
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 06 травня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 291 

 

Про відновлення освітнього процесу з 11 травня 2021 року 

на базі закладів освіти, культури та спорту Білоцерківської 

міської територіальної громади 

 

Враховуючи протокол № 25 позачергового засідання Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30 квітня 2021 року, протокол 

№ 11 позачергово засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 30 квітня 2021 року, розглянувши пояснювальні 

записки управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 05 травня 2021 року № 

303, управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради від 05 травня 2021 

року № 195/01-09, управління культури і туризму Білоцерківської міської ради від 05 травня 

2021 року № 195, відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», «Про фізичну культуру і спорт», статті 40, 

частин 5, 6 статті 59 «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 

значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (далі – постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641) та 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», наказів 

Міністерства охорони здоров’я України від 28 березня 2020 № 722 «Про затвердження 

Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)», від 25 вересня 2020 

року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої 

освіти», постанови Головного державного санітарного лікаря України Міністерства охорони 

здоров’я України від 23 квітня 2021 року № 4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)», з метою створення безпечних умов функціонування закладів освіти 

комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

1. Закладам загальної середньої та позашкільної освіти всіх типів і форм 

власності Білоцерківської міської територіальної громади відновити з 11 травня  2021 року 

освітній процес в 1-11 (12) класах за очною формою здобуття освіти та змішаною формою 

для предмета «Захист України» із дотриманням протиепідемічних заходів. 

2. Закладам позашкільної освіти, дитячо-юнацьким спортивним школам, клубам 

за місцем проживання, спеціалізованим закладам освіти комунальної форми власності 

Білоцерківської міської територіальної громади відновити освітній процес з 11 травня 2021 

року з дотриманням протиепідемічних заходів. 
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3. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради, управлінню з питань 

молоді та спорту Білоцерківської міської ради, управлінню культури і туризму 

Білоцерківської міської ради: 

3.1. забезпечити виконання пунктів 1, 2 цього рішення відповідно до своєї 

компетенції; 

3.2. тримати на постійному контролі дотримання протиепідемічних заходів у закладах  

освіти, культури та спорту комунальної власності Білоцерківської міської територіальної 

громади; 

3.3. невідкладно інформувати керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації та міського голову про випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CоV-2, здобувачів освіти та працівників 

закладів. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 25 березня 2021 року № 220 «Про додаткові обмежувальні 

заходи на території Білоцерківської міської територіальної громади на період дії «червоного» 

рівня епідемічної небезпеки». 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


