
Термiн ввконання: до 24.03.2020
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ГОЛОВУВАВ: Грищенко Р.С., голова Сумськоi обласноi державно!
адмiнiстрацii, голова Сумськоi обласноi кoмicii з питанъ техногенно-
еколоriчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй.

ПРИСУlЮ: члени Сумськоi обласноi кoмicii з питанъ техногенно-
еколоriчноi безпеки та надзвича:йвих ситуацiй (далi - обласна комiсiя), голови
районних державних адмiнiстрацiй, мiськi rолови та rолови об' еднаних
територiальн:Вх громад в студiяхвiдеозв'язку.

ПОРЯДОК двнний.
1. Про запобiганяя поmвревню гостроi респiраторноi хвороби,

спричиненоi коронавiрусом COVI0-19, та введения додаткових обмежувальних
заходiв на територii Сумськоi областi.

СЛУХА.ЛИ:
Кравцова Д.В., начальника управлiння охорони здоров'я Сумсъкоi

обласноi державноi адмiнiстрацii.

ВИСТУПИЛИ:
Моюеенко В.В., начальник Головного управлiння Держпродспожив-

служби в Сумсь:кiй областi;
Збаражський В.П., виконуючий обов'язки директора Державноi установи

«Сумський обласний лабораторний центр Мiнiстерства охорони здоров' я
Украши»;

Милаш О..М., директор Департаменту цившьного захисту населения
Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii.·
ВИРШ.IИЛИ:

1.1. При Сумськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацii утворити
реriоналъвий мiжвiдомч:ий оперативяий штаб щодо протидii поширення
коронавiрусвоi iнфекцii COVID-19 та стабiлiзацii еп:iдемiчноi ситуацii в
Сумсь:кiйобластi (далi- реriональний штаб).
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Протокол No 5
позачергового эаешаввя Сумсь:коi обласпоi кoмicii з питань техногенно-

еколоriчпоiбезпе:кита иа,цзввчайнвх свтуацiй

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIШСГРАЦIЯ .
СУМСЪКА ОБЛАСНА комкля З ПИТАВЬ твхвогвнно-вкодопчно!

ввзпвки ТА ВАДЗВИЧАЙВИХ СИТУАЦ1Й
пл, Незалежносri, 2, м, Суми, 40000, тел, (0542) 60-77-20, факс 61-00-86

E-m.ail: sumy_oЫteb.ns@sm.gov .ua
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1.2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв Сумськоi обласноi державно!
адмiнiстрацii, керiвникам територiальних пiдроздiлiв центральних орrанiв
виконавчоi впади, уста.нов, органiзацiй та шдприемств подати Департаменту
цившьного захисту населения Сумськоi обласноi державно! адмцпстрацй
кандидатури (за посадою не вижче заступв:и:ка керiвв:и:ка)для включення до
репонального штабу.

Термiн викованвя: до 09 год. 24.03.2020
1.3. Департаменту цнвшьного захисту населевня Сумсъкоi обласноi

державно! адмiнiстрацii п:iдгооуватипроект розпорядження голови Сумськоi
обласноi державноi адмiнiстрацiI про утворення реповальвого штабу.

Термiн виконанвя: 24.03.2020
1.4. На ввконання постанови Головного державного санiтарного лi:каря

Украiни вiд 21.03.2020 № 2 «Про запобiгання подапьшого занесения на
територiю Украiн:и випадкiв коронавiрусноi хвороби (COVID-19)» Сумському
прикордонному загону Державноi прикордонноi служби Украiни надавати
iнформацiю до Сумському обласному лабораторному центру Мiнiстерства
охорони здоров'я Украiни щодо громадян Сумськоi обласп, якi прибули iз
закордону з 21.03.2020 з краiи, де виявяено коронавiрус COVID-19.

Термiн виконання: постiйно до
стабiлiзацii епiдситуацii

1.5. Головам районних державвих адмiвiстрацiй, мiським головам та
головам об' едваних териrорiальвих громад для координацй, обмiну
шфориашею та прийняття рi.mення уrворити мiсцевi мiжвiдомчi оперативнi
mтаби щодо протидii поширення коровавiрусноi iвфекцii COVID-19 та
стабiлiзацii епiдемiчноi ситуацiIна пiдвiдомчих адмiнiстративних територiях та
забезпечитв ix безперебiйну роботу. Списки членiв мiсцевих штабiв з
контактними телефонами та електронними адресами i мiсце розгортання
шrабiв надати Департаменту цивiльного захисту населения Сумсъкоi обласноi
державноi адмiвiстрацii (електронна адреса - uns@sm.gov.ua).

