
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 10 листопада 2020 року                   м. Біла Церква                                                № 670 

 

Про встановлення обмежувальних протиепідемічних 

заходів на період карантину на території міста Біла Церква 

 

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «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), 

керуючись протоколом №41 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 06 листопада 2020 року, беручи до уваги 

протокол №36 позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 06 листопада 2020 року, ураховуючи 

негативну динаміку захворюваності на COVID-19, з метою запобігання поширенню на 

території м. Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. На період карантину на території міста Біла Церква з 11 листопада 2020 року 

заборонено: 

1.1. проведення групових занять, роботу гуртків, секцій і клубів, а саме: на базі 

закладів загальної середньої освіти; у центрах еколого-натуралістичної творчості; центрах 

науково-технічної творчості; центрах позашкільної освіти та професійного самовизначення 

учнівської молоді; у дитячо-юнацьких спортивних школах; у початкових спеціалізованих 

мистецьких  навчальних закладах (школи естетичного виховання: музичні, художні, 

хореографічні, театральні, хорові, мистецтв та інші); у клубах за місцем проживання; у 

центрах, будинках, клубах художньої та художньо-естетичної творчості дітей і учнівської 

молоді; у центрах і дитячо-юнацьких студіях (хорових, театральних, музичних, фольклорних, 

хореографічних тощо); центрах розвитку дитини тощо – незалежно від підпорядкування і 

форм власності вищевказаних закладів, установ й організацій; 

1.2. роботу читальних залів у бібліотеках, а також проведення масових (культурних, 

розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів у приміщенні бібліотек; 

1.3. роботу дитячих кімнат у фітнес-залах і спортивних клубах. 

2. Це рішення діє до прийняття окремого рішення виконавчим комітетом 

Білоцерківської міської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови  

згідно з розподілом обов’язків.  
 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


