
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 05 червня 2020 року                           м. Біла Церква                                                   № 277 

 

Про послаблення протиепідемічних заходів 

на території міста Біла Церква 

 

На виконання протоколу позачергового засідання Київської обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 04 червня 2020 року №18, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів», ураховуючи негативну динаміку захворюваності в 

місті Біла Церква на COVID-19 за останні 7 днів, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. За умови дотримання протиепідемічних вимог, встановлених постановами 

Головного державного санітарного лікаря України,  дозволити: 

 
1.1. Роботу пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) на базі 

закладів загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти в місті Біла Церква 

відповідно до оновлених нормативних документів та з урахуванням профілактичних та 

протиепідемічних заходів, визначених постановою Головного державного санітарного лікаря 

України від 21 травня 2020 року № 24. 

 

1.2. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради, Державному професійно-

технічному навчальному закладу «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та 

сервісу», Білоцерківському національному аграрному університету: 

1.2.1. Забезпечити медичне обслуговування учасників зовнішнього незалежного 

оцінювання/вступних випробувань та працівників закладів освіти відповідно до вимог 

законодавства, а саме:  

- забезпечити чергування медичних працівників у пунктах проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та дотримання протиепідемічних заходів; 

- організувати проведення медичними працівниками, залученими до проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання/вступних випробувань, оцінки щодо наявності 

симптомів респіраторного захворювання (кашель, нежить, задишка) і температурного 

скринінгу в учасників зовнішнього незалежного оцінювання/вступних випробувань та осіб, 

які мають право перебувати в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання, перед 

входом до пункту; 

- зобов’язати медичних працівників інформувати помічника відповідального за пункт 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання чи осіб, яким дозволено перебувати в 

пункті, про виявлені випадки наявності в учасників зовнішнього незалежного 

оцінювання/вступних випробувань симптомів гострого респіраторного захворювання або 

підвищеної температури тіла. 
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1.2.2 Створити до 15 червня 2020 року в пунктах проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання належні та безпечні умови для учасників з дотриманням рекомендацій Головного 

державного санітарного лікаря України. 

 

1.3   05 червня 2020 року дозволити: 

1.3.1 роботу закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за 

умови дотримання протиепідемічних заходів, зокрема дотримання відстані не менше ніж 1.5 

метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більше ніж чотирьох 

клієнтів за одним столом ( без урахування дітей віком до 14 років), за умови, що суб’єкт 

господарювання, який провадить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів 

відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів», за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту 

(зокрема захист обличчя, очей, рук) і використання відвідувачами, крім часу приймання їжі, 

респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно та з дотриманням 

рекомендацій, визначених постановою головного державного санітарного лікаря України від 

02 червня 2020 року № 32; 

1.3.2 у разі необхідності особам старше 60 років не дотримуватися зобов’язання щодо 

самоізоляції;  

1.3.3 проведення релігійних заходів за умови здійснення контролю релігійною 

організацією за дотриманням фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та 

перебування не більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах площі будівлі, якщо релігійний захід 

проводиться в приміщенні, за умови дотримання протиепідемічних заходів. 

 

1.4 З 10 червня 2020 року: 

1.4.1 діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за рішенням 

власника (органу управління), у тому числі культурних заходів, за умови перебування не 

більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід та з дотриманням  

протиепідемічних заходів; 

1.4.2 діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку,  за умови дотримання протиепідемічних заходів. 

 

2. Рекомендувати Білоцерківському відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Київській області, Батальйону патрульної поліції в місті Біла Церква 

управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції, 

Білоцерківському міському управлінню головного управління Держпродспоживслужби в 

Київській області та зобов’язати комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта», відділ з питань торгово-побутового обслуговування населення та 

громадського харчування Білоцерківської міської ради посилити контроль за дотримання 

протиепідемічних заходів встановлених головним державним санітарним лікарем України при 

здійсненні регулярних та не регулярних пасажирських перевезень автомобільним 

транспортом у міському сполученні та роботу закладів харчування, зокрема приймання 

відвідувачів у приміщеннях. 

 

3. Визнати таким, що втратив чинність  пункт 1.3 рішення виконавчого комітету 

міської ради від 26 травня 2020 року № 256 «Про послаблення протиепідемічних заходів на 

території міста Біла Церква». 

 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                                     Геннадій ДИКИЙ 


