
Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від _________ 2021 року № _____ 

 

Закріплення закладів дошкільної та загальної середньої освіти 

для обслуговування  інклюзивно-ресурсними  центрами комунальної власності   

Білоцерківської міської територіальної громади 

 

№ 
Назва інклюзивно-

ресурсного центру 

Назви закладів дошкільної та загальної середньої освіти, що 

обслуговуються інклюзивно-ресурсними центрами 

1.  Комунальна установа 

Білоцерківської міської 

ради «Інклюзивно-

ресурсний центр № 1» 

Заклади дошкільної освіти: 

1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №3 «Веселка» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №7 «Орлятко» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №8 «Золотий півник» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

4. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10 

«Рибка» Білоцерківської міської ради Київської 

області. 

5. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №11 «Золотий ключик» 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

6. Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку 

дитини) №12 «Джерельце»  Білоцерківської міської 

ради Київської області. 

7. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №14 «Оксанка» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

8. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №15 «Теремок» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

9. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №17 «Усмішка» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

10. Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку 

дитини) №18 «Ясочка» Білоцерківської міської ради 

Київської області. 

11. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №22 «Ластівка» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

12. Санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) №23 «Дзвіночок»  Білоцерківської міської ради 

Київської області. 

13. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №24 «Світанок» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

14. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
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комбінованого типу №27 «Червона Шапочка» 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

15. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №28 «Горобинонька» 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

16. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №30 «Росиночка» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

17. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №31 «Незабудка»  

Білоцерківської міської ради Київської області. 

18. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №32 «Перлинка» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

19. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №33 «Калинка» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

20. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №34 «Чебурашка» 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

21. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  

комбінованого типу №35  «Вербиченька» 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

22. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №36 «Ромашка» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 
 

Заклади загальної середньої освіти: 

1. Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№1 з поглибленим вивченням слов’янських мов 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

2. Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№3 ім. Т.Г.Шевченка  Білоцерківської міської ради 

Київської області. 

3. Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№4  Білоцерківської міської ради Київської області. 

4. Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№5 Білоцерківської міської ради Київської області. 

5. Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№7 імені генерал-полковника Геннадія Воробйова 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

6. Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№9 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

7. Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№11 Білоцерківської міської ради Київської області. 

8. Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№12 з поглибленим вивченням інформаційних 

технологій Білоцерківської міської ради Київської 

області. 

9. Білоцерківський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 – 
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дошкільний навчальний заклад» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

10. Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№17  Білоцерківської міської ради Київської області. 

11. Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№18  Білоцерківської міської ради Київської області. 

12. Білоцерківська спеціальна загальноосвітня школа 

№19  Білоцерківської міської ради Київської області. 

13. Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№20  Білоцерківської міської ради Київської області. 

14. Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№21  Білоцерківської міської ради Київської області. 

15. Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№22  Білоцерківської міської ради Київської області. 

16. Білоцерківська загальноосвітня школа І ступеня №23  

Білоцерківської міської ради Київської області. 

17. Білоцерківське навчально-виховне об’єднання 

«Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

18. Білоцерківська гімназія №2 Білоцерківської міської 

ради Київської області. 

19. Білоцерківське навчально-виховне об’єднання 

«Ліцей-МАН» Білоцерківської міської ради Київської 

області. 

20. Білоцерківський навчально-виховний комплекс 

«Казка» Білоцерківської міської ради Київської 

області. 

2.  Комунальна установа 

Білоцерківської міської 

ради «Інклюзивно-

ресурсний центр №2» 

Заклади дошкільної освіти: 

1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №1 «Веснянка» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №2 «Берегиня»  Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  №4 

«Снігуронька» Білоцерківської міської ради Київської 

області. 

4. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №5 «Сонечко»  Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

5. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №6 «Зіронька» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

6. Санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) №9 «Тополинка» Білоцерківської міської ради 

Київської області. 

7. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №13 «Пілот» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

8. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  №16 

«Пролісок» Білоцерківської міської ради Київської 

області 
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9. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №19 «Кобзарик» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

10. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №20 «Берізка» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

11. Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку 

дитини) №21 «Малятко»  Білоцерківської міської 

ради Київської області. 

12. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №25 «Оленка» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

13. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №26 «Струмочок» 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

14. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №29 «Барвінок» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

15. Вільнотарасівський заклад дошкільної освіти 

«Пролісок» Білоцерківської міської ради Київської 

області. 

16. Дроздівський заклад дошкільної освіти «Калинка» 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

17. Сидорівський заклад дошкільної освіти «Буратіно» 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

18. Шкарівський заклад дошкільної освіти «Веселка» 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

 

Заклади загальної середньої освіти: 

1. Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №6  Білоцерківської міської ради Київської 

області. 

2. Білоцерківське навчально-виховне об’єднання 

«Звитяга» Білоцерківської міської ради Київської області. 

3. Білоцерківське навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 – дитячо-

юнацький спортивно-оздоровчий клуб» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

4. Білоцерківська спеціалізована природничо-

математична школа І-ІІІ ступенів №16    ім. 

М.О.Кириленка Білоцерківської міської ради Київської 

області. 

5.  Ліцей «Білоцерківський колегіум» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

6. Білоцерківський заклад загальної середньої освіти 

ІІ-ІІІ ступенів з інституційною формою навчання  №1 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

7. Глушківське навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дитячий садок». 

8. Дроздівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

9. Піщанська гімназія - початкова школа 

Білоцерківської міської ради Київської області. 
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10. Скребишівське навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Білоцерківської районної ради 

Київської області. 

11. Терезинське навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок». 

12.  Пилипчанський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Білоцерківської районної ради 

Київської області. 

13.  Томилівське навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок». 

14.  Освітній округ - опорний заклад освіти 

«Шкарівський академічний ліцей - центр позашкільної 

освіти» Білоцерківської районної ради Київської області. 

 

 

Керуючий справами виконавчого                                                         

комітету міської ради                                                                                 Анна ОЛІЙНИК 


