. № 760, вiд 02 вересня 2020 № 791,
вiд 16 вересня 2020 № 848, вiд 28 вересня № 888).

1.4. На пiдставi статей 29 та 30 Закону Украiни «Про захист населення вiд
iнфекцiйних хвороб» головам районних державних адмiнiстрацiй, мiським,
селищним, сiлъським головам, головам об' еднаних територiальних громад:

1) виходячи iз встановле:них рiвнiв епiдемiчноi небезпеки поширення
COVID-19 вжити органiзацiйних заходiв щодо забезпечення на територiя:х
вщповщних адмшютретивно-територшльннх одиниць дотримання
протиепiдемiчних вимог населенням та суб'ектами господарськот дiяльностi,
встановлених постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украiви вiд 22 липня 2020 р.
№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепiдемiчних . заходiв на територц iз значним поширенням гостроi
респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi коронавiрусом SARS-Co V~2» (iз
змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни вiд 12
серпия 2020 р. № 712, вiд 27 серпия 2020 р. № 757, вiд 26 серпия 2020 р. № 760,
вiд 02 вересня 2020 № 791, вiд 16 вересня 2020 № 848, вiд 28 вересня № 888);·

2) взяти пiд особистий контроль та вiдповiдалънiсть дотримання
· встановлених законодавством вiдповiдно до рiвня епiдемiчноi небезпеки
обмежень щодо органiзацii та проведения масових (культурних, спортивних,

Ромни, Шостка та у
Краснопiлъському,

Середино-Будському

поширення СОVШ-19 у мiстах Конотоп, Охтирка,
Бiлопiльсъкому, Буринському, Глухiвсъкому,
Лебединсъкому, Недриrайлiвсъкому, Роменсъкому,
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11. Про заходи щодо запобiгання та ·протидii виннкненню масових.лiсових
та торф' яних пожеж.
СЛУХА.ЛИ:

Милаша О.М., директора Департаменту цившьного захисту населения
Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii .

. ВИРIШИЛИ:
2.1. Вiдповiдно до роздiлу IV протоколу позачергового засiдання

Державноi кoмicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних
ситуацiй вiд 01 жовтня 2020 р. № 34 головам районннх державних
адмiнiс'Iрацiй, мiським, селищним, сiльським головам, головам об'еднаних
територшльних громад:

1)уточнили межi селiтебних територiй та перешки населених пунктiв,
обекпв сошального та господарського призначення, якi можуrь потрапляти у
зони лiсових та торфяних пожеж; ·

2) провести уточнения планiв евакуацii населения iз зон масових шсових i
торф'яних пожеж у частиннi деталiзацii евакуацiйних заходiв та органiзацii
життезабезпечення евакуйованого населения у безпечних мiсцях;

Термiн внконання: до покращення
епiцемiчноi ситуацii

1.5. Внести змiни до Перелiку лiкувально-профiлактичних закладiв
охорони здоров' я Сумськоi областi першоi та другоi хвилi для лiкування хворях
на COVI0-19, затверджен:ихпротокольним рimенням Сумськоi обласноi кoмicii
з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй вiд
28.09.2020 No 29 та затвердити оновлений перелiк, що додаеться.

1.6. Управлiнню охорони здоров'я Сумськоi обласноi державно!
адмiнiстрацii надiслати затверджений Перелiк шкувально-профшактвчнвх
закладiв охорони здоров'я Сумськоi обласп пepmoi та другоi хвилi для
лiкування хворих на COVID-19 Нацiональнiй службi здоров'я Украiни.

Термiн виконання: до 07.10.2020

заходи.

,

решпйних, рекламних та jнших) заходiв, звернувши особливу увагу на
граничну кшькють учасникiв заходiв, дотримання соцiального дистаншювання,
використання засобiв iндивiцуальвоrо захисту;

3) органiзувати координацiю роботи iiостiйних мобшьних rруп 'по
. контролю за дотриманням протиепiдемiчних вимог, встановлених
Тимчасовими рекомендашями щодо · · органiзацii обмежувалъних
протиепiдемiчних заходiв, эатверджевих постановами Головного державного
санiтарногошкаря Украiни;

4) провести широке iнформування та роз'яснювальну роботу через засоби
масовог iнформацii про епiдемiчну ситуацiю на територiях вiдповiдних
адмiнiс'Iративно-територiальних одиниць та здiйсшованi . протиепiдемiчнi

3.



Олександр Б€Л€ВЦОВ

Начальник вiддiлу запобiгавня
надзвичайнимситуацiям
Департаментуцивiлъного захисту
населения Сумськоi обласиоi
державвоi адмiнiстрацii,
вiдповiдальвийсекретар
обласноi кoмicii

оман ГРИЩЕНКО

, 
иконання: до 09.10.2020

Голова Сумськоi обласноi
державноiадмiнiстрацii,
голова обласиоi кoмicii

3) поiнформувати про вжитi заходи Департамент цившьного захисту
населения· Сумськоi обласноi державноi адмшютрацц з наданням ·копiй
уточнених планiв евакуацii насепення iз зон масових лiсових i торф' яних
пожеж,
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