
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 29 серпня 2022 року                           м. Біла Церква                                                 № 555 

 

Про організацію освітнього процесу в закладах й 

установах освіти, культури та спорту Білоцерківської 

міської територіальної громади з 01 вересня 2022 року 

 

Ураховуючи пояснювальну записку управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради від 26 серпня 2022 року № 135/01-09, управління  освіти  та  

науки  Білоцерківської  міської ради від 29 серпня 2022 року № 370, управління культури та 

туризму Білоцерківської  міської ради від 26 серпня 2022 року № 202, відповідно до статей 

32, 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частини другої статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», законів 

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

позашкільну освіту», «Про культуру», «Про фізичну культуру і спорт», «Про внесення змін 

до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої 

діяльності в умовах воєнного стану», «Про забезпечення функціонування української мови 

як державної», указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 

2102-ІХ, від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-IX, 

від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, від 17 

травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22 травня 2022 року № 2263-IX, від 12 

серпня 2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку 

дії воєнного стану в Україні» від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 червня 2022 року № 711 «Про початок навчального року під час дії 

правового режиму воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 19 

серпня 2022 року № 929 «Деякі питання діяльності закладів фізичної культури і спорту в 

умовах введення воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні», 

рішень виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 19 липня 2022 року № 439 

«Про затвердження переліку найпростіших укриттів у закладах освіти комунальної власності 

Білоцерківської міської територіальної громади та виконання заходів щодо їх облаштування» 

та від 20 червня 2022 року № 349 «Про заходи щодо підготовки та організованого початку 

2022/2023 навчального року в Білоцерківській міській територіальній громаді»; листів 

Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2022 року № 1/9530-22 «Інструктивно-

методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних 

предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році», від 27 липня 
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2022 року № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 

2022/2023 навчальному році», від 27 липня 2022 року № 1/8507-22 «Про організацію 

освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році», листа 

Міністерства культури та інформаційної політики України від 05 липня 2022 року 

№06/9/588-22 «Щодо початку 2022-2023 навчального року в мистецьких школах», додатка до 

листа Державної служби надзвичайних ситуацій від 14 червня 2022 року №  03-1870/162-2 

«Рекомендації щодо організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного 

захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти», виконавчий комітет міської 

ради вирішив: 

 

1. Закладам загальної середньої освіти Білоцерківської міської територіальної 

громади комунальної форми власності: 

1.1. з 01 вересня 2022 року та до прийняття окремого рішення забезпечити якісну 

організацію освітнього процесу за змішаною (очно-дистанційною) формою навчання для 

здобувачів освіти 1-11 класів відповідно до вимог воєнного стану, згідно з рішенням 

педагогічної ради та з урахуванням думки батьків; 

1.2. забезпечити виконання освітніх програм відповідно до чинного законодавства 

України; 

1.3. заборонити проведення заходів, які не стосуються освітнього процесу; 

1.4. провести з усіма учасниками освітнього процесу інструктажі та практичні 

тренування щодо проведення евакуації з техніки безпеки, зокрема мінної безпеки та 

поведінки під час повітряних тривог; 

1.5. закладам загальної середньої освіти Білоцерківської міської територіальної 

громади комунальної форми власності, які не мають найпростіших укриттів, здійснювати 

освітній процес в очній формі на базі (у приміщеннях) закладів загальної середньої освіти, 

які мають найпростіші укриття, приведені у стан готовності до використання та захисту 

учасників освітнього процесу для початку навчання, згідно з додатком. 