Термiн виконавня: до 24.03.2020
1.6.Головному управлiншо Держпродспоживслужби в Сумськiй областi,

Головному управлimпо Нацiональноi noлiцll у Сумсысiй областi, головам
районних державних адмiвiстрацiй, рекомендувати :мiськимголовам та головам
об'еднаних територiальних громад вжити заходiв щодо заборони роботи
продуктових та речових рин:кiв,а також встановити контроль за недопущенням
стихiйнiй торгiвлi на територii Сумськоi обласri.

Термiн ввковання: поспйно до
стабiлiзацii епiдситуацii

1.7. Головном)' управлiнвю Нацiональвоi noлiцll у Сумськiй областi,
Управлiншо патрульно! полiцii в Сумськiй областi, управлimпо охорони
здоров'я Сумсъкоi обласноi державвоi адмiнiстрацii виэначити мiсця
встановлення стацiонарних (мобiлъних) санiтарно-каранrинвих постiв на
дорогах для здiйснення пiрометричного контролю пасажирiв транспортних
засобiв та забезпечити чергування особового складу (працiвникiв), передбачити
залучення для роботи в цих пунктах спiльно iз nрацiвниками полiцii
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Термiв виковавня: постiйно до
стабiлiзацii епiдситуацii

1.8. Головам районввх державвих. едмшютрашй, мiсысим головам та
головам об'едваннх територiалъв:их: громад забезпечити функцiонування
визначених стацiонарних (мобiльних) саиiтарно-карантинних постiв,
забезпечити пункти необхiдними матерiально-технiчними та транспортними
засобами ( у тому чисni шдприемств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм
власностi, органiв виконавчоi впади, що реалiзують державну полiтику у
сферах оборони i вiйськового будiвницrва - згiдно Закону УкраI:ни «Про захист
насепення вiд iнфекцjйних хвороб»), про що доповiсти управлiнню взаемодй з
правоохоронними органами та оборонноi роботи Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii.

Термiн виконання: до 18 год. 24.03.2020
1.9. Департаменту цивiльного захисту населения Сумськоi обласноi

державноi адмiнiстрацii, Управлiн:ню iнформацiйноi дiялъностi та комунiкацiй з
громадськiстю Сумськоi обласиоi державноi 8ДМ1Шстрацii, Головному
управлiнmо Нацiональноi noлiцii у Сум:ськiй областi, Управлiнвю Державно!
служби Украiви з надзвичайв:их ситуацiй в Сумсъкiй обяасп, Управшнню
патрулъноi полiцii в Сумськiй областi, головам районних державних
адмiнiстрацiй, мiським головам та головам об'едваних територiальних громад
забезпечити залучення двiчi на день (зранку та увечерi) травспортних засобiв iз
сигналъво-гучномовниыа пристроями для доведения до населення повiдомлень
про дотримання безпеки та режиму карантину через небезпеку поширення
коронавiрусу COVID-19. Також органiзувати доведения зазначеного
повiдомлення через засоби масовоi iнфор.мацii та мiсцевi системи оповiщення.

Термiв виконання: постiйно до
стабiлiзацii епiдситуацii

1.1 О. Управлiнню iнформацiйноi дiялъностi та комунiкацiй з
громадськiспо Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, головам районних
державних адмiнiстрацiй, мiсысим головам та Головам об'еднаних
територiальних громад забезпечити використанвя аriтацiйних матерiалiв
(бiлбордiв, сiтiлайтiв та i.нше)щодо боротъби з коронавiрусом COVID-19.

