
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11 вересня  2018 року                                м. Біла Церква                                         № 472 

 

Про визначення контингенту учнів  

міських початкових спеціалізованих  

мистецьких навчальних закладів  

на 2018/2019 навчальний рік 

 

Розглянувши подання відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради від  07 

вересня 2018 р. № 382, на підставі рішення Білоцерківської міської ради від 06 вересня 2018 

року № 2788-56-VII «Про організаційно-правові заходи щодо створення комунального закладу 

Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв №3 в місті Біла Церква» та 

відповідно до ч.6 ст.10 Закону України “Про позашкільну освіту”, ст. 32,40,59  Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення міської ради від 21 грудня 2017 року № 

1880-43-VII «Про бюджет м. Біла Церква на 2018 рік», виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

1.Визначити та затвердити контингент учнів міських початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів на 2018/2019 навчальний рік згідно додатку. 

2.Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради вжити заходів щодо 

виконання рішення  Білоцерківської міської ради від 06 вересня 2018 року № 2788-56-VII «Про 

організаційно-правові заходи щодо створення комунального закладу Білоцерківської міської 

ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 в місті Біла Церква»,  забезпечення обсягу 

фінансування відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради і початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів не нижче мінімальних нормативів та 

забезпечити фінансування витрат на їх утримання в межах штатної чисельності та планових 

призначень. 

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від  08 травня 2018 року № 197 «Про визначення контингенту учнів міських 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів на 2018/2019 навчальний рік». 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського згідно розподілу 

обов’язків. 

 

 

Міський голова       Г. Дикий 

 

 

 

 

         

 

                     

 



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 11 вересня 2018 року № 472 

 

Контингент учнів 

міських початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів  

на 2018/2019 навчальний рік 

 

№ Назва закладу Відділення  Термін 

навчання 

Кількість 

місць 

(учнів) в  

школі 

1. Комунальний заклад 

Білоцерківської міської 

ради Білоцерківська 

школа мистецтв № 1 

- музичне 

- вокально-хорове 

- образотворче 

- комп’ютерної графіки 

6-8 років 

8 років 

6 років 

3 роки 

 

 

635 

2. Комунальний заклад 

Білоцерківської міської 

ради Білоцерківська 

дитяча музична школа 

№ 2 

- музичне 

- вокально-хорове 

 

6-8 років 

8 років 

 

188 

3. Комунальний заклад 

Білоцерківської міської 

ради Білоцерківська 

музична школа № 3 

 В стані припинення на підставі рішення Білоцерківської 

міської ради від 06 вересня 2018 року № 27-88-56-II «Про 

організаційно-правові заходи щодо створення комунального 

закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа 

мистецтв №3 в місті Біла Церква» 

4. Комунальний заклад 

Білоцерківської міської 

ради Білоцерківська 

школа мистецтв №3 

- музичне 

- вокально-хорове 

- образотворче 

- хореографічне  

- театральне 

6-8 років 

8 років 

6 років 

8 років 

6-8 років 

 

 

595 

5. Комунальний заклад 

Білоцерківської міської 

ради Білоцерківська 

школа мистецтв № 4 

- музичне 

- вокально-хорове 

- образотворче 

- хореографічне  

6-8 років 

8 років 

6 років 

8 років 

 

 

578 

6. Комунальний заклад 

Білоцерківської міської 

ради Білоцерківська 

школа мистецтв № 5 

- музичне 

- вокальне 

- образотворче 

- хореографічне 

6-8 років 

8 років 

6 років 

8 років 

 

 

449 

7. Комунальний заклад 

Білоцерківської міської 

ради Білоцерківська 

школа мистецтв № 6 

- музичне 6 років 231 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                    С. Постівий       


