
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого  

комітету Білоцерківської міської ради  

від 23 червня 2020 року № 332  

«Про заходи щодо підготовки та організованого початку  

2020/2021 навчального року в м. Білій Церкві» 

 

Розглянувши подання Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 11 

січня 2021 року № 7, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про  дошкільну освіту», 

«Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», «Про культуру», 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», Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993 (зі змінами), 

Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства культури України від 

09 серпня 2018 року № 686, Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 (зі змінами), 

розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 04 червня 2020 року № 

253 «Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2020/2021 навчального року в 

Київській області», 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», та з метою забезпечення 

організованого початку 2020/2021 навчального року, створення належних і безпечних умов 

для учасників освітнього процесу виконавчий комітет Білоцерківської міської ради вирішив: 

 

1. Унести зміни до назви рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 23 червня 2020 року № 332 «Про заходи щодо підготовки та організованого початку 

2020/2021 навчального року в м. Білій Церкві» (далі – рішення), виклавши її в такій редакції:  

«Про заходи щодо підготовки та організованого  

початку 2020/2021 навчального року в  

Білоцерківській міській територіальній громаді». 

 

2. У тексті рішення та додатка до нього слова «м. Біла Церква» в усіх відмінках 

замінити словами «Білоцерківська міська територіальна громада» у відповідному відмінку. 

 

3. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради проводити фінансування 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради відповідно до затвердженої мережі  в 

межах плану асигнувань на відповідний бюджетний рік. 

 



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

К. Возненко. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 


