
 

 П Р О Т О К О Л 

пленарного засідання позачергової тридцять другої сесії  

Білоцерківської міської ради VIII скликання 

 

м. Біла Церква                                                                                                 27 вересня 2022 року 

вул. Ярослава Мудрого, 15                                                Початок засідання о 1007 

 

                                                                              Загальний склад ради – 42 депутати 

                                                                              Присутні на засіданні   

                                                                              (станом на 1007)  - 27 депутатів 

                                                                              (Список зареєстрованих депутатів додається)   

                                                                              Міський голова Дикий Г.А. 

 

Відсутні депутати (станом на 1007): Головаш А.Є., Гопайнич М.Я., Дашкевич М.В., 

Джегур Г.В., Киришун Д.В., Красношапка І.Ю., Мазуревич Д.В., Масюк С.М., Місевра Ю.А., 

Нагорний Г.В., Облап П.В., Плєшаков А.В., Плєшакова О.А., Сириця С.О., Фастівська О.О. 

 

Відповідно до ст. 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія 

ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів 

від загального складу ради. 

 

Присутні на засіданні: заступники міського голови Возненко К.С., Поляруш О.А., 

Усенко О.П., начальники управлінь, відділів  міської ради Волошин О.М., Морський В.П., 

Петрик Ю.Ф., Турій О.В., Швець С.С., депутат Київської обласної ради Поляруш О.О.. 

 

Голова пленарного засідання міський голова Дикий Геннадій Анатолійович. 

 

СЛУХАЛИ: Міського голову Дикого Г.А., який поставив на голосування пропозицію про 

відкриття пленарного засідання позачергової тридцять другої сесії Білоцерківської міської 

ради VIII скликання 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1 

 

Депутат Хлєбніков В.А. попросив врахувати його голос «ЗА» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування пленарне засідання позачергової 

тридцять другої сесії Білоцерківської міської ради VIII скликання відкрити. 

                             

 Звучить Державний Гімн України 

      

         10.09 год. 

Зареєструвався депутат Гопайнич М.Я. 
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СЛУХАЛИ: Міського голову Дикого Г.А., який довів до відома присутніх, що проєкт 

порядку денного складається з 39 питань.  

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування порядок денний в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 
 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування порядок денний позачергової 

тридцять другої сесії Білоцерківської міської ради VIII скликання затверджено в цілому. 

 

Порядок денний 32 сесії: 

 

1. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського ліцею - гімназії з 

інституційною формою навчання № 1  

2. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського ліцею - гімназії з 

інституційною формою навчання № 2 

3. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 1 «Веснянка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

4. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 2 «Берегиня» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

5. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 3 «Веселка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

6. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 4 «Оберіг» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

7. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 5 «Сонечко» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

8. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 6 «Зіронька» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

9. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 7 «Орлятко» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

10. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 8 «Золотий півник» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом 

викладення його в новій редакції 

11. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 9 «Тополинка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

12. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 10 «Рибка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

13. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 11 «Дивограй» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 
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14. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 12 «Джерельце» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

15. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 13 «Пілот» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

16. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 14 «Оксанка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

17. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 15 «Мрія» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

18. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 16 «Пролісок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

19. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 17 «Усмішка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

20. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 18 «Ясочка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

21. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 19 «Кобзарик» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

22. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 20 «Берізка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

23. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 21 «Малятко» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

24. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 22 «Ластівка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

25. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 23 «Дзвіночок»  Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

26. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 24 «Світанок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

27. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 25 «Оленка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

28. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 26 «Струмочок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

29. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 27 «Намистинка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом 

викладення його в новій редакції 

30. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 28 «Горобинонька» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом 

викладення його в новій редакції 

31. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 29 «Барвінок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 
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32. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 30 «Росиночка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

33. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 31 «Незабудка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

34. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 32 «Перлинка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

35. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 33 «Калинка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

36. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 34 «Віночок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

37. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 35 «Вербиченька» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом 

викладення його в новій редакції 

38. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 36 «Ромашка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

39. Про внесення змін до Програми організації харчування здобувачів освіти в комунальних 

закладах дошкільної та загальної середньої освіти в комунальних закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року № 67-05-

VIII 
 

 Різне. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

1. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського ліцею - гімназії з 

інституційною формою навчання № 1  

2. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського ліцею - гімназії з 

інституційною формою навчання № 2 

 

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – депутат міської ради, який запропонував для 

застосування процедури «спрощеного голосування» об’єднати питання 1 і 2. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування щодо застосування процедури 

«спрощеного голосування». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1 

 

