
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 08 вересня 2020 року м. Біла Церква № 539

Про організацію в закладах дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти комунальної власності м. Біла
Церква освітнього процесу з використанням дистанційних
технологій навчання на період карантинних обмежень

Розглянувши подання управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 07
вересня 2020 року № 692, 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», 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 COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», розпорядження Київської
обласної державної адміністрації від 31 липня 2020 року № 368 «Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території Київської області або її окремих
адміністративно-територіальних одиницях із значним поширенням гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), постанов Головного
державного санітарного лікаря України Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня
2020 року № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та від 22 серпня 2020 року № 50 «Про
затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у
закладах освіти в період карантину в зв’язку 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 28 серпня 2020 року № 1/9-490 «Щодо створення безпечних
умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році» та з метою запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
комунальної власності м. Біла Церква за умови перевищення епідемічного порогу
інфекційної захворюваності серед здобувачів освіти (виявлення захворювання у
класах/групах від 50%) на гострі респіраторні хвороби:

1.1. невідкладно інформувати управління освіти і науки Білоцерківської міської ради;
1.2. прийняти рішення про переведення груп/класів на організацію освітнього процесу

з використанням дистанційних форм навчання;
1.3. при встановленні фактів захворювання здобувачів освіти на гостру респіраторну

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CоV-2, невідкладно поінформувати
управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, перевести клас/групу на
самоізоляцію (згідно з Додатком 2 до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна
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хвороба (СОVID-19)») на 14 днів, організувати освітній процес з використанням
дистанційних форм навчання, забезпечити співпрацю медичного працівника закладу або
уповноваженої особи епідеміологами лабораторного центру в ході епідеміологічного
розслідування;

1.4. при встановленні фактів захворювання працівників закладу на гостру
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CоV-2, невідкладно
поінформувати управління освіти і науки Білоцерківської міської ради та здійснити всі
необхідні заходи відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28 серпня 2020
року № 1/9-490 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021
навчальному році».

2. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради:
2.1. тримати на постійному контролі дотримання протиепідемічних заходів у закладах

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти комунальної власності м. Біла
Церква;

2.2. невідкладно інформувати міського голову та керівника робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації про випадки переведення груп/класів на організацію освітнього
процесу з використанням дистанційних форм навчання у зв’язку із перевищенням
епідемічного порогу захворювання здобувачів освіти на гострі респіраторні хворобі та про
випадки захворювання здобувачів освіти й працівників закладів освіти на COVID-19,
спричинену коронавірусом SARS-CоV-2;

2.3. при встановленні перевищення епідемічного порогу інфекційної захворюваності
серед здобувачів освіти (виявлення захворювання у класах/групах від 50%) на гострі
респіраторні хвороби, у тому числі на COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CоV-2,
діяти відповідно до розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Возненко К.С.

Міський голова Геннадій ДИКИЙ


