
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 23 червня 2020 року № 331 «Про 

ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку й учнів» 

 

Розглянувши подання  управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 11 

січня 2021 року № 8, згідно зі статтею 13, абзацу 9 частини 2 статті 66 Закону України «Про 

освіту», статей 8, 9 Закону України «Про повну загальну середню освіту» відповідно до 

підпункту 4 пункту «б»  статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-IX «Про утворення та 

ліквідацію районів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року 

№ 715-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Київської області», постанови Кабінету Міністрів України від 13 

вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів» зі змінами від 19 вересня 2018 року № 806 (зі змінами), Положення 

про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

12 липня 2017 року № 545 (зі змінами), рішення Білоцерківської міської ради Київської 

області № 09-02-VIII від 10 грудня 2020 року «Про початок реорганізації Вільнотарасівської 

сільської  ради, Глушківської сільської ради, Дроздівської сільської ради, Пилипчанської 

сільської ради, Піщанської сільської ради, Сидорівської сільської ради, Теризинської 

селищної ради, Томилівської сільської ради, Храпачівської сільської ради, Шкарівської 

сільської ради шляхом приєднання до Білоцерківської міської ради», Положення 

Комунальної установи Білоцерківської міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр №2» , 

затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 19 червня 2020 року №5493-97-VII, 

Положення Комунальної установи Білоцерківської міської ради «Інклюзивно-ресурсний 

центр №1», затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 21 червня 2018 року 

№ 2416-53-VII, з метою проведення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку й учнів Білоцерківської міської територіальної громади та 

захисту права дитини на здобуття загальної середньої освіти, виконавчий комітет міської 

ради вирішив: 

1. У тексті рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 червня 

2020 року № 331 «Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку й учнів» та 

додатках до нього слова «м. Біла Церква» в усіх відмінках замінити словами «Білоцерківська 

міська територіальна громада» у відповідному відмінку. 

2. Унести зміни до додатка 2 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 23 червня 2020 року № 331 «Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку 

й учнів», виклавши його в новій редакції, що додається. 

3. У частині обслуговування закладів освіти, засновниками яких є Білоцерківська 

районна рада та Білоцерківська районна державна адміністрація, це рішення набирає 

чинності з моменту передачі таких закладів у комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади. 



4. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

Міський голова                                              Геннадій ДИКИЙ 



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 

 

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 № 5 

«Сонечко» Білоцерківської міської ради Київської області. 

3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 6 

«Зіронька» Білоцерківської міської ради Київської області. 

4. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 7 

«Орлятко» Білоцерківської міської ради Київської області. 

5. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 8 «Золотий 

півник» Білоцерківської міської ради Київської області. 

6. Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 10  «Рибка» Білоцерківської  

міської ради Київської області. 

7. Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого типу № 11 

«Золотий ключик» Білоцерківської міської ради Київської області. 

8. Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) №12 «Джерельце» 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

9. Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого типу  № 13 

«Пілот» Білоцерківської міської ради  Київської області. 

10. Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого типу №14 

«Оксанка» Білоцерківської міської ради Київської області. 

11. Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого типу № 15 

«Теремок» Білоцерківської міської ради Київської області. 

12. Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого типу №17 

«Усмішка» Білоцерківської міської ради Київської області. 

13. Дошкільний навчальний заклад  (центр розвитку дитини) №18 «Ясочка» 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

14. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 22 

«Ластівка» Білоцерківської міської ради Київської області. 

15. Санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №23 «Дзвіночок» 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

16. Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого типу № 24 

«Світанок» Білоцерківської міської ради Київської області. 

17. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 25 

«Оленка» Білоцерківської міської ради Київської області. 

18. Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого типу № 26 

«Струмочок» Білоцерківської міської ради Київської області. 

19. Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого типу № 27 

«Червона Шапочка» Білоцерківської міської ради Київської області. 
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20. Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого типу № 28 

«Горобинонька» Білоцерківської міської ради Київської області. 

21. Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого типу №30 

«Росиночка» Білоцерківської міської ради Київської області. 

22. Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок)  комбінованого типу № 31 

«Незабудка» Білоцерківської міської ради Київської області. 

23. Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого типу № 32 

«Перлинка» Білоцерківської міської ради Київської області. 

24. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №33 

«Калинка»  Білоцерківської міської ради Київської області. 

25. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 34  

«Чебурашка» Білоцерківської міської ради Київської області. 

26. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 35 

«Вербиченька» Білоцерківської міської ради Київської області. 

27. 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 – 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. 
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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.  

 

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. Санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 «Тополинка» 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

5. Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) № 16 «Пролісок» Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

6. Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого типу № 19 

«Кобзарик» Білоцерківської міської ради Київської області. 

7. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 20 

«Берізка» Білоцерківської міської ради Київської області. 

8. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №21 

«Малятко» Білоцерківської міської ради Київської області. 

9. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 29 

«Барвінок» Білоцерківської міської ради Київської області. 

10. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Калинка» Дроздівської сільської 

ради. 

11. Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Буратіно» Сидорівської 

сільської ради. 

12. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Веселка» Шкарівської сільської 

ради. 

13. Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Пролісок» Білоцерківської районної 

ради. 

 

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. 
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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. Освітній округ-опорний заклад освіти «Шкарівський академічний ліцей – центр 

позашкільної освіти». 

8. Дроздівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

9. Глушківське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дитячий садок». 

10. Скребишівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дитячий садок». 

11. Піщанське  навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дитячий садок». 

12. Пилипчанський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад». 

13. Томилівське  навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дитячий садок». 

14.  Терезинське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дитячий садок». 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

міської ради                                                                                    Анна ОЛІЙНИК 


