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м.Сумlt12 березин 2020 року

ГОЛОВУВАВ: Боршош I.C., заступник голови Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii, перший заступник голови Сумськоi обласноi кoмicii з
питань техноrенно-еколоriчноi безпеки та надзвичайвих ситуацiй.

ПРИСУТЮ: члени Сумсъкоi обласноУ кoмicii з пита:нь техногенно-
еколоriчноi безпеки та надзвичайних ситуашй (далi - обласна комiсiя), голови
районних державних адмiнiстрацiй, :мiсысi голови та голови об'еднаних
територiальних громад в студiях вiдеозв'язку.
ПОРЯДОК двнний.

1. Про вжитrя невiдкладних заходiв щодо запобiгання занесенню i
поширенню на територii Сумськоi областi гостроi респiраторноi хвороби,
спричиненоi коронавiрусом.
СЛУХАЛИ:

Кравцова Д.В., начальника управл:iння охорони здоров'я Сумськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii.
ВИСТУПИЛИ:

Збаражськнй В.П., виконуючий обов'яэки директора Державно! установи
«Сумський обласний лабораторний центр Мiнiстерства охорони здоров'я

. Украшв»;
Моюеенко ·В.В., начальник Головного управniнвя Держпродспожив-

служба в Сумськiй областi;
Романчук М.С., начальник Сумського првкордонного загону.

ВИРПIIИЛИ:
1.1. Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни вiд 11 березня

2020 р. № 211 «Про .запобпввня поmиренвю на тepиropii Украiни коронавiрусу
COVID-19 та з урахуванням рiшення Державноi xoмicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних сm.уацiй вiд 1 О березня 2020 р. головам
районних державних адмiнiстрацiй, мiським, селищним та сшьським головам,
кершникам структурних пiдроздiлiв Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii,
керiвникам територiальних пiдроздiniв центрапьних органiв виконавчоi впади,
пiдпри€Мств, уставов та органiзацiй областi вiдповiдно до компетенцii:

~
СУМСЬКАОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСI'РАЦIЯ

СУМСЬКА ОБЛАСНА КОМIСIЯ З ПИТАВЬ твхвогввво-вкодопчног
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ С.И'fУАЦ1Й

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

Протокол Nt 2
позачерrового засi,цаввя Сумськоiобласиоi комiа1 з пвтавь техвогевно-

екологiчиоi безпеки та вадзввчайввх ситуацiй
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1) установити з 12 березия до 3 квпня 2020 року на територii Сумськог
областi карантин, заборонивши:

вiдвiдування закладiв освiти ii здобувачами;
проведения всiх масових заходiв, у яквх бере участь понад 200 осiб, крiм

заходiв, необхiдних для забезпечевня роботи органiв державноi влади та
органiв мтсцевого самоврядуванвя. Спорrивнi заходи дозволяеться проводити
без участi глядачiв (уболiвалыппсiв ). ·

Термiн виконання: негайно
1.2. Управлiнню охорови здоров'я Сумськоi обласноi державноi

адмтнютрацй разом з головами районних державиих адмшютрашй, мiськими
головами, головами об'еднанвх територiальних громад а також iз
заiнтересованими територiалыmм пiдроздiлам цеитралъних органiв виконавчот
впади забезпечити неухильне ввконання Алгорmму эапровадження
протиепiдемiчних заходiв для запобiгання поширенню COVID-19 в Украiнi та
Комунiкацiйного плану щодо ввзначеввя алгоритмiв дiй у разi виникнення
захворювання на COVID-19 з урахуванням заходiв, передбачених у
Регiональному планi заходiв щодо недопущения занесения та поширеняя на
територii Сумськоi областi гостроi респiраторноi хвороби, спричиненоi
коронавiрусом 2019-nCoV, затвердженого розпорядженням гопови Сумськоi
обласноi державноi адмiнiСiрЗЦii вiд 25.02.2020 No 74-ОД.

