
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 29 жовтня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 749 

 

Про організацію освітнього процесу в закладах 

освіти Білоцерківської міської територіальної 

громади з 30 жовтня 2021 року 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради від 28 жовтня 2021 року № 762, ураховуючи протокол № 41 позачергового засідання 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27 

жовтня 2021 року, протокол № 25 позачергового засідання Київської обласної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27 жовтня 2021 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», постанови 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, внесеними, зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2021 

року № 1102 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 вересня 

2015 року № 809 і від 9 грудня 2020 року № 1236»), у зв’язку зі встановленням з 30 жовтня 

2021 року на території Київської області «червоного» рівня епідемічної небезпеки 

поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Закладам загальної середньої освіти, позашкільної освіти, школам мистецтв, 

дитячо-юнацьким спортивним школам Білоцерківської міської територіальної громади всіх 

типів і форм власності:  

1.1. з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2021 року та до прийняття окремого рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради забезпечити якісну організацію 

освітнього процесу за дистанційною формою навчання для здобувачів освіти 1-11 класів; 

1.2.  забезпечити виконання освітніх програм відповідно до чинного законодавства 

України; 

1.3. заборонити:  

- приймання у спортивних залах, басейнах закладів освіти відвідувачів, окрім 

спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів за умови дотримання 

відповідних санітарних і протиепідемічних заходів; 

- проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, інших) заходів, 

окрім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, і матчів командних ігрових видів 

спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких 

заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.  
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2. Визначити, що обмеження, передбачені пунктом 1.3. цього рішення не 

застосовуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів, користувачів), крім осіб, 

які не досягли 18 років, та організаторів заходу (співробітників закладу) негативного 

результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-

тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 

години до здійснення заходу (відвідування закладу, ринку), або документа, що підтверджує 

отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього сертифіката або 

іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної 

вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних 

ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або 

одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка 

Порталу Дія (Дія). 

3. Закладам дошкільної освіти всіх форм і типів власності забезпечити дотримання 

вимог 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 виконання пунктів 1-2 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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