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П Р О Т ОК О Л № 2 

ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
від 28 січня 2022 року

Головуючий: : Тірон В.І.

Присутні: члени комісії (за окремим списком)
Запрошені: (за окремим списком)

Питання для розгляду на комісії :

1. Про запобігання поширенню на території Кам’янської міської 
територіальної громади, гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2” та заходи щодо посилення 
протиепідемічних обмежувальних заходів із недопущення поширення ії 
на території громади.

(Могилка А.П.)

З огляду на те, що в регіоні стрімко зростає рівень захворюваності на 
СОУГО-19, збільшується кількість випадків інфікування здобувачів 
освіти та працівників, важливо вжити невідкладні додаткові заходи, 
спрямовані на мінімізацію безпосередніх фізичних контактів між 
учасниками освітнього процесу.

В організації освітнього процесу в умовах пандемії актуальності 
набуває забезпечення соціального дистанціювання між учасниками 
освітнього процесу зметою переривання ланцюжків зараження, передачі 
небезпечної інфекції та стримування епідемії, тому відповідно до 
частини третьої статті 38 Закону України «Про повну загальну середню 
освіту».

Враховуючи вищезазначене комісія вирішила :

1. Рекомендувати керівникам закладів загальної середньої освіти 
Кам’янської міської ради організовувати освітній процес для здобувачів 
освіти 1-11 класів та вчителів із використанням технологій дистанційного 
навчання за допомогою технічних засобів комунікації, доступних для 
учасників освітнього процесу - на період з 31.01.2022 до 13.02.2022



(включно) з можливістю у разі ускладнення епідемічної ситуації 
продовжити дистанційне навчання ще, як мінімум на тиждень;

2. Рекомендувати керівникам закладів позашкільної освіти та 
дитячої музичної школи ім. П.І. Чайковського Кам’янської міської ради 
організовувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною 
формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та 
освітні програми;

3. Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти 
Кам’янської міської ради забезпечити регулярне відстеження результатів 
навчання здобувачів освіти, а також надавати їм підтримку в освітньому 
процесі (за потреби) та здійснювати систематичний контроль за якістю 
проведення навчальних занять і виконанням освітніх програм;

4. Заборонити проведення будь-яких масових освітніх, спортивних 
та культурно-мистецьких заходів у закладах освіти, організованих 
екскурсійних поїздок, виїздів груп учнів у туристичні подорожі тощо;

5. Провести додаткову роз’яснювальну роботу з колективами 
закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти щодо 
організації освітнього процесу в умовах карантину, а також організувати 
інформування працівників та здобувачів освіти про заходи, спрямовані на 
запобігання поширенню хвороби СОУШ-19, заборону перебування у 
закладі освіти сторонніх осіб.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ ОКМС 
виконавчого комітету Кам’янської МТГ, сектор з мобілізаційної роботи 
ТЕБ та НС та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого 
Комітету Кам’янської МТГ , Кам’янське управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Черкаській області та сектор поліцейської 
діяльності №2 ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Секретар

Голова комісії
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олодимир ТІРОН


