
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про відновлення освітнього 

процесу з 25 січня 2021 року на 

базі закладів освіти комунальної 

власності Білоцерківської міської 

територіальної громади 

 

Розглянувши подання Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 13 

січня 2021 року №11, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про органи місцевого 

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» 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», Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна 

хвороба (COVID-19), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 

березня 2020 №722 (зі змінами), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 

закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016 

року №234, Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року №2205, Інструкції 

з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом 

Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 17 квітня 

2006 року №298/227, Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України 

Міністерства охорони здоров’я України від 22 серпня 2020 року №50, постанови Головного 

державного санітарного лікаря України Міністерства охорони здоров’я України від 22 

вересня 2020 року №55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної 

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної 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 комунальної власності 

Білоцерківської міської територіальної громади відновити освітній процес з 25 січня 2021 

року за очною та/або змішаною формами здобуття освіти з дотриманням протиепідемічних 

заходів. 

 

2. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради: 

2.1. забезпечити виконання пункту 1 цього рішення; 

2.2. тримати на постійному контролі дотримання протиепідемічних заходів у закладах 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти комунальної власності 

Білоцерківської міської територіальної громади; 
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2.3. невідкладно інформувати міського голову про випадки захворювання на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CоV-2, здобувачів освіти 

та працівників закладів освіти. 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 30 жовтня 2020 року №669 «Про додаткові обмежувальні 

заходи на період дії карантину». 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К. С. 

 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


