
 

 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т ЕТ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від  15.01.2016    №   09 -ОД 
 

м. Бровари 

 

 

 

 

Про  призупинення занять у загальноосвітніх   

навчальних закладах м. Бровари 

 

Враховуючи рішення комісії виконавчого комітету Броварської міської 

ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» 

(Протокол № 6 від 22.10.2015) щодо  «Комплексного плану організаційних та 

протиепідемічних профілактичних заходів, спрямованих на попередження 

поширення захворювань на грип та гострі респіраторні захворювання серед 

населення, уникнення епідемічних ускладнень та можливих летальних 

наслідків від грипу в епідемічний сезон 2015-2016 років» та рекомендацій  

Броварського районного управління Головного управління 

Держсанепідслужби  у Київській області від 16.11.2015 № 1534 щодо 

профілактики грипу, листа Броварського районного управління Головного 

управління Держсанепідслужби у Київській області від 14.01.2016 №27 щодо 

можливого епідемічного зростання захворюваності на грип та ГРВІ 

(своєчасне введення обмежувальних заходів), у зв’язку із ускладненням 

ситуації щодо захворюваності на грип та ГРВІ у місті Бровари,  з метою 

попередження епідеміологічних ускладнень серед учасників навчально-

виховного процесу, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1.Призупинити навчання у загальноосвітніх навчальних закладах міста 

комунальної форми власності  з  18 січня  2016 року до 23 січня 2016 р. 

 

2.У період з 18 січня 2016 року по 23 січня 2016 року у загальноосвітніх 

навчальних закладах комунальної форми власності  провести комплексні 

організаційні та протиепідемічні заходи, спрямовані на попередження 

поширення захворювань на грип та гострі респіраторні захворювання. 

 

3.Відновити заняття 25 січня 2016 року за умови зниження порогу 

захворюваності на грип та інші респіраторні вірусні інфекції.  

 

4.Управлінню освіти і науки  Броварської міської ради забезпечити 

виконання навчальних програм шляхом інтенсифікації навчання та 

відпрацювання пропущених занять за окремими графіками, враховуючи 



специфіку навчального процесу, профіль навчання та строки надолуження 

виконання навчальних програм. 

 

5.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови Виноградову Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки міського голови - 

заступник міського голови                                                               В.О.Андрєєв 

 

 

 

 