2. Визначеним черговим закладам дошкільної освіти комунальної форми 

власності Білоцерківської міської територіальної громади, а саме: Дошкільному навчальному 

закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 1 «Веснянка» Білоцерківської міської ради 

Київської області, Дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 3 

«Веселка» Білоцерківської міської ради Київської  області, Дошкільному навчальному 

закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 17 «Усмішка» Білоцерківської міської ради 

Київської області, Дошкільному навчальному закладу (центр розвитку дитини) № 18 

«Ясочка» Білоцерківської міської ради Київської області, Дошкільному навчальному закладу 

(ясла-садок) комбінованого типу № 20 «Берізка» Білоцерківської міської ради Київської 

області, Дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 24 

«Світанок» Білоцерківської міської ради Київської області, Дошкільному навчальному 

закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 25 «Оленка» Білоцерківської міської ради 

Київської області, Дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 28 

«Горобинонька» Білоцерківської міської ради Київської області (далі – чергові заклади) з 01 

вересня 2022 року: 

2.1. забезпечити організацію освітнього процесу за очною формою навчання з 

урахуванням вимог воєнного стану та згідно з рішенням педагогічної ради; 

2.2. заборонити проведення заходів, які не стосуються освітнього процесу; 

2.3. провести з усіма учасниками освітнього процесу інструктажі та практичні 

тренування щодо проведення евакуації з техніки безпеки, зокрема мінної безпеки та 

поведінки під час повітряних тривог; 

2.4. встановити: 

– що кількість вихованців у групах чергових закладів дошкільної освіти не повинна 

перевищувати такі межі: у групах раннього та молодшого віку – 12 осіб; у групах середнього 

та старшого віку – 15 осіб; 

http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/86993/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/86993/
http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/86991/
http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/86991/
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– що кількість груп та їх наповнюваність має відповідати розрахунковій місткості 

споруд, що можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу, зокрема 

працівників закладу, у разі ввімкнення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних 

сигналів оповіщення; 

– що до чергових закладів дошкільної освіти приймаються діти (вихованці), які 

проживають на території Білоцерківської міської територіальної громади, незалежно від їх 

реєстрації в інших закладах дошкільної освіти Білоцерківської міської територіальної 

громади, за умови, що їхні батьки або одинока матір чи батько, або особи, які їх замінюють, 

працюють повний робочий тиждень, що підтверджується довідкою з місця роботи. 

3. Закладам позашкільної освіти, мистецьким школам та дитячо-юнацьким 

спортивним школам Білоцерківської міської територіальної громади комунальної форми 

власності: 

3.1. за умови наявності у приміщеннях за місцем знаходження гуртків, секцій тощо 

найпростіших укриттів, приведених у стан готовності до використання та захисту учасників 

освітнього процесу для початку навчання: 

– з 01 вересня 2022 року та до прийняття окремого рішення забезпечити якісну 

організацію освітнього процесу за змішаною (очно-дистанційною) формою навчання з 

урахуванням кількості місць у найпростіших укриттях; 

– провести з усіма учасниками освітнього процесу інструктажі та практичні тренування 

щодо проведення евакуації з техніки безпеки, зокрема мінної безпеки та поведінки під час 

повітряних тривог; 

– заборонити проведення тренувань, конкурсів та змагань за участі 

глядачів/уболівальників, які не є учасниками освітнього процесу; 

3.2. які не мають найпростіших укриттів у приміщеннях за місцем знаходження 

гуртків, секцій тощо, забезпечити якісну організацію освітнього процесу за дистанційною 

формою навчання з урахуванням вимог воєнного стану та згідно з рішенням педагогічної 

ради; 

3.3. у яких заняття гуртків і секцій відбуваються на відкритих спортивних 

майданчиках (не в приміщеннях), забезпечити якісну організацію освітнього процесу за 

очною формою навчання; у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших 

відповідних сигналів оповіщення, призупинити або завершити заняття і передати дітей їхнім 

батькам (іншим законним представникам) або провести вихованців у найближче укриття; 

3.4. встановити, що гуртки, секції тощо закладів позашкільної освіти, вихованці 

яких навчаються в закладах загальної середньої освіти, що містять облаштовані найпростіші 

укриття, можуть навчатись очно на базі (в приміщенні) цих закладів загальної середньої 

освіти; 

3.5. заборонити проведення заходів, які не стосуються освітнього процесу. 

