
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №40-22/18 

 
19 квітня 2018 року м. Вижниця 

Про створення комунальної установи  

«Інклюзивно-ресурсний центр» 

Вижницької районної ради 

 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 87, 88, 90 Цивільного Кодексу 

України, статтями 19, 22, 24, 25,  ч.2 ст. 66 Закону України «Про освіту», 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 545 від 12.07.2017 

року «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», 

розглянувши клопотання Вижницької районної державної адміністрації від 

20.03.2018 року №01.34-310 про створення комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Вижницької районної ради, з метою 

забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами від 2-х до 18-ти 

років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у 

професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної 

психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-

педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого 

супроводження, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з 

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

власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій, районна рада  

 

ВИРІШИЛА:   

 

1. Створити комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Вижницької районної ради (далі – Центр). 

 

2. Визначити відділ освіти Вижницької районної державної 

адміністрації уповноваженим органом управління Центру. 

 

3. Затвердити статут Центру (додається). 

 

 



4. Затвердити тимчасовий штатний розпис Центру в кількості 6 (шість) 

чоловік (додається).  

5. Доручити відділу освіти Вижницької РДА (Андрич М.Г.): 

 -  в порядку, встановленому чинним законодавством України, вжити 

заходів щодо проведення державної реєстрації Центру; 

 - з моменту прийняття цього рішення розпочати процедуру оголошення 

та проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Центру, 

відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу, призначення на 

посаду  та  звільнення із займаної посади керівників підприємств, закладів, 

установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст Вижницького району, затвердженого рішенням дев’ятої сесії 

Вижницької районної ради VIІ скликання 10 листопада 2016 року №182-9/16 

з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про освіту», 

Постановою Кабінету Міністрів України № 545 від 12.07.2017 року «Про 

затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»; 

 - на період проведення конкурсу на посаду директора Центру, за 

попереднім погодженням із головою районної ради, призначити 

виконуючого обов’язки директора Центру; 

          - звернутися до  Вижницької та Вашківецької  міських рад для  

вирішення питання по забезпеченню фінансування видатків на здійснення 

функцій Центру у сфері надання психолого-педагогічної допомоги дітям з 

особливими освітніми потребами, які виховуються у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах міських об’єднаних територіальних 

громад. 

 

6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту 

та з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Голова районної ради                     М. Андрюк 

 


