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Протокол № 8
позачергового засідання Сумської обласної комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

21 квітня 2020 року м. Суми

ГОЛОВУВАВ: Грищенко Р.С., голова Сумської обласної державної 
адміністрації, голова Сумської обласної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

ПРИСУТНІ: члени Сумської обласної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі -  обласна комісія).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

І. Про вжиття невідкладних заходів щодо заборони роботи продуктових 
та речових ринків на території Сумської області.
СЛУХАЛИ:

Сітака О.М., директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі 
Сумської обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ:
Моісеєнко В.В., начальник Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській облабїі.
ВИРІШИЛИ:

1.1. Враховуючи положення статті 32 Закону України «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», статей ЗО, 40-41 Закону України «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211, постанови Головного 
державного санітарного лікаря України від 16 квітня 2020 р. № 10, доручення 
голови Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, Прем’єр-міністра України від 17.04.2020 №16567/0/1- 
20 заборонити функціонування роздрібних ринків на території всієї Сумської 
області на період дії карантину.

1.2. Головам районних державних адміністрацій, міським, селищним, 
сільським головам, головам об’єднаних територіальних громад прийняти 
обов’язкові для виконання усіма суб’єктами господарювання рішення про 
безумовну заборону функціонування роздрібних ринків на території 
відповідних адміністративно-територіальних одиниць на період дії карантину.
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1.3. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Сумській області, 
Головному управлінню Національної поліції у Сумській області, головам 
районних державних адміністрацій, міським, селищним, сільським головам, 
головам об’єднаних територіальних громад здійснювати постійний контроль за 
недопущенням функціонування ринків та стихійної торгівлі на території 
відповідних адміністративно-територіальних одиниць на період дії карантину.

1.4. Копію відповідного рішення надіслати до Сумській обласній комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 
електронну адресу 8иту_оЬ11еЬ.пз@5ш.цоу.иа.

Начальник відділу запобігання 
надзвичайним ситуаціям 
Департаменту цивільного захисту 
населення Сумської обласної 
державної адміністрації,
відповідальний секретар обласної коміс ндр БЄЛЄВЦОВ

Голова Сумської обласної 
державної адміністрації, 
голова обласної комісії

Термін виконання: до 18:00 21.04.2020

Роман ГРИЩЕНКО