Термiн виковання: постiйно до
стабiлiзацii епщситуацй

1.11. Рекомендувати головяим розпорядпикам коmтiв обласного
бюджету, головам райониих державпих адмцпстрашй, об' еднавих
територiальних громад, мiсысим (мiст обяасного звачеввя) головам вжити в
межах компетенцii заходiв щодо зебезпеченвя своечасного та у повному обсязi
фiнансування заходiв щодо ведопущення занесения та поширення на територй
Сумськоi областi гостроi pecnipaтopнoi хвороби, спричиненоi' коронавiрусом
SARS-Co V-2, у тому числi за рахунок кошпв, що можуrь буrи вивiлъненi у

вiйськовослужбовцiв (у тому числi Нацiональноi гвардй Украiни), медичних
працiвникiв, працiвникiв Держсанепiде.мслужби (для регулярного проведения
дезннфжашйввх заходiв, санiтарного огляду речей, багажу, транспортних
засобiв та вантажiв ).
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П. Про затвердження перелiку об'екпв критичноi iнфраструктури на
територii Сумськоi областi.

СЛУХАЛИ:
Ситака О.М., директора Департаменту економiчного розвитку i торгiвлi

Сумськоi обласноi державноi адмiяiстрацii.
ВИРШIИЛИ;

2.1. Затвердити перелiк об'екпв критичноi iнфраструктури Сумськоi
областi (додаеться).

2.2. Головам районвих державвих а,цмiнiс'Iрацiй, мiським головам та
головам об' еднаних територiальяих громад в умовах дii обмежень
функцiонування транспорту з метою эабезпеченвя сталого функцiонування
систем життезабезпечевня васелення ужвти вичерпвих заходiв щодо
забезпечення своечасного та безперебiйного перевезення до робочих мгсць
персоналу об' екпв криrичвоI iнфраструктури зriдно з перелiком.
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Термiн ввконання: поспйно до
стабiлiзацii епiдситуацll

1.13. Пункт 1.8. протоколу Сумськоi обласноi кoмicii з питань
техногенно-еколоriчноi безпеки та надзввчайнвх свтуашй вiд 17.03.2020 № 3
доповнити пiсля слiв «окрiм захшцевих статей видаткiв ... » словами «оплату
послуг охорони державних (комуналыmх) закладiв».

1.14. Вiдповiдно до пункту 1О Типового положения про регiоналъну та
мiсцеву комiсiю з питаю. техногенно-еколоriчноi безпеки та надзвичайних
ситуацiй, затвердженого постаиовою Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 17 червня
2015 р. № 409, рiшення кoмicii, прийнятi у межах i1 повноваженъ, е
обов'язковими для виковання органами державно! владв та органами мiсцевого
самовря.цування, шдцриемствамя, уставовами та оргавiзацiями, розташованими
на територii Сумськоi областi.

1.15. Вiдповiдалъиим ввковавцям про ввконаввя заходiв даного рiшення
iнформуватя Департамент цивiльного захисту васеленвя Сумськоi обласноi'
державноi адмiяiстрацii до 24.03.2020.

1.16. Контроль за виконанням цього рппення покласти на Департамент
цивiльного захисту населения Сумсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацii.

результатi вiдмiни торriв або ввзнання ix такими, що не вiдбулися у порядку
статп 31 Закону Украiни «Про публiчнi закупiвлi».

Термiн ввконання: на перiод дil карантину
1.12. Рекомеидувати вачальниковi Пiввiчно-Схiдиого мiжрегiоналъного

управл:i.вюI юспщii (м, Суми) Сввстун IЛ звернуrися, у встановпеному
порядку, до Мiнiстерства юстицii Украiви щодо введения заборони по всiй
територй держави (на перiод карантину) вивезенвя осiб з уставов виконання
покарань на громадсъ.кi роботи.
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Начальнвк вiддiлу запобirавия:
надзвичайним ситуацiям
Департаменту цивiльиого захиету
населения Сумськоi обласвоi
державвоi адмiвiстрацii,
вiдповiдальиий еекретар
обласвоi кoмicii

' Роман ГРИЩЕВ::КО

Голова Сумсыrоi обласвоi
державноi адмiвiстрацii,
голова обласвоi кoмicii

2.3. Контроль за виконанням: цього рiшення покласти на управшння
iнфраструктури Сумськоi обласноi державноi адм:iнi ·-, з, доручивши йому
подати ДО 27.03.2020 вjдп:овiдну доnовiдь ДО об асноi . .Кoмicii З питаяъ
техногенно-еколоriчноi безпеки та яадзвичайних сигевшй
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