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СУМСЬКАОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСГРАЦIЯ

СУМСЪКА ОБЛАСНА КОМIСIЯ 3 ПИТАВЪ твхвогвнно-вковопчнот
БЕЗПЕКИ ТАИАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦ1Й

пл. Неэвяежносп,2, м. Суми. 40000, тел. (0542) 60-77-20, факс 61-00-86
E-mail: sum.y_oЫteb.ns@sm.gov.ua

Протокол № 24
позачерговоrо засiдаввя Сумськоiоблаевоi кoмicii э пвтавь теmогевно-

еколоriчвоi безпеки та вадзввчайнвх снтуацiй
21 серпия 2020 року м. Суми

ГОЛОВУВАВ: Баmriков С.В., заступник голови Сумсъкоi обласноi
державноi адмiнiстрацii, перший заступник гопови Сумськоi обласноi кoмicii з
питань техногевно-екологiчноiбезпекн та надзвичайвих ситуацiй.

ПРИСУПП: члени Сумсъкоi обласноi кoмicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуашй (далi - обласна комiсiя), гопови
районних державних адмiвiстрацiй, мiсъкi голови та голови об'еднавих
територiальнихгромад в студiях вiдеозв'язку.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про встановлення зон епiдемiчноi небезпеки поширення COVID-19 на
територii Сумсъкоi областi.
СЛУХА.ЛИ:

Збаражського В.П., Головного державного санiтарного лiкаря Сумськоi
областi.
ВИСТУПИЛИ:

Моюеенко В.В., начальник Головного управлiння Держпродспожив-
служби в Сумсъкiй областi;

Бутенко С.П., виконуючий обов'язки начальника управлiння охорони
здоров'я Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii.
ВИРIШИЛИ:

1.1.Вiдповiдно до пункту 3 протоколу позачергового засiдання
Державноi кoмicii з питань техиогенно-еколоriчноi безпеки та надзвичайних
ситуацiй вiд 20 серпия 2020 р. № 24 встановити з 00:00 години 24 серпия
2020 року «жоВТИЙ>>рiвеяь еniдемiчноi небезпеки пошнренвя COVID-19 у мiстi
Суми та у Кролевецькому, Недригайлiвсъкому, Охтирському, Сумсъкому,
Тростянецькому районах.

1.2. На територii мiста Суми та у _Кролевецькому, Недригайлiвському,
Охтирському, Сумському, Тростянецькому районах заборонити:

1) проведения масоввх (культурних, спортивних, розважапьних,
соцiальних, релiгiйних, рекламвих та iнших) заходiв за участю бiльmе однiеi
особи на 5 кв. метрiв площi будiвпi або територii (якщо захiд проводиться на
вiдкритому повiтрi), а також дiяльнiсть кiнотеатрiв та закладiв кулътури з





Термiн виконання: до покращення
eiriдeмiчнoi ситуацii

1.5. Головному управлiнmо Нацiональнiй полiцii в Сумськiй обласп,
Головному управлiшоо Держпродспоживслужби в Сумсысiй обласri та
Управшнню Укртрансбезпекн у Сумськiй обпасп забезпечити контроль за
виконанняы · протиепiдемiчних обмежувальних заходiв, передбачених для
вiдповiдних рiвнiв епiдемiчноi небезпеки, встановлених постановою Кабiнету
Мiнiстрiв Украiни вiд 22 пипня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та
запровадження пооилених протиепiдемiчних заходiв на територii iз значним
поширенвям гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi
коронавiрусом SARS-Co V-2» (iз змiнами, ввесенимв зriдно з постановою
Кабгнету Мiнiстрiв Украiни вiд 12 серпия 2020 р. No 712).

1.6. Головному управшнню Нацiоналънiй полiцii в Сумськiй областi
перевiриrи факти порушення протиепiдемiчних вимог при проведеннi заходiв в
дитячому парку «Казка» мiста Суми та проiнформувати про вжитi заходи
Сумську обласну комiсiю з пигань техногенно-еколоriчноi безпеки та
надзвичайних ситуацiй на наступному засiданнi.

1.7. Головам районних державних адмiнiстрацiй, мiським, селищним,
сiльським головам, головам об'еднавих територiальних громад вжити заходiв
щодо посвяення контролю за дотриманням суб' ектами господарювавня та
населенням санiтарноrо законодавства, протиепiдемiч:них заходiв пiд час
карантину на територiях вiдповiдних адмiнiстративно-територiалЬmrх одиниць.

1.8. ВiдповiдаЛьним виконавцям про резулътати проведения реrулярних
монiторингових перевiрок щодо дотримання встановпених вимог до
функцiонування в умовах адаптивного карантину iнфорМувати в термiни, якi
визначенi протоколами Сумськоi обласноi кoмicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та недзвнчайних ситуацiй вiд 17.06.2020 № 16, вiд
24.06.2020 № 17 та вiд 14.08.2020 №23.

заходи.

1) внходячи iз встановяених рiвнiв епiдемiчиоi небезпеки поширення
COVID-19 забезпечити органiзацiю виконання та контроль за дотриманням на
вiдповiднiй територii вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 22 пипня
2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепiдемiчних заходiв на територii iз значвим поширенням rocтpoi
pecпiparopнoi хвороби СОVШ-19, спричиненоi коронавiрусом SARS-Co V-2» (iз
змiнами, внесеними згiдяо з постановою Кабшету Мiнiстрiв Украiни вiд ,
12 серпия 2020 р. No 712);

2) вжити органiзацiйних заходiв щодо эабезпечення дотримання
протиепiдемiчних вимог встановлених Тимчасовими рекомеидацiями щодо
opraнiзaцii обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, затверджених
постановами Головного державного санiтарного шкаря Украiни;

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

Заступнвк голови Сумськоi
обласноi державиоi адмiвiстрацii, -
перший заступник rолови
обласвоi кoмicii Сергiй БАННIКОВ

Начальник вiддjлу запобirаввя
надзвичайним ситуацiям
Департаменту цввшьного заквету
населения Сумськоi обласиоi
державвоi адмiвiстрацii,
вiдповiдальиий секретар
обласиоi кoмicii

Термiн виконання: до 31.08.2020
оповццення.

,

П. Про органiзацiю системи оповiщення на територii Сумськоi областi.

CJIYXAJПf:
Милаша 0.М., директора Департаменту цивiльного захисту населения

Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацiУ.
ВИРШIИЛИ:

2.1. З метою безперебiйноrо функцiювання М:iсцевих систем оповiщення,
Тростянецъкiй, Недригайшвськтй, Ямniльськiй, Середино-Будськiй та
Путивльськiй районним державним адмiнiстрацiям невiдкладно вжити заходiв
для недопущения вщкпючення, демонтажу та вивезення обладнання апаратури
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