
Термiн виконання: на перiод дii «червоного» рiвня
епiдемiологiчноi небезпеки

ГОЛОВУВАВ: Савченко Т.Г., перший заступник голови Сумськоi обласнот
державно! адмiнiстрацii.

ПРИСУПП: члени Сумськоi обласноi комюй з питанъ техногенно-
еколоriчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй (далi - обласна комiсiя), голови
районн:их державних адм:iнiстрацiй та сшьськг, селищш, мiськi голови у студi.ях
вiдеозв' язку,

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про виковання обмежувальних протиепiдемiчних заходiв щодо

запобiгання поширенню гостроi реошраторнот х:вороби COVID-19, спричиненоi
коронаырусом SARS-Co V-2.

СЛУХАЛИ:
Збаражського В.П., виконуючого обов'яз:ки генерального директора

Сумського обласного центру контроmо та профiлактики хвороб Мiнiстерства
охорони здоров'я Украiни.
ВИСТУПИЛИ:

Нiкуенко С.О., головний спешашст вiддiлу лiкувально-профiлактичноi
допомоги та фармацевтичного забезпечення населения управлiння охорони
здоров' я Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii;

Гробова В.П., директор Департаменту освiти i науки Сумськоi обласноi
державно! адмiнiстрацii.

виишили
1.1. Головам районних державних адмiнiстрацiй, сшьським, селищним,

мiським головам, керiвникам територiальних пiдроздiлiв центральних органiв
виконавчоi влади в областi, шдприемств, уставов та орrанiзацiй областi
вiдповiдно до компетенцй узяти пiд особистий контроль виконання на територй
областi обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, передбачених пунктами 22,
3 та 35 постанови Кабiвету Мiвiстрiв УкраУн:и вiд 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальни:х протиепiдемiчних
заходiв з метою запобiгавня · поширенню на територii Украши гостроI
респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi коронавiрусом SARS-Co V-2» (iз
змiнами).
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1.2. У зв'язку з високим рiвнем захворюваносп учнiв та педагопчних
працiвникiв рекомендувати закладам загальног середньоi освiти (крiм
спешальних) продовжити дистанцiйну форму навчання для учнiв 1-11 класiв
до 14.11.2021.

П. Про посилення контролю за дотриманням обмежувальних
протиепiдемiчних заходiв, встановлених постановою Кабiнету Мiнiстрiв
Украши вiд 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних протиеniдемiчних заходiв з метою запобiгання
поширенню на територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19,
спричиненоi коронавiрусом SARS-CoV-2», та забезпечення виконання
протокольного рццення за результатами селекторноi наради в Oфici Президента
Украiни, що вiдбулася 1листопада2021 року.
СЛУХАЛИ:

Моiсеенка В.В., начальника Головного управлiння Держпродспожив-
служби в Сумськiй областi.
ВИСТУШШИ:

Заремба Д.1., начальник управлiння превентивно! дiяльностi Головного
управлiнняНацiональноiполiцii в Сумсъкiй областi;

Калюжний О.О., начальник управлiння патрульно! полiцii в Сумськiй
областiДепартаменту патрульно!полiцii.
виишили

2.1. Головному управлiнmо Держпродспоживслужбив Сумськiй обласп,
Головному управлiнню Нацiоналъноi полiцii в Сумськiй областi, Управшнню
патрульно! полiцii в Сумсъкiй областi Департаменту патрульно! полiцii
посилити контроль за виконанням населенням та суб'ектами господарськог
дiялъностi обмеже:нь, встановленихпостановою Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд
9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиеniдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на
територй Украiни гостроi pecnipaтopнoi хвороби COVID-19, спричиненоi
коронавiрусом SARS-CoV-2».

2.2. Департаменту iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з
громадсъкiстю Сумсъкоi обласноi державно! адмiнiстрацii, головам районних
державних адмiнiстрацiй, сiльським, селищним та мiським головам постiйно
проводити широке iнформування та роз'ясшовальну роботу через засоби
масовоi iнформацii про епiдемiчну ситуацiю на територй областi та оперативно
висвiтлювати роботу мобiлъних rруп по перевiрцi стану виконання населенням
та· суб' ектами госiiодарськоi дiяльвосri обмежен:ь, встановлених постановою
Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення
карантинута запровадження обмежувальнихпротиепiдемiчних заходiв з метою
запобiгання поширенню на територй Украiни гостроi респiраторноi хвороби
СОVЮ-19, спричиненоi коронавiрусом SARS-CoV-2», не пiзнiше наступноi
доби пiсля проведення перевiрки.
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лексавдр Б€Л€ВЦОВ

Тарас САВЧЕНКО

Начальник вiддiлу запобiгавня
надзвичайявм с:mуацiям
Департаментуцивiльноrо захисту
населения Сумськоiобласвоi
дер.жавноi адмiвiстрацii,
вiдповiдальний еекретар
обласвоi комiсn

Перший заступник голова
Сумськог обласвоi
державвоiадмiнiстрацii

2.3. Вiдповiдальним виконавця:м щоденно до 08.00 iнформувати
Департамент цивiльного захисту населения Сумськоi обласноi державно!
адмiнiстрацii на електровну адресу uns@sm.gov.ua про стан виконання
протокольного рцпення.

2.4. Контроль за виконанвям цього протокольного рцпення покпасти на
Департамент цивiльного захисту населения Сумськоi обласноi державно!
адмiнiстрацii.

Вiдповiдно до пункту 1О Типового положения про регiональну та мiсцеву
комiсiю з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй,
затвердженого постановою Кабiнету МiнiсТрiв Украiни вiд 17 червня
2015 р. № 409, рimення кoмicii~ прийв:ятi у межах u повноважень, е
обов'язковими для виконання органами державно! влади та органами мiсцевого
самоврядування, пiдприемствами,установами та органiзацiями, розташованими
на територii Сумськоi областi.
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