
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 січня 2022 року                              м. Біла Церква                                                № 67 

 

Про організацію освітнього процесу в закладах освіти 

Білоцерківської міської територіальної громади з 28 січня 2022 року 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради від 26 січня 2022 року № 65, ураховуючи протокол № 3 засідання комісії виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій від 27 січня 2022 року, відповідно до статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», беручи до уваги постанову Кабінету Міністрів України 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» (зі змінами), постанову головного 

державного санітарного лікаря від 06 вересня 2021 року № 10 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)», лист Міністерства освіти і науки України від 25 січня 

2022 року № 1/1267-22 «Про вжиття організаційних заходів із протидії розповсюдженню 

COVID-19», у зв’язку зі стрімким збільшенням рівня захворюваності населення 

Білоцерківської міської територіальної громади, у тому числі дитячого, на гострі 

респіраторні захворювання, у тому числі гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

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

1. Закладам загальної середньої освіти Білоцерківської міської територіальної громади 

всіх типів і форм власності: 

1.1. з 00 год. 00 хв. 28 січня 2022 року та до прийняття окремого рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради забезпечити якісну організацію освітнього процесу за 

дистанційною формою навчання для здобувачів освіти 5-11 класів; 

1.2. організувати проведення індивідуальних занять і консультацій відповідно до 

індивідуальних програм розвитку для дітей з особливим освітніми потребами та підготовки 

до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із дотриманням усіх протиепідемічних 

заходів, визначених чинним законодавством України; 

1.3. забезпечити виконання освітніх програм відповідно до чинного законодавства 

України; 

1.4. заборонити приймання у спортивних залах, басейнах закладів освіти відвідувачів, 

окрім спортсменів національних збірних команд України, їхніх тренерів та проведення 

індивідуальних занять із вихованцями закладів позашкільної освіти, шкіл мистецтв тощо; 

1.5. заборонити проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, 

рекламних, освітніх та інших) заходів, окрім як в онлайн-режимі. 

2. Закладам позашкільної освіти, школам мистецтв, дитячо-юнацьким спортивним 

школам Білоцерківської міської територіальної громади всіх типів і форм власності: 
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2.1. з 00 год. 00 хв. 28 січня 2022 року та до прийняття окремого рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради забезпечити якісну організацію групових занять 

виключно за дистанційною формою навчання; 

2.2. організувати проведення індивідуальних занять (для 1-2 вихованців) із 

дотриманням усіх протиепідемічних заходів, визначених чинним законодавством України. 

3. Закладам дошкільної освіти Білоцерківської міської територіальної громади всіх 

форм і типів власності забезпечити дотримання вимог виконання постанови головного 

державного санітарного лікаря від 25 серпня 2021 року № 8 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

4. Управлінню освіти та науки Білоцерківської міської ради, управлінню культури і 

туризму Білоцерківської міської ради, управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської 

міської ради: 

4.1. забезпечити контроль за дотриманням виконання пунктів 1-3 цього рішення; 

4.2. здійснювати щоденний моніторинг захворювання серед працівників та здобувачів 

освіти закладів й установ освіти комунальної власності Білоцерківської міської 

територіальної громади. 

5. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 

ради забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації про прийняте рішення. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                            Геннадій ДИКИЙ 
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