Термiн ввковання: поспйно
1.3. Управлiнню охорови здоров'я Сумськоi обласноi державноi

адмiнiстрацii, головам районнвх державних адмiнiстрацiй, мiсъким головам,
головам об'€ДНанихтериторiальвих громад:

забезпечити створення та ведения облiку наяввого резерву медичноrо
персоналу, що перебувае поза межами система охорони здоров'я (зокрема
медпрацiвникiв з епiдемiолоriчною шдготовкою, що змiнили мiсце роботи,
працездатних пенсiонерiв тощо);

опрацювати питавня щодо эаохочення колишнiх :медичних працiвникiв
до повернення на роботу до системи охорони здоров' я;

опрацювати питання перmочерrового эабезпечення засобами
. iндивiдуалъного меднчного захисту, зокрема респiраторами, :медичних
працiвникiв та в разi необхiдностi розrлянути :можливiсть эшйснення ix
закупiвлi;

опрацювати питания щодо залучення приватних лабораторних центрiв до
тестування для внявлення коровавiрусноi iнфещii;

забезпечити проведения посиленого монпорингу стану захворюваносп та
контролю за ввконанням санiтарно-епiдемiчних заходiв, своечасне подання
головi Сумсъкоi обласвог кoмicii з питанъ техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичайних ситуацiй iнформацii та пропозицiй для првйняття ефективних
управлiнських рimень;

iнформувати населения з питань профiлакти:ки заражения
коронавiрусною шфекшею через засоби масовоi iнформацii;

забезпечити готовнiстъ зающцiв охорови здоров'я для падания :медичноi
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Термiя ввконання: поепйно
1.4. Управлiншо охорони здоров'я Сумськоi обласноi державно!

адмiнiстрацii, головам районних державних адмiнiстрацiй, мiсъ:ким головам,
головам об'едваник територiальних громад опрацювати питания термiново1
пiдготовки волонтерiв, зокрема э медичвою освiтою, для ix можливого
залучення до роботи iз хворим:и на короиавiрус COVID-19.

Термiн ввконання: 11.04.2020
1.5. Управлiнню iнфраструктури Сумськоi обласвоi державно!

адмiнiстрацn, Управлiнню Укртрансбезпеки у Сумсъкiй областi, Головному
управлiнню Держпродспоживслужби у Сумсь:кiй областi, Сумськiй дирекцй
залiзничних перевезень Пiвденноi залiзвицi, головам районвих державних.
адмiнiстрацiй, мiсысим головам, головам об'еднанвх територiалыmх громад
вiдповiдно до комnетенцii забезпечити проведения дезiнфекцiйв:ях заходiв у
трансnортвих засобах громадського корвстуванвя, на вокзалах, станцiях, в
iнших примiщенвях, де перебувають пасажири.

Термiн викованвя: постiйно
1.6. · Головам районввх державних адмiнiстрацiй, мiським головам,

головам об' еднавих територiалъних громад разом iз заiнтересованими
територiалъвими niдроздiлами центральиих оргаяiв ввконавчог влади:

провести засщавня мiсцевих комiсiй з питавь техногенно- екопопчнот
безпеки i надзввчайввх ситуацiй для ввзваченвя кон:кретних заходiв та завданъ
щодо ефективвоi протидii поmиренвю коронавiрусноi iнфекцii серед населения
та стабiлiзацll епiдемiчноi ситуацiI;

в 2-денний термiн визначити об'екти для оргавiзацii обсерваторiв для
розмцценвя осiб, якi прибули з неблагополучних perioнiв з iнфекцii COVID
2019 та провести ix обстежевня на вiдповiднiстъ вимогам чинного
законодавства щодо безпеки перебування людей,

невiдкладно цпшюваги створення :комiсiй оргавiв мiсцевого
самоврядування з эалученням територiальвих управлiнъ Головного управлiння
Держnродспоживслужбя в Сумсъкiй обласri та niдроздiлiв Нацiоналъноi полiцii
для проведення ввбiркового контролю здiйсневня дезiнфекцiйв:ях заходiв з
профiлактичною метою на пiдприемствах сфери послуг та на транспортi.

