
 

УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

LХ СЕСІЯ        VII СКЛИКАННЯ 

від 24 вересня 2019 року                              Р І Ш Е Н Н Я № 2929 

«Про відкриття   інклюзивної  групи в ДНЗ  я/с «Барвінок-100» Старосалтівської  

селищної ради» 

На виконання Законів України «Про внесення змін до законодавчих актів 
України  про освіту щодо організації інклюзивного навчання» від 2014 р. № 30, 
ст.1011, «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», відповідно до Листа 
МОН України від 28.09.2012р.№1/9-675 «Щодо введення посади 
вихователя(асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах  з 
інклюзивним навчанням»  № 1/9-487 від 12.10.2015р.,  визначено  право дітей з 
особливими освітніми потребами дошкільного віку здобувати освіту в інклюзивних 
групах закладу дошкільної  освіти за місцем  свого проживання. Згідно Постанови 
Кабінету Міністрів від 10 квітня  2019 року  № 530 «Про затвердження Порядку  
організації діяльності  інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», відповідно 
Наказу МОЗ «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у 
дошкільних навчальних закладах» № 104/52п.8 від 06 лютого 2015 року, враховуючи  
висновки  постійної депутатської комісії з питань  бюджету, керуючись ст. ст. 
26,32,59,Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   селищна рада, 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Директору  Старосалтівського ДНЗ я-с «Барвінок-100» Курсачовій Г.С.:  

1.1.Відкрити з 01.10.2019 р.  інклюзивну  групу з  наповненістю до 15 осіб ,  в 

дошкільному навчальному закладі відповідно до нормативів, визначених Положенням 

про дошкільний навчальний заклад та Порядком комплектування інклюзивних груп у 

дошкільних навчальних закладах  та рекомендацій ІРЦ 

1.2.Прийняти  на інклюзивну форму навчання Семенець Тимура Віталійовича , 

16.08.2016р.н., та Шиленко Таїсію Володимирівну 21.07.2016 року народження  . 

1.3.Забезпечити психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми 

потребами практичним психологом. 

1.4.Ввести ставку асистента вихователя. 

1.5.Облаштувати кабінет для проведення корекційно-розвиткових занять. 

1.6.Навчально-виховний процес в інклюзивних групах здійснювати відповідно до 

Базового компонента дошкільної освіти за програмами та навчально-методичними 

посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН, з урахуванням 

індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими 

освітніми потребами. 

 1.7.Скласти  індивідуальні програми розвитку з відповідною їх адаптацією до 

особливих потреб дітей, залучивши батьків. 

1.8.Забезпечити постійну співпрацю з батьками дітей, яким необхідні ООП з 

залученням їх до організації навчально-виховного процесу. Ознайомлювати батьків 

про потенційні можливості дітей та динаміку їх розвитку. 

1.9.Якщо в період перебування в інклюзивній групі дошкільного закладу у дитини з 

особливими освітніми потребами буде проявлятись неконтрольована поведінка, що 

 



може загрожувати її життю і здоров’ю або членів дитячого колективу, направити для 

додаткового обстеження до ІРЦ для вирішення подальшого перебування в 

інклюзивній групі. 

 

2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Глазуновій І.М.. внести зміни в 

штатний розпис, передбачити оплату  праці асистента вихователя згідно з Інструкцією 

про обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженого наказом 

Міносвіти від 15.04.1993р. №102 та Законом України «Про внесення змін до деяких 

законів України про освіту  щодо організації інклюзивного навчання» від 

05.06.2014р.№1324-VІІ.  

 
3. Директору інклюзивно-ресурсного центру Старосалтівської  селищної ради: 

3.1. Надавати консультативну допомогу,  щодо створення умов навчання дітей даної 

категорії, розробки індивідуальних навчальних планів, індивідуальних програм 

розвитку,  проведення корекційно-розвивальних занять для учнів з особливими 

освітніми потребами. 

3.2.Здійснювати постійний контроль за організацією навчання в  інклюзивній групі. 

3.3.Сприяти ранньому виявленню дітей з особливими освітніми потребами з метою 

надання їм корекційної допомоги та консультативної допомоги їх батькам з питань 

особливостей розвитку та пізнавальної діяльності дітей. 
 
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань бюджету (Тимофєєв В.І.). 

 

 

             Старосалтівський селищний голова    оригінал підписано   Е.П. Коновалов 



      

      

      

      

      

      

  
 


