
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 26 вересня 2022 р.                                                                                № 02-09-35 

Про скликання пленарного засідання 

позачергової тридцять другої сесії 

Білоцерківської міської ради VIII скликання 

 

 Відповідно до частини 4, частини 5 статті 46 та частини 8 статті 59 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

 1. Скликати пленарне засідання позачергової тридцять другої сесії Білоцерківської міської 

ради VIII скликання 27 вересня 2022 року о 10 годині 00 хвилин у великій залі міської ради (вул. 

Ярослава Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

 

1. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського ліцею - гімназії з 

інституційною формою навчання № 1  

2. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського ліцею - гімназії з 

інституційною формою навчання № 2 

3. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 1 «Веснянка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

4. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 2 «Берегиня» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

5. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 3 «Веселка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

6. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 4 «Оберіг» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

7. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 5 «Сонечко» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

8. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 6 «Зіронька» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

9. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 7 «Орлятко» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

10. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 8 «Золотий півник» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в 

новій редакції 

11. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 9 «Тополинка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в 

новій редакції 



12. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 10 «Рибка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

13. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 11 «Дивограй» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

14. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 12 «Джерельце» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в 

новій редакції 

15. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 13 «Пілот» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

16. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 14 «Оксанка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

17. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 15 «Мрія» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

18. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 16 «Пролісок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

19. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 17 «Усмішка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

20. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 18 «Ясочка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

21. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 19 «Кобзарик» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

22. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 20 «Берізка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

23. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної освіти 

№ 21 «Малятко» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

24. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 22 «Ластівка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

25. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 23 «Дзвіночок»  Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

26. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 24 «Світанок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

27. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 25 «Оленка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в 

новій редакції 

28. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 26 «Струмочок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

29. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 27 «Намистинка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 



30. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 28 «Горобинонька» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

31. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 29 «Барвінок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

32. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 30 «Росиночка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

33. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 31 «Незабудка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

34. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 32 «Перлинка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

35. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 33 «Калинка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

36. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 34 «Віночок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

37. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 35 «Вербиченька» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

38. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 36 «Ромашка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

39. Про внесення змін до Програми організації харчування здобувачів освіти в комунальних 

закладах дошкільної та загальної середньої освіти в комунальних закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року № 67-05-VIII 

 

Різне. 

 
  2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 


