
УКРАЇНА
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я

,2021 року смт.Володимирець №

Про про проведення конкурсу 
на посаду директора комунальної установи 
«Володимирецький інклюзивно-ресурсний 
центр» Володимирецької селищної ради

Відповідно до статті 23 ’ Закону України «Про освіту», керуючись 
пунктом ЗО частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 
2017 року №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний 
центр», з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами 
від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому 
числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення 
комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими 
освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та 
забезпечення системного кваліфікованого супроводження, ефективного 
використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання 
бюджетних коштів селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Провести конкурс на посаду директора комунальної установи 
«Володимирецький інклюзивно-ресурсний центр» Володимирецької 
селищної ради (скорочена назва -  КУ «Володимирецький ІРЦ» ).

2. Затвердити склад конкурсної комісії для проведення конкурсу на 
посаду директора комунальної установи «Володимирецький інклюзивно- 
ресурсний центр « Володимирецької селищної ради, що додається.

3. Конкурсній комісії провести конкурсний відбір кандидатів на 
посади фахівців комунальної установи «Володимирецький інклюзивно- 
ресурсний центр «Володимирецької селищної ради згідно порядку 
забезпечення прозорої кадрової політики.

4. Фінансовому відділу Володимирецької селищної ради (Л.Ярмолюк) 
щорічно передбачати фінансування видатків на утримання комунальної 
установи з місцевого бюджету.



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
селищного голови (А.Котович), в.о. начальника управління соціально- 
культурної сфери Володимирецької селищної ради (В.Друзь) та голову 
комісії з питань бюджету, фінансів та соціальної політики, охорони здоров’я, 
освіти, культури, молоді і спорту (А.Бова).

Голова селищної ради В.В. Ковенько



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Володимирецької селищної ради «Про проведення 
конкурсу на посаду директора Комунальної установи «Володимирецький

інклюзивно-ресурсний центр» Володимирецької селищної ради»

У липні 2017 року Президентом України було підписано Закон України 
«Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей 
доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг».

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 
«Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» органам 
місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади 
рекомендовано утворити протягом двох місяців інклюзивно-ресурсні центри. 
Рішенням Володимирецької районної ради було утворено комунальну 
установу «Володимирецький інклюзивно-ресурсний центр», (рішення №319 
від 21 червня 2018 року).

Повноваження, права та обов’язки засновника комунальної установи 
«Володимирецький інклюзивно-ресурсний центр» Володимирецької 
селищної ради передані від Вараської районної ради до Володимирецької 
селищної ради на підставі Господарського, Цивільного та Бюджетного 
кодексів України, Законів України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності 
органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» від 
17 листопада 2020 року № 1009-ІХ, «Про місцеве самоврядування в Україні» 
від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, «Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності» від З березня 1998 року № 147/98-ВР, 
рішення Вараської районної ради від 18 грудня 2020 року №12 «Про 
безоплатну передачу бюджетних установ, закладів зі спільної власності 
територіальних громад, сіл, селищ Володимирецького району у комунальну 
власність сільських, селищних, міських територіальних громад», рішення 
Володимирецької селищної ради від 24 грудня 2020 року № 89 «Про 
безоплатне приймання бюджетних установ, закладів зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району у комунальну 
власність Володимирецької селищної територіальної громади».

Інклюзивно-ресурсний центр є установою, що створюється з метою 
забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років 
на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у 
професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної 
психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми 
потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення 
системного кваліфікованого супроводження.

Створення та діяльність таких Центрів у смт. Володимирець сприятиме 
забезпеченню дітям з особливими освітніми потребами необхідної 
психолого-педагогічної підтримки, з урахуванням їх індивідуальних потреб, 
а також має стати ефективним засобом забезпечення прав таких осіб на



освіту, сприяння розвитку їх особистості, поліпшення стану їх здоров'я та 
якості життя, підвищення рівня участі у житті громади.

Для функціонування даної установи необхідно провести конкурс на 
посади директора та фахівців комунальної установи «Володимирецький 
інклюзивно-ресурсний центр» Володимирецької селищної ради.

Прийняття цього рішення дозволить продовжити реалізацію комплексу 
заходів щодо поліпшення доступу осіб з особливими освітніми потребами до 
освітніх послуг.

Директор комунальної установи 
«Володимирецький інклюзивно- 
ресурсний центр» Володимирецької 
селищної ради



освіту, сприяння розвитку їх особистості, поліпшення стану їх здоров'я та 
якості життя, підвищення рівня участі у житті громади.

Для функціонування даної установи необхідно провести конкурс на 
посади директора та фахівців комунальної установи «Володимирецькиіі 
Інклюзивно-ресурсний центр» Володимирецької селищної ради.

Прийняття цього рішення дозволить продовжити реалізацію комплексу 
заходів щодо поліпшення доступу осіб з особливими освітніми потребами до 
освітніх послуг.

в.о. начальника управління
соціально-культурної сфери Вадим ДРУЗЬ


