
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 липня 2022 року                                                               № 3059-31-VIII 

 

 

Про внесення змін до Програми розвитку системи 

освіти Білоцерківської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 

Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 

року № 66-05-VIIІ 

 

Розглянувши подання депутата міської ради VIII скликання Петрика Ю. Ф.                     

від «14» липня 2022 року № 943/02-17, відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 20 Бюджетного кодексу 

України, частини 2 статті 66 Закону України «Про освіту», з метою надання доступу до 

якісної дистанційної освіти шляхом закупівлі обладнання (планшетів) для дітей внутрішньо 

переміщених осіб та з багатодітних родин, які зареєструвалися з 24 лютого 2022 року і 

навчаються станом на 01 вересня 2022 року в комунальних закладах загальної середньої 

освіти Білоцерківської міської територіальної громади,у рамках ініціативи «Громади, дружні 

до дітей та молоді» для підтримки нагальних потреб сімей з дітьми», який реалізовується 

Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні разом з Асоціацією міст України, міська рада 

вирішила: 

1. Унести зміни до Програми розвитку системи освіти Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської 

ради від 24 грудня 2020 року № 66-05-VIIІ (далі – Програма), а саме: 

1.1. доповнити таблицю розділу ІІІ «Перелік проєктів, завдань і заходів Програми 

розвитку системи освіти Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» 

Програми пунктом 10 такого змісту: 

« 

№ 

з/п 

Проєкт 

Програми 

Перелік заходів за 

проєктом Програми 

Обсяг фінансування Виконавець 

10. Доступ для 

якісної 

дистанційної 

освіти для 

дітей 

внутрішньо 

переміщених 

осіб та дітей із 

багатодітних 

родин 

10.1. Надання доступу до 

якісної дистанційної 

освіти шляхом закупівлі 

обладнання (планшетів) 

для дітей внутрішньо 

переміщених осіб, які 

зареєструвалися з 24 

лютого 2022 року, а також 

для дітей із багатодітних 

родин, котрі навчаються 

станом на 01 вересня 2022 

року в комунальних 

закладах загальної 

середньої освіти 

1 417 500,00 грн – цільова 

пожертва в межах проєкту 

«Надзвичайне реагування на 

підтримку дітей, 

постраждалих від збройних 

конфліктів, шляхом 

грошових переказів  

територіальним громадам, 

які включені до Ініціативи 

«Громади, дружні до дітей 

та молоді» для підтримки 

нагальних потреб сімей з 

дітьми», який реалізовується 

Дитячим Фондом ООН 

Управління 

освіти і науки 

Білоцерківської 

міської ради 
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Білоцерківської міської 

територіальної громади, 

та подальша передача цих 

планшетів дітям, 

зазначених вище 

категорій в постійне 

користування, у межах 

ініціативи «Громади, 

дружні до дітей та 

молоді» для підтримки 

нагальних потреб сімей з 

дітьми», який 

реалізовується Дитячим 

Фондом ООН (ЮНІСЕФ) 

в Україні разом з 

Асоціацією міст України. 

(ЮНІСЕФ) в Україні разом з 

Асоціацією міст України 

10.2. Надання доступу до 

товарів першої 

необхідності, а саме: 

санітарно-гігієнічних 

засобів, шляхом їх 

закупівлі та подальшої 

передачі для дітей 

внутрішньо переміщених 

осіб, які зареєструвалися з 

24 лютого 2022 року, а 

також дітям із 

багатодітних родин, котрі  

навчаються станом на 01 

вересня 2022 року в 

комунальних закладах 

загальної середньої освіти 

Білоцерківської міської 

територіальної громади. 

45 225,00 грн – цільова 

пожертва в межах проєкту 

«Надзвичайне реагування на 

підтримку дітей, 

постраждалих від збройних 

конфліктів, шляхом 

грошових переказів  

територіальним громадам, 

які включені до Ініціативи 

«Громади, дружні до дітей 

та молоді» для підтримки 

нагальних потреб сімей з 

дітьми», який реалізовується 

Дитячим Фондом ООН 

(ЮНІСЕФ) в Україні разом з 

Асоціацією міст України 

Управління 

освіти і науки 

Білоцерківської 

міської ради 
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2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Білоцерківської міської ради з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, 

соціального захисту, науки, спорту, культури, мови, молоді, прав національних меншин, 

міжнародного співробітництва, інформаційної політики. 

 

 

Міський голова                                                                                                     Геннадій ДИКИЙ 