забезпечити проведения дезiнфекцiйв:ях заходiв у трансnортяих засобах
мiжм:iсъкого i мiського сполучення, заходiв поточноi дезiяфекцii у мiсцях
масового скупчення людей (автомобiлънi, залiзничнi вокэали, ринки,
супермаркети, заклади громадського харчуваяня тощо );

органiзувати постiйний мовiторивг епiдемiчноi ситуацii з урахуванням
ризику заяесення коронавiрусвоi iнфещii iз сусiднiх територiй та держав;

уточвити плани реаrувавня на медико-бiолоriчнi надзвичайнi ситуацii

допомоm особам, якi вiдповiдають визначеншо випадку захворювання на
коронавiрус COVID-19, niдтримаивя иеобхiдного запасу засобiв медичного
призначення, захисного одягу, засобiв захисту органiв дихання,
профiлакmчвих препаратiв, дезiяфекцiйв:ях засобiв тощо.
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Термiн виконання: до закшчення термiну карантину

;:
i.

перевести уст м:асовi соцiально знач:имi заходи в режим здiйснення
штернет-стримшгу;

реком:ендувати населению максимально обм:ежити фiзичнi контакти.
Рекомендувати керiввикам шдприеметв, уставов та органiзацiй ycix

форм власностi:
запровадити щодевний температурний скринiнг персоналу, негайно

вiдправляти додому на самоiзоляцiю ycix працiвни:кiв, якi мають ознаки
гострих респiраторних захворювань;

максимально перевести здiйсвювану персоналом роботу на вщдалений
доступ iз эастосуванням електронних комунiкацiй i технолоriй;

запровадити режим профiлаюичного спостереженвя за особами iз числа
персоналу, якi вiдвiдували краiви iнфекцiйного ризику;

передбачити режим регулярного провiтрювання службових примiщень,
за можливютю здiйсmовати дезiнфекцiйнi заходи за допомогою кварцювання;

Розглянути питавня щодо забезпечення васелення продовольством та
предметами першоi необхiдностi в режимi доставки, особливо щодо осiб
похилого вiку, я:кi мають найбiлыпий разик вастання летальних наслiдкiв.

Перевести дiяльнiсть ycix закладiв освiти в режим дистанцiйного
навчання.

самоврядування;

",!.,
'·
; ~

. .провести розрахунк:и та уточниrи номенклатуру мюцевих резервтв
матерiальних засобiв для запобiгання та лiквiдацii наслiдкiв поширення
коронавiрусноi iнфекцii;

максимально обм:ежити:
пересування васелення мiж населе:ними пунктами, а також пересування

в громадських м:iсцях без крайньоi потреби;
проведения кулътурних, поштичввх, спортивних, сошальних, релiгiйних

та iнших заходiв за масовою участю громадяв, виюnочити планування таких
заходiв, у тому числi пов'язаних з виiздом :rромадян Украiни за кордон, до
стабiлiзацll ситуацii;

скасувати або максимально перевести в режим телефонних або
вiдеоконференцiй yci нарадчi заходи та засiдання колеriальних i дорадчих
органiв (зокрема :rром:адських слуханъ i обговорень), у тому числi органiв
мiсцевого самоврядувавня (за винятком ввключних виnадкiв ).

Скасуватв до особливого розпорядженвя проведенвя особистих
прийомiв громадян в ycix органах державно! впади та органах мiсцевого

та лiквiдацii ix наслiдкiв;
уточнвти перешк сил та засобiв, якг можуrь бути залученi до

проведения протиеuiдемiчних захошв, та эабезпечитв ix готовнiсть до
виконання визначених завдань;

посюшти шформашйяо-роз'яснювальну роботу з населенням щодо
дотримання санiтарно-гiriевiчв:их норм i правил заnобiгання зараженню
шфекшею;

1
1

1
;]
:i

:i
·1·"

4



.,
•'
'

j:

·1ir:
:1:

i
'
~ :
;

.,

;·,,

;j
!

