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Головував: голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій Черкаської територіальної громади, селищний голови 
Юрій ТАРАН

Присутні: секретар комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій Юрій ГЛАДКИЙ, члени комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (за списком) та запрошені (за 
списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

І. Стосовно відсутності опалення в закладах освіти Черкаської 
селищної ради та заходи із запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8А118-СоУ-2.

І. Стосовно відсутності опалення в закладах освіти Черкаської 
селищної ради та заходи із запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

СЛУХАЛИ: про відсутність опалення в закладах освіти Черкаської 
селищної ради та заходи із запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АИ.8-СоУ-2.

ВИСТУПИЛИ:
начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Черкаської селищної ради 
Олена КАЙРЮКШТІС
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 

року №104, у зв’язку з напруженою ситуацією, спричиненої коронавірусом 
8АІ18-СоУ-2 та невідповідності санітарно-гігієнічним вимогам температурного 
режиму в закладах освіти (відсутність опалення)

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 
2020 року № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЛ8-СоУ-2” (із змінами, далі -  Постанова КМУ № 1236), у 
зв’язку з встановленням “червоного” рівня епідемічної небезпеки.

ВИРІШИЛИ:
1. Встановити у закладах освіти Черкаської селищної ради (Гвардійський 

ліцей, Черкаський ліцей) дистанційну форму навчання

Термін: з 01 листопада 2021 року

2. БОГДАНОВІЙ О.Л.
ІЛЬЧЕНКО 0 .0 .

2.1. Організувати :

Запровадження дистанційної форми навчання в ліцеях Черкаської 
селищної ради (Гвардійський ліцей, Черкаський ліцей):

Для учнів 5-11 класів

Для учнів 1-4 класів

Термін: з 01 листопада 2021 року 
до досягнення 100% 
вакцинації працівників

Термін: з 01 листопада 2021 року, до 
забезпечення температурного 
режиму в закладах освіти

2.2. Забезпечити:

Дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та 
здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я здобувачів 
освіти (вихованців) відповідно до постанови головного державного санітарного 
лікаря України від 06 вересня 2021 року № 10 “Про затвердження 
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)”;

Розроблення заходів (у разі потреби) щодо переведення працівників на 
роботу в дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт 
(організаційно-педагогічна, методична, наукова тощо).
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3. КАЙРЮКШТІС 0 .0 .
БОГДАНОВІЙ ОЛ. 
ІЛЬЧЕНКО 0 .0 . 
ПОНОМАРЕНКО Л.В. 
ТИХОН Н.І.
ГУК І.М.

ЗЛ.У своїй діяльності неухильно керуватися положеннями, передбаченими 
Постановою КМУ № 1236.

3.2. Вжити вичерпних заходів щодо забезпечення дотримання 
обмежувальних протиепідемічних заходів, затверджених Постановою КМУ 
№ 1236, цими протокольними рішеннями, та здійснювати контроль за їх 
виконанням.

3.3. Забезпечити обов’язкову вакцинацію проти СОУГО-19 працівників
відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я від 04 жовтня 2021 року 
№ 2153 “Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, 
працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням”.

Голова комісії

Секретар комісії Юрій ГЛАДКИИ


