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Про роботу КУ «Інклюзивно - ресурсний центр» 

по забезпеченню рівного доступу дітей 

з особливими освітніми потребами до якісної освіти 

 

 

Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, частинами 4, 5 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституцією України, Законами 

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

Постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Інклюзивно 

- ресурсний центр» від 12.07.2017 року №545, «Деякі питання створення ресурсних 

центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів» від 22.08.2018 

року №617, розглянувши звіт директора КУ« Іклюзивно-ресурсний центр» Вижницької 

районної ради Лейби К.М. «Про роботу КУ «Інклюзивно - ресурсний центр» по 

забезпеченню рівного доступу дітей з особливими освітніми потребами до якісної освіти 

району», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, 

охорони здоров’я, культури, молоді та спорту з цього питання, районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Звіт директора КУ «Іклюзивно-ресурсний центр» Вижницької районної ради 

(Лейба К.М.)  «Про роботу КУ «Інклюзивно - ресурсний центр» по забезпеченню рівного 

доступу дітей з особливими освітніми потребами до якісної освіти району» взяти до 

відома (додається). 

2. Директору КУ «Інклюзивно- ресурсний центр» (Лейбі К.М.): 

2.1. Продовжувати здійснювати координаційну діяльність з питань організації 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.  

2.2. Забезпечити організацію співпраці між органами місцевого самоврядування 

при розширенні територіальної зони обслуговування інклюзивно-ресурсним центром 

району. 



2.3.Передбачити фахову підготовку працівників, які працюють з дітьми з 

особливими освітніми потребами, на курсах підвищення кваліфікації, тощо відповідно до 

кваліфікаційних вимог діючого законодавства України. 

2.4.Проводити інформативно- роз’яснювальну роботу серед педагогів, батьків, 

громадськості щодо впровадження інклюзивної освіти. 

2.5.Для організації процесу навчання дітей та учнів з особливими освітніми 

потребами в КУ «Інклюзивний центр» Вижницької районної ради облаштувати 

медіатеками, дидактичним та роздатковим матеріалами. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань  освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту (О.Сащук). 

Голова районної ради             М. Андрюк 

Виконавець: 

Директор КУ «Іклюзивно-ресурсного центру»           К.Лейба 

Вижницької районної ради             

Погоджено: 

Заступник голови районної ради   С. Вірста 

Керуючий справами  виконавчого апарату районної ради    Г.Івоняк 

 

Начальник відділу освіти Вижницької  РДА      М. Андрич 

 

Завідувач юридичного відділу виконавчого       К.Голобуцька 

апарату районної ради        

Завідувач загального відділу 

виконавчого апарату районної ради   Ю. Флора 

Голова постійної комісії районної ради з питань     О.Сащук 

освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту 

. 



Довідка 

«Про роботу КУ «Інклюзивно- ресурсний центр» по забезпеченню рівного 

доступу дітей з особливими освітніми потребами до якісної освіти району» 

 

                                                                        Не можна вимагати від дитини  

неможливого – до певного рівня 

                                                                       і певного кола знань різні діти  

                                                                           йдуть по різному. 

 В. Сухомлинський 

 

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Вижницької 

районної ради Чернівецької області створена рішенням сесії Вижницької 

районної ради від 19.04.2018р. № 40-22/18, з метою забезпечення права 

дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття 

дошкільної, початкової, базової та профільної загальної середньої освіти в 

закладах району, які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення 

комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання 

психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх 

системного кваліфікованого супроводу. Створюючи новий освітній простір 

рівних можливостей для всіх дітей у Вижницькому  районі на умовах 

співфінансування з Вижницькою ОТГ та Вашківецькою ОТГ. 

У своїй діяльності інклюзивно-ресурсний центр керується 

Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами 

України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про 

дошкільну освіту”, Постановою Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження Положення про інклюзивно - ресурсний центр”, іншими 

актами законодавства та Статутом. 

За період роботи з 2018 року по 2020 року, можна сказати, що це 

складна та напружена робота - нелегко бути першим в новій справі. 

Інклюзивно-ресурсний центр є юридичною особою, має самостійний 

баланс.З 23 липня 2018 року  здійснено державну реєстрацію комунальної 

установи, виготовленні печатка, штамп, бланк із своїм найменуванням.  

Центр розміщений за адресою: 59200 м. Вижниця, вулиця Українська 

88, загальною площею 66,2 кв. метрів, звичайно площа недостатня. Проте, 

за сприянням районної державної адміністрації, районної ради в 2020 році 

розширено приміщення ще одним кабінетом, проведено ремонт в 

приміщенні. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%d0%a0%d1%94/96-%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%82
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%d0%a0%d1%94/96-%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%82
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%d0%a0%d1%94/96-%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%82
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%d0%a0%d1%94/96-%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%82
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14


В центрі облаштовано кабінет командних засідань фахівців 

інклюзивно-ресурсного центру, кабінет логопеда, кабінет практичного 

психолога, кабінет директора. Проте, необхідно ще один кабінет для роботи 

реабілітолога. 