4. Інклюзивно-ресурсним центрам Білоцерківської міської територіальної 

громади відповідно до наявності за місцем знаходження центрів найпростіших укриттів, 

приведених у стан готовності до використання й захисту учасників освітнього процесу для 

початку навчання та кількості місць у них: 

4.1. надати право проведення окремих корекційно-розвиткових занять у 

дистанційній та/або змішаній (очно-дистанційній) формі згідно з вимогами воєнного стану та 

з урахуванням нозологій дітей; 

4.2. здійснювати комплексну оцінку розвитку дитини очно та/або очно-дистанційно 

відповідно до вимог воєнного стану та з урахуванням нозологій дітей. 

5. Встановити, що освітній процес в очній формі може відбуватися в закладах й 

установах освіти, культури та спорту тільки в межах розрахункової місткості найпростіших 

укриттів, що можуть бути використані для захисту учасників освітнього процесу в разі 

ввімкнення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення. 

6. Встановити закладам й установам освіти, культури та спорту Білоцерківської 

міської територіальної громади, що у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших 
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відповідних сигналів оповіщення, заняття призупиняється або завершується і всі учасники 

освітнього процесу направляються в укриття і перебувають там до закінчення (відбою) 

повітряної тривоги. 

7. Управлінню освіти та науки Білоцерківської міської ради, управлінню з питань 

молоді та спорту Білоцерківської міської ради, управлінню культури та туризму 

Білоцерківської  міської ради разом із підпорядкованими закладами й установами відповідно 

до компетенції та повноважень забезпечити виконання вимог цього рішення. 

8. Рекомендувати закладам й установам освіти, культури та спорту, які не 

відносяться до комунальної форми власності, та які розташовані на території Білоцерківської 

міської територіальної громади, керуватися вимогами, встановленими цим рішенням. 

9. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської 

міської ради забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації про прийняте 

рішення з урахуванням вимог, встановлених правовим режимом воєнного стану. 

10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                                 Геннадій ДИКИЙ 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 29. 08. 2022 року № 555 

 

 

Організація освітнього процесу в очній формі на базі (у приміщеннях)  

закладів загальної середньої освіти, які мають найпростіші укриття 

 

№ Заклад загальної середньої освіти, 

який направляє учнів 

Заклад загальної середньої освіти, який 

приймає учнів 

1.  Білоцерківська гімназія слов'янських 

мов-початкова школа № 1 

Білоцерківської міської ради Київської 

області 

Ліцей «Перша Білоцерківська гімназія» 

Білоцерківської міської ради Київської 

області 

2.  Білоцерківський гетьманський ліцей-

гімназія Білоцерківської міської ради 

Київської області 

Білоцерківський природничо-математичний 

ліцей-гімназія № 16 ім. М.О. Кириленка 

Білоцерківської міської ради Київської 

області  

3.  Білоцерківський ліцей іноземних мов-

гімназія № 9 Білоцерківської міської 

ради Київської області 

Білоцерківська гімназія-початкова школа 

№ 7 імені генерал-полковника Геннадія 

Воробйова Білоцерківської міської ради 

Київської області 

4.  Білоцерківська гімназія-початкова 

школа № 11 Білоцерківської міської 

ради Київської області 

Білоцерківська гімназія-початкова школа 

№ 4 Білоцерківської міської ради Київської 

області 

5.  Білоцерківський ліцей-гімназія № 12  

Білоцерківської міської ради Київської 

області 

Білоцерківський опорний ліцей – гімназія 

№ 20 Білоцерківської міської ради  

Київської області 

6.  Білоцерківський академічний ліцей 

«Вектор»-гімназія № 18 

Білоцерківської міської ради Київської 

області 

Білоцерківська гімназія-початкова школа 

№ 3 ім. Т.Г. Шевченка Білоцерківської 

міської ради Київської області 

7.  Білоцерківська початкова школа № 23 

Білоцерківської міської ради Київської 

області 

Білоцерківська гімназія-початкова школа 

№ 21 Білоцерківської міської ради Київської 

області 

 

 

Заступник міського голови                 Юрій САВЧУК 
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