
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від « 18 » серпня  2020 року                      м. Біла Церква                                          № 473 

 

 

Про відновлення освітнього процесу  

закладів освіти міста Біла Церква 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну 

освіту», «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови 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 СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з урахуванням 

постанов Головного державного санітарного лікаря України Міністерства охорони здоров’я 

України від 30 липня 2020 року № 42 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», від 04 серпня 2020 року № 47 «Про 

внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в 

деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням  

коронавірусної хвороби (COVID-19)», листів Міністерства освіти і науки України від 29 

липня 2020 року № 1/9-406 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та 

опалювального сезону в умовах адаптивного карантину», від 30 липня 2020 року № 1/9-411 

«Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році», від 

05 серпня 2020 року № 1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти 

у 2020/2021 навчальному році», від 11 серпня 2020 року № 1/9-430 «Щодо методичних 

рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 

2020/2021 навчальному році», з метою створення безпечних умов функціонування закладів 

освіти міста Біла Церква у 2020/2021 навчальному році, виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

 

1. Закладам дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної 

(професійно-технічної), вищої освіти всіх типів і форм власності міста Біла Церква 

розпочати освітній процес з 01 вересня 2020 року з дотриманням протиепідемічних заходів, 

зокрема, Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах 

освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

2. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради, управлінню молоді та 

спорту Білоцерківської міської ради, відділу культури та туризму Білоцерківської міської 

ради: 

2.1. забезпечити виконання пункту1 цього рішення; 

2.2. здійснювати контроль за дотриманням протиепідемічних заходів у закладах  

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти комунальної власності міста Біла 

Церква; 

2.3. здійснювати щоденний моніторинг стану здоров’я учасників освітнього 

процесу; 

http://osvita.ua/legislation/other/75378/
http://osvita.ua/legislation/other/75378/
http://osvita.ua/legislation/other/75378/
http://osvita.ua/legislation/other/75378/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/75395/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/75559/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/75559/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/75559/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/75640/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/75640/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/75640/


2 
 

2.4. у разі виявлення підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну 

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

закладів освіти повідомляти Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у 

місті Біла Церква. 

3. Обмежити доступ сторонніх осіб до закладів освіти комунальної власності міста 

Біла Церква без нагальної на те необхідності. 

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

Білоцерківської міської ради від 02 квітня 2020 року № 173 «Про заходи щодо попередження 

розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CоV-2 у сфері освіти і науки». 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К. С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 
 