З метою оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру виділено 

в 2018 році відповідна субвенція з державного бюджету в розмірі 200 тис. 

грн.  Для забезпечення якісної роботи закуплено:  

1. мультимедійне обладнання (проектор, інтерактивний сенсорний 

модуль, комплект монтажу мультимедійного комплексу на стіну); 

2. комп’ютерне обладнання (4 ноутбуки, багатофункціональний 

пристрій (принтер-сканер-копір), ламінатор); 

3. меблі; 

4. додаткове обладнання. 

Інша субвенція Вижницького ОТГ в сумі 25 тис. гривень використана 

для капітального ремонту приміщення Центру. 

Кошти на фінансування ІРЦ з серпня по грудень 2019р.- виділено з 

освітньої субвенції та інших бюджетів у розмірі 152 тис. грн. З них: 

5. заробітна плата-144 тис. грн.; 

6. комунальні послуги - 8,0 тис. грн. 

В 2019 році відповідна субвенція надійшла з державного бюджету на 

заробітну плату працівникам ІРЦ в розмірі 885,1 тис. грн. 

7. З місцевого бюджету в 2019 році виділено кошти 27,1 тис. гривень. З 

них:  

8. відрядження -5 тис. грн.; 

9. комунальні послуги - 12,0 тис. грн. 

10. Придбання матеріалів – 10,1 тис.гривень. 

В 2020 році відповідна субвенція з державного бюджету на заробітну 

плату працівникам ІРЦ в розмірі 947,0 тис. грн. 

11. З місцевого бюджету в 2020 році виділено кошти 55,3 тис. гривень. З 

них:  

12. Відрядження -7 тис. грн.; 

13. комунальні послуги - 15,0 тис. грн. 

14. Придбання матеріалів – 33,3 тис.гривень. 

За рахунок залишку освітньої субвенцій який утворився станом на 

01.01.2020 року в розмірі 162 тис. гривень проведено перерозподіл коштів. З 

них: 

15. на капітальний ремонт приміщення 62 ,0 тис. гривень;  

16. На оснащення реабілітаційного кабінету 100,0 тис. гривень 



Рішення сесії Вижницької районної ради від 19.04.2018 р. № 40-22/18 

затверджено штатний розпис та графік роботи комунальної установи ІРЦ. 

Основним завданням команди фахівців інклюзивно–ресурсного 

центру є проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих 

освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту. Відповідно до 

заяв та необхідного пакету документів від батьків, зареєстровано на даний 

час 212 дітей, які пройшли комплексну оцінку розвитку дитини. З них: 

17. 25 дітей від 2 до 5 років; 

18. 183 від 6 до 18 років; 

19. 25 здобувають освіту в інклюзивних групах ЗДО; 

20. 25 здобувають освіту в спеціальних групах ЗДО; 

21. 86 здобувають освіту в спеціальних класах ЗЗСО; 

22. 26 дітей здобувають освіту за індивідуальною формою ; 

23. 71 дитина не навчається; 

24. 29 дітей з інвалідністю ; 

25. 3 дітей пройшли повторну оцінку; 

26. 88 дітей отримують психолого-педагогічні та корекційно- розвиткові 

послуги в ІРЦ.  

Всі послуги в ІРЦ надаються безкоштовно. Записатися для 

узгодження дати візиту в ІРЦ можна за телефоном 80961496319. 

ІРЦ взаємодіє з педагогічними працівниками закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти Вижницького району з метою раннього 

виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з 

особливими освітніми потребами, підвищення фахової майстерності 

шляхом проведення засідань за круглим столом, майстер-класів та тренінгів. 

Участь в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з 

особливими освітніми потребами у закладах освіти, а також психолого-

педагогічних комісіях спеціальних закладів освіти з метою моніторингу 

динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік. 

Важливим аспектом діяльності центру є надання консультативно - 

психологічної допомоги батькам дітей з особливими освітніми потребами. З 

цією метою з батьками проводяться індивідуальні консультації, майстер-

класи та практичні заняття. Консультування батьків або законних 

представників дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі 

закладів освіти та зарахування до них. 

Значна увага в центрі приділяється підвищенню професійного рівня 

фахівців. З цією метою фахівці відвідують тренінги, семінари, вебінари, 

майстер класи із застосування сучасної спеціальної педагогіки та психології. 



 

Організовуємо благодійні свята для дітей з особливими освітніми 

потребами, надіємось що знайдуться фізичні та юридичні особи, які нам  

допоможуть у хорошій справі. 

На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим, хто причетний до 

діяльності нашого інклюзивно-ресурсного центру, хто небайдуже ставиться 

до проблем освіти у районі та розуміє важливість корекційної допомоги 

дітям. Надалі сподіваємось на тісну взаємодію з місцевими органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, 

закладами охорони здоров’я з метою виявлення та надання своєчасної 

психолого- педагогічної допомоги дітей з особливими освітніми потребами, 

а також з закладами соціального захисту населення, службами у справах 

дітей, громадськими організаціями для виявлення дітей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах. 

 

 

Директор КУ «Інклюзивний центр»      Катерина ЛЕЙБА 

 

 


