
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 лютого 2022 року                          м. Біла Церква                                                № 131 

 

Про організацію роботи закладів освіти та установ комунальної власності 

Білоцерківської міської територіальної громади з 28 лютого 2022 року 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради від 28 лютого 2022 року № 129, згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 

року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до статті 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 11 розділу XII Закону України «Про 

освіту», статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», законів України «Про 

позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про культуру», з урахуванням листа 

Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2022 року № 1/3276-22 «Про організацію 

освітнього процесу» та протоколу від 27 лютого 2022 року № 5 Білоцерківського міського 

штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного стану, виконавчий комітет міської 

ради вирішив: 

 
1. Керівникам закладів загальної середньої освіти Білоцерківської міської 

територіальної громади: 

1.1. невідкладно розглянути на засіданні педагогічної ради в онлайн-форматі питання 

щодо внесення змін до структури 2021/2022 навчального року, зокрема визначити терміни 

весняних канікул на період із 28 лютого 2022 року по орієнтовно 13 березня 2022 року 

включно відповідно до умов воєнного стану в Україні та до окремого рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради; 

1.2. забезпечити інформування здобувачів освіти та їхніх батьків або осіб, що їх 

замінюють, про зміни у структурі 2021/2022 навчального року; 

1.3. зобов’язати класних керівників в онлайн-форматі провести зі здобувачами освіти 

інструктажі з техніки безпеки щодо збереження життя і здоров’я в умовах воєнного стану в 

Україні. 

2. Керівникам закладів дошкільної та позашкільної освіти, мистецьких шкіл, дитячо-

юнацьких спортивних шкіл Білоцерківської міської територіальної громади: 

2.1. тимчасово призупинити організацію освітнього процесу на період із 28 лютого 2022 

року до окремого рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради відповідно до 

умов воєнного стану в Україні; 

2.2. забезпечити інформування батьків вихованців або осіб, що їх замінюють, про 

тимчасове призупинення освітнього процесу у зв’язку з уведенням воєнного стану в Україні. 

3. Керівникам інклюзивно-ресурсних центрів Білоцерківської міської територіальної 

громади не здійснювати протягом 28 лютого 2022 року до окремого рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради комплексної оцінки розвитку дитину, забезпечити 

проведення корекційно-розвиткових занять онлайн відповідно до запитів батьків дітей з 

особливим освітніми потребами та за умови наявності зв’язку. 

4. Керівникам, вказаних у цьому рішенні комунальних установ Білоцерківської міської 

територіальної громади: 
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4.1. організувати робочий процес з урахуванням обставин воєнного стану в України, 

здійснювати ведення табелю обліку робочого часу; 

4.2. здійснювати нарахування заробітної плати в повному розмірі, зокрема працівникам, 

які здійснюють роботу дистанційно (онлайн), за індивідуальним графіком та які виконують 

трудову повинність або суспільно-користі роботи для потреб оборони України відповідно до 

чинного законодавства України та протоколу від 27 лютого 2022 року №5 Білоцерківського 

міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного стану. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 
 

 

Міський голова                                                                                                    Геннадій ДИКИЙ 