1.7. Уnравлiншо культури Сумсъкоi обласноi державноi адмппстрацй,
Управлiнню молодi та спорту Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацi1,
вiддiлу npoмoцii та туризму Сумсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацii,
головам районних державних адмiнiС'lрацiй, мiським головам, головам
об' еднаннх територiальних громад розгля:вути п:итаввя щодо можливостi
обмеження проведения культурно-масовихзаходiв на вщповщних територiях з
метою недопущения пошвренвя гострих ресшраторннх вiрусних iнфекцiй, у
тому числi спричиневвх коронавiрусом COVID-19 до стабцпзацй епiдемiчноI
ситуацii

Термiн ввконання: до закшчення термiну карантину
1.8. Департаменту соцiального захисту Сумськоi обласноi державноi

адмппстрацп, керiвникам закладiв соцiальноrо захисту з поспиним
перебуванням осiб, що потребуютъ соцiальноrо захисту обмежити вiдвiдування
стороннiми особами.

Термiн виковання: до закiнчення термiну карантину
1.9. Департаменту цивiлъного эахисту населения Сумськоi обласног

державноi адмiнiстрацii провести розрахунки та уrочнити номенклатуру
регiональноrо матерiальноrо резерву Сумськоi областi для запобiгання та
лiквiдацii наслiдкiв поширення коронавiрусноiiнфекцii

Термiн виконання: до 10.04.2020
1.1 О. Управшнвю охорони здоров'я Сумсъкоi обласноi державно}

адмiнiстрацii Головному управлiншо Держпродспоживслужби в Сумськiй
областi, ДУ «Сумський обласнвй лабораторний центр МОЗ Украши»
продовжувати эшйсвення iнформацiйво-роз'ясmовальноi роботи серед
населения та на об'ектах освiти, охорови здоров'я, громадського харчування,
торпвш, тощо з питань профiлактики коронавiрусноi iифекцll.

Термiн виковання: до 20.03.2020
1.11. Управлiншо охорони здоров'я Сумськоi обласноi державно}

адмiнiстрацii, ДУ «Сумський обпасний лабораторний центр МОЗ Украiни»
забезпечити цiлодобове функцiонував:ня гар.ячоi лiнii з питань профiпактики
коронавiрусноi iнфекцii.

Термiн виконання: до закiнчення термiну карантину
1.12. Головному управлiнню Держпродспоживслужби в Сумськiй

областi посилити державний наrляд та контроль за дотриманням
пiдприе:мствами, установами та органiзацiями санiтарно-гiri€нiчного та
протиепiдемiчноrо режиму в ходi зшйсневня заходiв державного нагпяду
(контролю)та при комiсiйних обстеженнях.

Термш ввконавня: до эакшченвя термiну карантину
1.13. Управшнню охорони здоров'я Сумсъкоi обласноi державно}

адмiнiстрацii, Сумськiй обласнiй радi забезпечити суворе дотримання
протиепiдемiчни:х заходiв в «Обласному дит.ячому багатопрофiл:ьному
санаторiю «Лебедвн» та «Шостквнському обласному дитячому
протитуберкульозному санаторiю», забезпечити та эаборовити новий заiзд
дiтей до кiнця дii карантину.
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ВИРII.l.IИЛИ:
2.1. Головам: районних державних адмiнiстрацiй, рекомендувати мiським

головам та головам об'€ДНанихтериторiальяих громад:
1) Взятв пiд особистий контроль питавня эабезпеченвя населения

доброякiсною питною водою. ·
2) Продовжити роботу з органiзацii вщновлення (реконструкцii) та

будiвництва сiлъських та селищних водогонiв, особливо на територiях
видобуrку вуглеводнiв та в мiсцях забруднення верхнього водоносного
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!,,П. Про стан забезпечення васелення Су:мськоi областi якiсною та
безпечною для здоров'я питною водою.

