БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 02 квітня 2020 року

м. Біла Церква

№ 173

Про заходи щодо попередження розповсюдження
захворюваності на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2
у сфері освіти і науки
Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Указу Президента
України від 13 березня 2020 року № 87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України» від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення
національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанови Кабінету Міністрів України від 11
березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами),
наказу Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2020 року № 392 «Про
забезпечення виконання профілактичних та протиепідемічних заходів», з метою здійснення
заходів щодо захисту населення міста Біла Церква від надзвичайної ситуації природного
характеру, попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, виконавчий комітет міської ради
вирішив:
1. Призупинити відвідування у місті Біла Церква до прийняття окремого рішення
виконавчого комітету міської ради:
1.1. здобувачами освіти закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної,
професійної (професійно-технічної) освіти всіх типів і форм власності міста Білої Церкви;
1.2. здобувачами освіти закладів вищої освіти міста Білої Церкви.
2. Заборонити доступ сторонніх осіб до закладів загальної середньої, дошкільної,
позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти всіх типів, форм власності міста
Білої Церкви, зокрема осіб, яким надається послуга оренди.
3. Управлінню освіти і науки міської ради, управлінню молоді та спорту міської ради,
відділу культури та туризму міської ради:
3.1. забезпечити виконання пункту 1 цього рішення;
3.2. внести корективи до навчальних планів освітніх програм закладів загальної
середньої освіти, спеціалізованих закладів освіти (мистецькі, спортивні школи, тощо);
3.3. забезпечити виконання освітніх програм закладів освіти, зокрема шляхом
організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, що не
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передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами та педагогічними працівниками, а у
виняткових випадках шляхом ущільнення графіку освітнього процесу та/або внести
корективи до навчальних планів освітніх програм закладів загальної середньої освіти,
спеціалізованих закладів освіти (мистецькі, спортивні школи, тощо);
3.4. організувати режим роботи працівників закладів освіти в гнучкому
(дистанційному) режимі, спрямувати на виконання іншої роботи (організаційно-педагогічної,
методичної, наукової, самоосвіти тощо) відповідно до Методичних рекомендацій щодо
встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359.
4. Управлінню освіти і науки міської ради, управлінню молоді та спорту міської ради
та відділу культури та туризму міської ради здійснювати постійний контроль за здійсненням
дистанційного навчання.
5. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради від 11 березня 2020 року № 152 «Про першочергові заходи
запобігання поширення коронавірусної інфекції (COVID-19) в місті Біла Церква».
6. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської
ради забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації про прийняте рішення.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з
розподілом обов’язків.
Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

