
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 21 жовтня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 703 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 10 жовтня 2022 року № 672 «Про запровадження освітнього процесу 

за дистанційною формою навчання в закладах освіти комунальної форми 

власності Білоцерківської міської територіальної громади» (зі змінами) 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради від 21 жовтня 2022 року № 495, 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», 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, 

згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 29 серпня 2022 

року № 555 «Про організацію освітнього процесу в закладах й установах освіти, культури та 

спорту Білоцерківської міської територіальної громади з 01 вересня 2022 року», рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 10 жовтня 2022 року № 672 «Про 

запровадження освітнього процесу за дистанційною формою навчання в закладах загальної 

середньої та позашкільної освіти комунальної форми власності Білоцерківської міської 

територіальної громади» зі змінами від 14 жовтня 2022 року № 699, ураховуючи протокол № 

163 засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області від 13 жовтня 2022 року 

та лист Київської обласної державної адміністрації від 18 жовтня 2022 року № 6560/06/32.01-

2022, з метою убезпечення учасників освітнього процесу від загроз держави-агресора, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Унести зміни до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 10 

жовтня 2022 року № 672 «Про запровадження освітнього процесу за дистанційною формою 

навчання в закладах освіти комунальної форми власності Білоцерківської міської 

територіальної громади» (зі змінами) (далі – рішення), а саме:  
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1.1. у пунктах 1, 2, 3, 5 рішення цифри та слова «21 жовтня 2022 року» замінити 

словами «до прийняття окремого рішення»; 

1.2. у пункті 4 рішення цифри та слова «24 жовтня 2022 року» замінити словами «у 

день завершення періоду дистанційного навчання». 

2. Доповнити рішення пунктами 6, 7 наступного змісту: 

«6. Керівникам закладів загальної середньої освіти Білоцерківської міської 

територіальної громади всіх типів власності рекомендувати розглянути на засіданні 

педагогічної ради питання про перенесення термінів осінніх канікул 24 жовтня-30 жовтня 

2022 року на зимовий період, а саме: з 26 грудня 2022 року по 22 січня 2023 року – та 

ухвалити рішення про зміни в структурі 2022/2023 навчального року.». 

«7. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради забезпечити координацію 

питань щодо виконання цього рішення.». 

3. Пункти 6, 7 рішення вважати пунктами 8, 9. 

4. 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. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                                   Геннадій ДИКИЙ 