СЛУХА.ЛИ:
Лугового С.С., директора Департамеmу житпово-комунаяьного господар-

ства та енергоефекгивносп Сумсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацii.
ВИСТУПИЛИ:

Тищенко В.В., начальник управлiння державного нагпяду за дотриманням
санiтарного законодавства Головного упра:влiння Держпродспоживслужби в
Сумсъкiй обласri;

Збаражський В.П., виконуючий обов'язки директора Державноi установи
«Сумський обласний лабораторний центр Мiвiстерства охорони здоров' я
Украшя».
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1.16. Контроль за ви:конавня:м цього рiшення покласти на управлi:ння
охорони здоров'я Су:мськоi обласноi державноi адмшютрацй, доручив:ши йому
надати вiдповiдну узагальнену доповiдь до Сумськоi обласноi кoмicii з питань
техногенво-еколопчног безпеки та надзвичайних сmуацiй до 30.04.2020.
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1.14. Рекомендувати управлiнню майноы Су:мськоi обласноi ради,
головам районних та мiських рад, керiвника:м об'едианих територiальних
громад з метою забезпечення реалiзацii державноi полiтики в галузi охорони
здоров' я, для здiйснення заходiв, спря:моваяих на запобiгання та лiквiдацiю
iнфекцiйних захворювавъ, епiде:мiй, мовiторишу та контролю за процесами
реформування, эабезпечення оргавiзацiйно-методичноrо керiвництва роботою
закладiв охорояи здоров'я з питань надання лiкувально-профiлактичноi
цопомоги, ведопущення розбалансованостi системи взаемодii закладiв охорони
здоров'я всiх рiвнiв, внести змiн:и до статутiв закладiв щодо функцюнальнот
пiдпорядкованосri ix управлiнню охорони здоров'я Су:мсъкоi обласног
державноi адмiнiстрацll.

Тер:мiн ввконання: до 20.03.2020
1.15. Управлiнню охорони здоров'я Сумськоi обласноi державно!

адмiнiстрацii забезпечити подання щоденно Мiнiстерству охорони здоров' я
iнформацii про здiйснення заходiв щодо заnобiгання поширеншо коронавiрусу
COVID-19 для ii узагальнення та iнформувавня Кабiнету Мiнiстрiв Украiни.
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Термiн ввкованвя: постiйно
6) Сприята розвитку пiдприемств з будiвництва, ремонту та обслуго-

вування мереж водопостачання та водовiдведення всiх форм власвостi.
Термiв виконання: постiйно

7) Затвердити териrорiальвi (мiсцевi) проrрами щодо поетапног замiни
зношених водопвних мереж та бушвнвцтву вових.

· Термiв викованвя: до 01.05.2020
2.2. Рекомендувати головам об'еднанвх територiалыmх громад:
1) Проводила заходи з благоустрою, ремонту, очистки i дезiнфекцii

коподязш загального користувавня та iнженервих споруд iнmих джерел
водопостачання.

Термiв ввконавня: до 01.05.2020
2) Органiзувати проведения роз'ясню:вальноi роботи серед населения

стосовно факторiв ризику користування водою децеm.ралiзованих джерел
iндивiдуального корвстуванвя, необхiцностi систематичного проведения
дослiджень якостi та безпеки води з таких джерел та вжитrя рекомендованих за

. ix результатами заходiв.
Термiв виконання: постiйно

3) За результатами вивчення технiчних характервствк, монiторингу
якостi та безпеки nитноi води визначити потенцiйвi джерела з числа
безгосподарних та незатамповованих артсвердловив для забезпечення
насепення добро.якiсною питною водою.

Термiв виковання: до 01.09.2020
2.3. Про проведену роботу з ввконанвя пувюiв 5.1. та 5. 2. протокольного

рццення вiдповiдалыm:м виковавцям: iвформувати Департамент житлово-
комунального господарства, енерrоефективносri та палив.но-енергетичного
комплексу Сумськоi обласвоi державяоi адмiвiстрацii та Головне управлiння
Держпродспоживслужби в Сумськiй областi.

. . .належному саmтарвому та техmчному стань та проведения у плановому
порядку peвiзii, реконструкцii та дезiнфекцll водогiнних мереж, водонапiрних
башт, свердповин.

Термiн виконанвя: постiйно
5) Сприяти впровадженвю вових техноnоriй очистки води для

првведення iI у вiдповiдвiсть до вимог ДСавПiН 2.2.4-171-1 О, в тому числi

Термiн ваконанвя: протягом 2020 року
3) Завершвти роботу щодо пiдкmочеввя лiкувально-профiлактичних,

навчальних, оздоровчих, спортививх та iвmвх закладiв соцiальноi сфери до
мереж централiзованоrо водопостачання та водовiдведеивя.

