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РІШЕННЯ 

_____________  2018 року                         смт Гриців                                        ПРОЕКТ 

 

Про створення комунальної установи 

«Шепетівський районний 

інклюзивно-ресурсний центр»  

Грицівської селищної ради  

Шепетівського району 

Хмельницької області 

 

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної 

та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної 

оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-

педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, на 

виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про 

затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», відповідно до статей  19, 20 

Закону України «Про освіту», керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.  В складі співзасновників (Грицівська селищна рада, Ленковецька сільська рада, 

Судилківська сільська рада, Шепетівська районна рада) Грицівській селищній раді стати 

співзасновником комунальної установи «Шепетівський районний інклюзивно-ресурсний 

центр», визначити приналежність даного інклюзивно-ресурсного центру за Грицівською 

селищною радою Шепетівського району Хмельницької області 

2. Створити комунальну установу «Шепетівський районний інклюзивно-ресурсний центр» за 

адресою: 30455, Хмельницька область, Шепетівський район, селище міського типу Гриців, 

вулиця Ломоносова, 5 

3. Затвердити Статут комунальної установи «Шепетівський районний інклюзивно-ресурсний 

центр» Грицівської селищної ради Шепетівського району  Хмельницької області (додаток 1). 

4. Затвердити структуру комунальної установи «Шепетівський районний інклюзивно-

ресурсний центр» Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області 

(додаток 2) 

5. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

директора комунальної установи «Шепетівський районний інклюзивно-ресурсний центр» 

Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області (додаток 3) 



6. Призначити тимчасово виконуючим обов’язки директора комунальної установи 

«Шепетівський районний інклюзивно-ресурсний центр» Грицівської селищної ради 

Шепетівського району Хмельницької області завідувача районним ПМПК Столярчук Тетяну 

Ростиславівну до завершення конкурсу на заміщення вакантної посади директора 

інклюзивно-ресурсного центру, згідно результатів конкурсу 

7. Тимчасово виконуючому обов’язки директора комунальної установи «Шепетівський 

районний інклюзивно-ресурсний центр» Грицівської селищної ради Шепетівського району 

Хмельницької області здійснити державну реєстрацію даної установи відповідно до вимог 

чинного законодавства України 

8. Відділу фінансового обліку, звітності та фінансів Грицівської селищної ради забезпечити 

співфінансування комунальної установи «Шепетівський районний інклюзивно-ресурсний 

центр» Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури та молоді 

(Зарудзей О.І.) 

 

 

 

 

Голова селищної ради        Л.Тіфенбах 

 

 

 


