
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 11 листопада 2022 року                      м. Біла Церква                                                 № 739

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради від  29  серпня  2022  року №  555  «Про організацію освітнього
процесу в закладах й установах освіти, культури та спорту Білоцерківської
міської територіальної громади з 01 вересня 2022 року» (зі змінами)

Розглянувши пояснювальну записку управління освіти і науки Білоцерківської міської
ради від  27  жовтня  2022  року №  517,  відповідно до Кодексу цивільного захисту України,
статей 32, 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
частини другої статті 9  Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,  законів
України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», указів Президента України від
24  лютого  2022  року №  64/2022  «Про введення воєнного стану в Україні»,  затвердженого
Законом України  «Про затвердження Указу Президента України  «Про введення воєнного
стану в Україні» від  24 лютого  2022 року №  2102-ІХ,  від 14 березня  2022 року №  133/2022
«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»,  затвердженого Законом України
«Про затвердження Указу Президента України  «Про продовження строку дії воєнного стану
в Україні»  від  15  березня  2022  року №  2119-IX,  від  18  квітня  2022  року №  259/2022  «Про
продовження строку дії воєнного стану в Україні»,  затвердженого Законом України  «Про
затвердження Указу Президента України  «Про продовження строку дії воєнного стану в
Україні»  від  21  квітня  2022  року №  2212-IX,  від  17  травня  2022  року №  341/2022  «Про
продовження строку дії воєнного стану в Україні»,  затвердженого Законом України  «Про
затвердження Указу Президента України  «Про продовження строку дії воєнного стану в
Україні»  від  22  травня  2022  року №  2263-IX,  від  12  серпня  2022  року  «Про продовження
строку дії воєнного стану в Україні»,  затвердженого Законом України  «Про затвердження
Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»  від 15
серпня 2022 року № 2500-IX, постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року
№ 138  «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» та від 24  червня
2022  року №  711  «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного
стану в Україні»,  Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти,  затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від  26  грудня  2017  року №  1669,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  23  січня  2018  року за №  100/31552,
ураховуючи протокол № 166 засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області
від  24  жовтня  2022  року,  лист-погодження голови Білоцерківської районної військової
адміністрації Київської області від  25  жовтня  2022  року №  06-22/3680/1  «Про організацію
освітнього процесу» та лист ДСНС від  14 червня  2022 року №  03-1870/162-2 «Рекомендації
щодо організації  укриття в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та
дітей  (учнів,  студентів)  закладів освіти,  з метою створення безпечних умов для навчання та
праці учасників освітнього процесу в  2022/2023  навчальному році»,  виконавчий комітет
міської ради вирішив:
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1.  Внести зміни до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 29
серпня 2022 року № 555 «Про організацію освітнього процесу в закладах й установах освіти,
культури та спорту Білоцерківської міської територіальної громади з 01 вересня 2022 року»
(зі змінами) (далі – рішення), а саме доповнити пункт 1 рішення підпунктом 1.6. такого
змісту:

«1.6. Встановити, що освітній процес у змішаній (очно-дистанційній) формі може
відбуватися в тих закладах освіти, які не мають найпростіших або інших укриттів
безпосередньо в приміщенні закладу, проте які забезпечують захист учасників освітнього
процесу під час повітряної тривоги шляхом використання укриття, що знаходиться поблизу
закладу освіти в пішій доступності для учасників освітнього процесу (до 500 метрів)  та яке
перебуває у фонді захисних споруд Білоцерківської міської територіальної громади».

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови
згідно з розподілом обов’язків.

Міський голова                                                                                               Геннадій ДИКИЙ