Терм.iя виковання.протягом 2020 року
4) Вим:агати вiд власникiв водоговiв уrрвмавня об'екпв водопостачання у
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встановлення ставцiй звезалiзневня.

нпратами,
горизонту оргашчними та веоргавiчвими забрудшовачами, в тому чист
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Термiн виковання: до 25.03.2020
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ВИРШIИЛИ:
3 .1. 3 метою утилiзацii небезпечних вiдх.одiв, що зберiгаються на

територii Казенного пiдприемства «lllосткинський казевний завод «Зтркав»,
Департаменту захисту довкiлля та енерrеrи:ки Сумськоi обласноi державноi
адмтшстрацй разом з Державною еколоriчною шспекшею у Сумсъкiй областi
пiдготувати звернення до Державного концерну «Укроборонпром» щодо
вирiшення питания вивезенвя небезпечних вiдх.одiв з територй Казенного

· пiдприемства «Шосткинськвй казенний завод «Зiр:ка>>».
Термiн внконання: до 01.04.2020

3.2. У зв'язку з тим, що вiдповiдно до Порядку планування та
фiнансування природоохоронних заходiв, затвердженого Наказом Мiнiстерства
eкoлorii та природних ресурсiв Украiни вiд 12.06.2015 № 194, эамовником
природоохоронного заходу е юрвдична особа, яка мае намiр здiйснити
ковкретний природоохорояний захiд за рахунок бюджетних коштiв,
рекомендувати керiвmщтву Казенного пiдприемства «Шосгкинський казенний
завод «Ззркая» звернутися до Мiн.iстерства еиергетики та захисту довкiлля
Украi:ви щодо можливостi ввдшевня кошriв з Державного фонду охорови
вавколишвього природного середовища для проведення робiт з утилiзацii
небезпечннх хiмiчних речовин:.
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Тер:мiн ви:конання: щоквартально до 1О
числа наступного за звпним кварталом
мiсяця та до 20.12.2020 за рiк

2.4. Контроль за ви:коиав:ня:мданого рппеввя покласти на Департамент
житлово-комунального господарства та евергоефектввносп Сумсъкоi обласнот
державноi адмiвiстрацii та Головне управлiння. Держпродспоживслужби в
Сумськiй областi. доручявши iм надати вiдповiдну узагалънену доповiдь до
Сумськог обласноi кoмiciI з питань техногенно-еколопчног безпеки та
надзвичайних ситуацiй до 25.12.2020.
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Ш. Про ситуацiю, яка скяавась на Казенному пiдприемствi «Шосткин-
ський казеннвй завод «Зiр:ка>»> у зв'язку з неналежними умовами зберiгання
небезпечних вiдходiв, та шляхи вирiшення проблемних питань.

СЛУХАЛИ:
Уварова 0.М., виконуючого обов'яз:ки начальника Державноi еколоriчноi

iнспекцii у Сумсысiй областi.

ВИСТУIШЛИ:
Кашпур 1.В., виконуючий обов'язки директора Департаменту захисту

довкiлля та енергетики Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii.;
Михальчук Я.В., вiйськоввй прокурор Сумського гарвiзону;
Ярош А.О., виконуючвй обов'язки директора Казеввого пщприемства

«Шоотквнський казевний завод «Зiрка>»>.
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Начальник вiдцiлу запобiгаиRИ
надзвичайвим ситуацiям
Департамеliту цивiльиого захвсту
ваеелеввя Сумськоiобласиоi
державвоi адмiиiстрацii,
вiдповiдальиийеекретар
обласвоiкoмicii

Заступник головиСумськоi
обласвоiдержаввоi адмiвiетрацii,
першийзаетупввк голова
обласноi кoмicii

3.3. Контроль за ви:конанвя:м цього рiшення покласти на Департаменту
эахисту довкшпя та енергетики Сумсь:коi обласноi державноi адм:Шiстрацll,
доручивши подати до 10.04.2020 вiдпов.iднудоповiдь до обласноi комi.сn з
питань техногевно-е:колоriчноi безпеки та вадзвичайвих ситуацiй.


