
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 01 березня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 160 

 

Про додаткові обмежувальні заходи на території  

Білоцерківської міської територіальної громади 

на період дії карантину 

 

Враховуючи протокол № 5 позачергового засідання комісії виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій від 01 березня 2021 року, протокол № 3 позачергового засідання Київської обласної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22 лютого 2021 

року, відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України 

від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

(зі змінами), беручи до уваги індикаторні показники для визначення регіонів зі значним 

поширенням COVID-19, з метою здійснення заходів щодо захисту населення Білоцерківської 

міської територіальної громади від розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Закладам загальної середньої освіти з 02 березня 2021 року по 14 березня 2021 року 

організувати освітній процес за дистанційною формою навчання для учнів 5-11 класів. 

2. Управлінню  освіти  та  науки  Білоцерківської  міської  ради, управлінню з питань 

молоді та спорту Білоцерківської міської ради, управлінню культури та туризму 

Білоцерківської міської ради: 

2.1. забезпечити виконання пункту 1 цього рішення; 

2.2. внести корективи до навчальних планів освітніх програм закладів загальної 

середньої освіти, Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи № 19, спеціалізованих 

закладів освіти (мистецькі, спортивні школи, тощо)  забезпечивши організацію дистанційної 

та змішаної форм навчання. 

3. Заборонити проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, 

соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) 

заходів за участю більш ніж 20 осіб. 

4. Комунальним підприємствам Білоцерківської міської ради, структурним підрозділам 

Білоцерківської міської ради та її виконавчим органам заборонити з 02 березня 2021 року по 

14 березня 2021 року проведення особистих прийомів громадян. Прийом громадян 

здійснювати за допомогою електронних засобів зв’язку.   

5. Суб’єктам господарювання, що використовують найману працю та обслуговують 

відвідувачів проводити температурний скринінг, посилити контроль за дотриманням 

протиепідемічних заходів. 



2 

6. Закладам громадського харчування (ресторанам, кафе, барам, закусочним, їдальням, 

кафетеріям, буфетам тощо) заборонити організацію дозвілля, у тому числі проведення 

святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо. 

7. Відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради, Комунальному 

підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» разом із Батальйоном 

патрульної поліції в місті Біла Церква Управління патрульної поліції у Київській області 

Департаменту патрульної поліції посилити контроль за дотриманням протиепідемічних 

заходів під час здійснення суб’єктами господарювання регулярних та нерегулярних 

пасажирських перевезень автомобільним транспортом на маршрутах загального 

користування.  

8. Відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення та громадського 

харчування Білоцерківської міської ради, Комунальному підприємству Білоцерківської 

міської ради «Муніципальна варта» разом із Білоцерківським районним управлінням поліції 

Головного управління Національної поліції у Київській області, Батальйоном патрульної 

поліції в місті Біла Церква Управління патрульної поліції у Київській області Департаменту 

патрульної поліції, Білоцерківським міськрайонним управлінням Головного управління 

Держпродспоживслужби у Київській області здійснювати посилені  заходи щодо контролю за 

виконанням суб’єктами господарювання вимог обмежувальних заходів передбачених 

підпунктами 9, 10, 11, 12 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 

року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами). 

9. Відділу  інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 

ради забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації про прийняте рішення. 

10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                               Геннадій ДИКИЙ 