Депутат Петрик Ю.Ф. попросив врахувати його голос «ЗА» 

  

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 
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не голосували – 0 
 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення щодо застосування 

процедури «спрощеного голосування» прийнято. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкти рішень: 

 

1. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського ліцею - гімназії з 

інституційною формою навчання № 1  

2. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського ліцею - гімназії з 

інституційною формою навчання № 2 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1  

 

 Депутат Петрик Ю.Ф. попросив врахувати його голос «ЗА» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0  
 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ:    

 

3. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 1 «Веснянка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

4. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 2 «Берегиня» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

5. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 3 «Веселка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

6. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 4 «Оберіг» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

7. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 5 «Сонечко» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

8. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 6 «Зіронька» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

9. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 7 «Орлятко» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

10. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 8 «Золотий півник» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом 

викладення його в новій редакції 
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11. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 9 «Тополинка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

12. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 10 «Рибка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

13. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 11 «Дивограй» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

14. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 12 «Джерельце» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

15. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 13 «Пілот» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

16. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 14 «Оксанка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

17. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 15 «Мрія» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

18. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 16 «Пролісок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

19. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 17 «Усмішка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

20. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 18 «Ясочка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

21. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 19 «Кобзарик» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

22. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 20 «Берізка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

23. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 21 «Малятко» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

24. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 22 «Ластівка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

25. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 23 «Дзвіночок»  Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

26. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 24 «Світанок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

27. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 25 «Оленка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

28. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 26 «Струмочок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 
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29. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 27 «Намистинка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом 

викладення його в новій редакції 

30. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 28 «Горобинонька» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом 

викладення його в новій редакції 

31. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 29 «Барвінок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

32. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 30 «Росиночка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

33. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 31 «Незабудка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

34. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 32 «Перлинка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

35. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 33 «Калинка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

36. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 34 «Віночок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

37. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 35 «Вербиченька» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом 

викладення його в новій редакції 

38. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 36 «Ромашка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 
 

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – депутат міської ради, який запропонував для 

застосування процедури «спрощеного голосування» об’єднати питання 3-38. 

 

10.14 год. 

Зареєструвався депутат міської ради Плєшаков А.В. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування щодо застосування процедури 

«спрощеного голосування». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1 

 

 Депутат Петрик Ю.Ф. попросив врахувати його голос «ЗА» 

  

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 
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ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення щодо застосування 

процедури «спрощеного голосування»прийнято. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкти рішень: 

 

3. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 1 «Веснянка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

4. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 2 «Берегиня» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

5. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 3 «Веселка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

6. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 4 «Оберіг» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

7. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 5 «Сонечко» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

8. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 6 «Зіронька» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

9. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 7 «Орлятко» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

10. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 8 «Золотий півник» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом 

викладення його в новій редакції 

11. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 9 «Тополинка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

12. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 10 «Рибка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

13. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 11 «Дивограй» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

14. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 12 «Джерельце» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

15. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 13 «Пілот» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

16. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 14 «Оксанка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

17. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 15 «Мрія» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

18. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 16 «Пролісок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 
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19. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 17 «Усмішка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

20. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 18 «Ясочка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

21. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 19 «Кобзарик» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

22. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 20 «Берізка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

23. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 21 «Малятко» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

24. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 22 «Ластівка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

25. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 23 «Дзвіночок»  Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

26. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 24 «Світанок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

27. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 25 «Оленка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

28. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 26 «Струмочок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

29. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 27 «Намистинка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом 

викладення його в новій редакції 

30. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 28 «Горобинонька» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом 

викладення його в новій редакції 

31. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 29 «Барвінок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

32. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 30 «Росиночка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

33. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 31 «Незабудка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

34. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 32 «Перлинка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

35. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 33 «Калинка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

36. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 34 «Віночок» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 
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37. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 35 «Вербиченька» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом 

викладення його в новій редакції 

38. Про зміну найменування та затвердження  статуту Білоцерківського закладу дошкільної 

освіти № 36 «Ромашка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1 

 

 Депутат міської ради Петрик Ю.Ф. попросив врахувати його голос «за».  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 
 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про внесення змін до Програми організації харчування здобувачів освіти в 

комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти в комунальних закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти Білоцерківської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року 

№ 67-05-VIII 
 

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – депутат міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0  
 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

Різне. 
 

Сесія закрита 
 

                             Звучить Державний Гімн України 
 

   Пленарне засідання закінчене о  1022 

                        

Голова засідання 

Міський голова                                                                                            Геннадій ДИКИЙ 


