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Протокол № 41
від 11 вересня 2020 року
засідання міської комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
(електронне погодження)

Порядок денний:
Про додаткові заходи по ліквідації медико-біологічної надзвичайної
ситуації, пов’язаної з епідемічним спалахом особливо небезпечної
інфекційної хвороби, викликаної коронавірусом 8АІ38-СоУ-2.
Погодили: перший заступник голови комісії, заступник голови комісії, члени
комісії, директор департаменту освіти міської ради.
Враховуючи погіршення епідемічної ситуації на території Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади, керуючись п. 2 ст. 19 Кодексу
цивільного захисту України, ст. ЗО Закону України «Про забезпечення
санепідблагополуччя населення» від 24.02.1994р., п. 11 «Положення про єдину
державну систему цивільного захисту», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09.01.2014р. № 11, постановою Кабінету Міністрів
України від 22.07.2020р. №641 (зі змінами), постановою Головного
державного санітарного лікаря України 22.08.2020р. № 50, п. 3.1 та п. 4.3
«Положення про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій», затвердженого рішенням виконавчого комітету
міської ради від 21.07.2016р. № 1700, міська комісія з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
ВИРІШИЛА:
1. Керівникам закладів освіти всіх форм власності забезпечити суворе
дотримання у підпорядкованих закладах вимог Постанови Головного
державного санітарного лікаря України від 22.08.2020р. № 50 «Про
затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ -19)».

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти комунальної форми
власності з 14 вересня 2020 року:
2.1. Забезпечити організацію освітнього процесу для учнів 1-4 класів у
звичайному режимі згідно з затвердженим розкладом навчальних занять з
обов'язковим дотриманням усіх протиепідемічних вимог.
2.2. Забезпечити організацію освітнього процесу для учнів 5-11 класів у
змішаній (комбінованій) формі згідно з затвердженим розкладом навчальних
занять з обов’язковим дотриманням усіх протиепідемічних вимог.
2.3. Здійснити поділ 5-11 класів на підгрупи з відвідуванням кожною із
підгруп по черзі через тиждень навчальних занять у школі.
2.4. Забезпечити організацію освітнього процесу за допомогою технологій
дистанційного навчання для учнів класу (групи), які перебувають па
самоізоляції.
3. Департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю довести дане
рішення до населення Вінницької міської ОТГ.
4. Контроль за виконанням пунктів 1 та 2 даного рішення покласти на
департамент освіти Вінницької міської ради.

Перший заступник голови комісії

Микола Форманюк

Секретар комісії

Олена Осадчук

