
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 червня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 384 

 

Про організацію роботи закладів дошкільної освіти  

комунальної власності Білоцерківської міської 

територіальної громади в літній період 2021 року  

 

Розглянувши подання управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від       

25 травня  2021 року № 360 , відповідно до підпункту 1 пункту а статті 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дошкільну освіту», пункту 

27 розділу VII Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016 року  

№234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 року за № 563/28693, 

та з метою підготовки закладів дошкільної освіти комунальної власності Білоцерківської 

міської територіальної громади до нового 2021/2022 навчального року, здійснення 

капітальних і поточних ремонтів, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Призупинити діяльність комунальних закладів дошкільної освіти Білоцерківської 

міської територіальної громади в літній період 2021 року згідно з  графіком (додаток 1) у 

зв’язку з проведенням капітальних та поточних ремонтних робіт.  

2. Організувати роботу комунальних закладів дошкільної освіти Білоцерківської 

міської територіальної громади, які приймають вихованців у літній період 2021 року, згідно з 

переліком (додаток 2). 

3. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради унормувати питання 

організації роботи та оплати праці педагогічних працівників й обслуговуючого  персоналу  

комунальних закладів дошкільної освіти на час їх тимчасового призупинення згідно з 

чинним законодавством України. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                                                                                   Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                                             



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 08. 06. 2021 року № 384 

 
 Графік призупинення діяльності комунальних закладів дошкільної освіти 

Білоцерківської міської територіальної громади в літній  період 2021 року 

 

№ 

з/п 
Найменування закладу  Термін  

1.  Дошкільний навчальний заклад  

(ясла-садок) комбінованого типу № 2 

«Берегиня» Білоцерківської міської ради 

Київської області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

2.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №3 «Веселка»   

Білоцерківської міської ради Київської 

області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

3.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№4 «Снігуронька» Білоцерківської міської 

ради Київської області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

4.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу № 7 «Орлятко» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

22.06 – 17.08.2021(ремонтні 

роботи) 

5.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №8 «Золотий півник» 

Білоцерківської міської ради Київської 

області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

6.  Санаторний дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) №9 «Тополинка» Білоцерківської 

міської ради Київської області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

7.  Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 

10  «Рибка » Білоцерківської  міської ради 

Київської області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

8.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу № 11 «Золотий ключик» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

22.06 – 17.08.2021(ремонтні 

роботи) 

9.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу № 15 «Теремок» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

10.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№ 16 «Пролісок» Білоцерківської міської ради 

Київської області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

11.  Дошкільний навчальний заклад (центр 

розвитку дитини) №18 «Ясочка» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

12.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу № 20 «Берізка» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

13.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №21 «Малятко» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

22.06 –17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 
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14.  Санаторний дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) №23 «Дзвіночок» 

Білоцерківської міської ради Київської 

області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

15.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу № 24 «Світанок» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

16.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу № 25 «Оленка» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

17.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу № 26 «Струмочок» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

18.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу № 27 «Червона Шапочка» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

19.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу № 29 «Барвінок» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

20.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  

комбінованого типу № 31 «Незабудка» 

Білоцерківської міської ради 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

21.  Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) 

комбінованого типу № 35 «Вербиченька» 

Білоцерківської міської ради Київської 

області 

22.06 – 17.08.2021(ремонтні 

роботи) 

22.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу № 36 «Ромашка» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

23.  Шкарівський заклад дошкільної освіти 

«Веселка» Білоцерківської міської ради 

Київської області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

24.  Дроздівський заклад дошкільної освіти 

«Калинка» Білоцерківської міської ради 

Київської області 

12.07 - 15.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

25.  Вільнотарасівський заклад дошкільної освіти 

«Пролісок» Білоцерківської міської ради 

Київської області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

26.  Білоцерківський навчально-виховний 

комплекс «Казка» Білоцерківської міської 

ради Київської області 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

27.  Терезинське навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дитячий садок» (дошкільний підрозділ) 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

28.  Глушківське навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дитячий садок» (дошкільний підрозділ) 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

29.  Піщанська гімназія-початкова школа 

Білоцерківської міської ради Київської 

області (дошкільний підрозділ) 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

30.  Томилівське  навчально-виховне об’єднання 22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 
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«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дитячий садок» (дошкільний підрозділ) 

роботи) 

31.  Пилипчанський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

(дошкільний підрозділ) 

22.06 – 17.08.2021 (ремонтні 

роботи) 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                Анна ОЛІЙНИК    
 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 08. 06. 2021 року № 384 

 
 Перелік комунальних закладів дошкільної освіти  

Білоцерківської міської територіальної громади,  

які приймають вихованців у літній період 2021 року 

 

№ 

з/п 
Найменування закладу  

1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 1 «Веснянка» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

2. Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого типу № 5 «Сонечко» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 22 «Ластівка» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

4. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 28 

«Горобинонька» Білоцерківської міської ради Київської області 

5. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №14 «Оксанка» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

6. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №17 «Усмішка» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

7. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 34  «Чебурашка» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

8. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу  № 13 «Пілот» 

Білоцерківської міської ради  Київської області 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                        Анна ОЛІЙНИК       


