БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 13 жовтня 2020 року

м. Біла Церква

№ 603

Про зміну термінів осінніх канікул для закладів
загальної середньої освіти м. Біла Церква у
2020/2021 навчальному році
Розглянувши подання управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від
13 жовтня 2020 року № 792, відповідно до пункту 11 розділу XII Закону України «Про освіту»,
статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Законів України «Про
позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве 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» (зі змінами), постанов головного державного
санітарного лікаря України Міністерства охорони здоров’я України від 22 серпня 2020 року
№ 50 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних
заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)» та 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 урахуванням протоколу № 32 від 13 жовтня 2020 року
позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій, листів 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», від 12 жовтня 2020 року № 1/9-575 «Про вжиття організаційних заходів
із протидії розповсюдженню СОVID-19», з метою запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, виконавчий комітет
міської ради вирішив:
1. Рекомендувати керівникам закладів загальної середньої освіти м. Біла Церква:
1.1. внести зміни до структури 2020/2021 навчального року, зокрема визначити
терміни осінніх канікул на період із 15 жовтня 2020 року по 30 жовтня 2020 року включно;
1.2. невідкладно забезпечити інформування здобувачів освіти та їхніх батьків або осіб,
що їх замінюють, про зміни у структурі 2020/2021 навчального року.
2. Керівникам закладів позашкільної освіти організувати освітній процес із суворим
дотриманням протиепідемічних заходів безпеки.
3. Керівникам закладів дошкільної освіти забезпечити функціонування закладів з
дотриманням вимог 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)».
4. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради:

2
4.1. тримати на постійному контролі дотримання протиепідемічних заходів у закладах
освіти комунальної власності м. Біла Церква;
4.2. невідкладно інформувати міського голову та керівника робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації про будь-які нетипові випадки в закладах освіти та про захворювання
здобувачів освіти й працівників закладів освіти на COVID-19, спричинену коронавірусом
SARS-CоV-2.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з
розподілом обов’язків.
Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

