
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 грудня 2020 року                          м. Біла Церква                                                № 750 

 

Про посилення карантинних обмежень на 

території Білоцерківської міської 

територіальної громади  

 

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 9 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», лист Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 2020 

року № 1/9-692, у зв’язку із продовженням карантину на території України з 19 грудня 2020 

року до 28 лютого 2021 року, встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 20 травня 

2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

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», виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

 

1. До 28 лютого 2021 року на усій території Білоцерківської міської територіальної 

громади діють обмежувальні протиепідемічні заходи, що встановлені пунктом 2 постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 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». 

2. В період з 00 годин 00 хвилин 8 січня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 25 січня 2021 

року на усій території Білоцерківської міської територіальної громади додатково діють 

обмежувальні протиепідемічні заходи, що встановлені пунктом 3 постанови Кабінету 

Міністрів України від 9 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». На цей період необхідно: 

2.1. Управлінню освіти і науки, відділу культури і туризму, управлінню молоді та 

спорту міської ради: 

2.1.1 забезпечити роботу закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти 

(Білоцерківська спеціальна загальноосвітня школа №19, інклюзивно-ресурсні центри №1 та 

№2) з дотриманням протиепідемічних вимог; 
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2.1.2. рекомендувати керівникам закладів освіти організувати освітній процес за 

дистанційною формою навчання; 

2.1.3  здійснювати постійний контроль за організацією дистанційного навчання. 

2.2. Управлінню соціального захисту населення забезпечити роботу комунальної 

установи Білоцерківської міської ради «Білоцерківський центр комплексної реабілітації для 

осіб з інвалідністю «Шанс» з дотриманням протиепідемічних вимог.   

3. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта», 

відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення та громадського харчування 

Білоцерківської міської ради разом із Білоцерківським відділом поліції Головного управління 

Національної поліції у Київській області, Батальйоном патрульної поліції в місті Біла Церква 

Управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції, 

Білоцерківським міськрайонним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби 

у Київській області посилити заходи щодо контролю за виконанням суб’єктами 

господарювання вимог обмежувальних заходів передбачених пунктами 2 та 3 постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 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». 

4. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми 

власності забезпечити на період дії карантину з метою обмеження скупчення осіб в транспорті 

та на шляхах прямування на роботу (з роботи) застосування за можливості гнучкого режиму 

робочого часу, який, зокрема, передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних 

категорій працівників, позмінну роботу працівників, а за технічної можливості — також 

роботу в режимі реального часу через Інтернет із збереженням заробітної плати, дистанційну 

(надомну) роботу. 

5. Рекомендувати суб’єктам господарювання на період дії карантину внести (у разі 

потреби і можливостей) зміни до режимів їх роботи з метою встановлення початку роботи о 

9-й, 10-й годині чи більш пізній час. Зокрема, встановити початок роботи о 10-й годині або 

більш пізній час та час пріоритетного обслуговування з 10-ї до 12-ї години або з більш пізнього 

часу протягом двох годин громадян похилого віку та осіб з інвалідністю для суб’єктів 

господарювання, які провадять свою діяльність у таких видах економічної діяльності: 

- оптова та роздрібна торгівля; 

- ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; 

- поштова та кур’єрська діяльність; 

- тимчасове розміщення та організація харчування; 

- страхова діяльність; 

- надання соціальної допомоги; 

- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок. 

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 20 жовтня 2020 року № 636 «Про встановлення протиепідемічних заходів, 

передбачених для «помаранчевого рівня» епідемічної небезпеки, на період карантину на 

території міста Біла Церква». 

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

ради забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації про прийняте рішення. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови, 

заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


