
 

 

 

 

                                                                                   

УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ПОЗАЧЕРГОВА 

ІІІ  СЕСІЯ   VIIІ СКЛИКАННЯ 

  

   15 грудня  2020  року                                                        Р  І Ш Е Н Н Я   №  54 

 

Про затвердження Програми  
«Особливим дітям – особлива турбота»  
 на 2021 рік  

   

Відповідно ст.20 Бюджетного кодексу України, керуючись ст..ст. 26 , 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  наказом Міністерства фінансів 
України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з 
питань фінансів, бюджету, планування,                                                                                               
соціально-економічного розвитку, інвестицій    та міжнародного співробітництва 
Старосалтівська селищна рада        ВИРІШИЛА: 
                                                                                                                                 

            1. Затвердити Програму «Особливим дітям – особлива турбота»  на 2021 рік 
(далі — Програма)  згідно з додатком 1. 

2. Видадтки, пов’язані з проведенням програми, здійснювати за рахунок 
коштів, передбачених у селищному бюджеті на 2021 рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійні  комісії 
селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного 
розвитку, інвестицій    та міжнародного співробітництва 

                                                                                                          

 

 

Старосалтівський селищний голова оригінал підписано  Едуард КОНОВАЛОВ 

  

                                 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням ІІІ сесії Старосалтівської  
селищної ради VIII скликання 

«15»  грудня  2020 року № 54 

 

 

ПРОГРАМА 

«Особливим дітям – особлива турбота» 

на 2021 рік 

 

1. Паспорт Програми 

 

Ініціатор 
 
розроблення  
програми 

 

Комунальна установа «Старосалтівський інклюзивно-ресурсний центр» 
Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області. 

Дата і номер 
розпорядчого 
документу 
органу 
виконавчої 
влади 

 

Конвенція про права інвалідів, Закони України: «Про освіту»;  «Про повну 
загальну середню освіту»; «Про дошкільну освіту», «Про охорону 
дитинства»; «Про реабілітацію інвалідів в Україні»; «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні». Укази Президента України: - від 
11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав 
дітей»; - від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи 
щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими 
фізичними можливостями», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 
липня 2017 року № 545  «Про затвердження Положення про інклюзивно-

ресурсні центри», Рішення LIX  сесії VII скликання Старосалтівської 
селищної ради від 12 вересня 2019 року №2925 « Про створення  
комунальної установи «Старосалтівський інклюзивно-ресурсний центр» 
Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області. 

Розробник 
програми 

ІРЦ 

Учасники 
програми 

Відділ освіти, молоді та спорту; Старосалтівська селищна рада ; Члени 
Виконавчого комітету ради; Депутати селищної ради. 

Термін реалізації 
програми 

2021 рік 

Перелік 
бюджетів, які 
беруть участь у 
реалізації 
програми 

Селищний бюджет 

Загальний обсяг 
фінансових 
ресурсів, 
необхідних для 
реалізації 
програми 

65 тис. грн 

Коштів 
місцевого 
бюджету 

65 тис. грн 

Коштів інших 
джерел 

 



 

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Кожна дитина – особлива, але є діти, про яких говорять «особливі» не для того, щоб 
підкреслити унікальність здібностей, а задля того, щоб відмітити ті особливі потреби, які 
відрізняють їх від інших дітей. Це категорія дітей, які мають порушення фізичного чи 
психічного розвитку і потребують особливих підходів у забезпеченні  навчання  та 
повноцінної життєдіяльності. Незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи 
інтелектуального порушення, кожна людина має право на повноцінне життя, освіту, якість 
якої не відрізняється від якості освіти решти людей. Саме цей принцип є основним в 
організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.  

Інклюзивне навчання є одним із основних напрямів реформування освіти , мета якого 
– реалізація права на освіту осіб  з порушеннями  розвитку без дискримінації і визначається як 
процес врахування і відповіді на різноманітні освітні потреби учнів в навчанні , культурних 
заходах, житті громади, ефективного психолого-педагогічного та корекційно-розвиткового 
супроводу. 

Інклюзивна освіта для дитини з порушенням розвитку за всіма параметрами має бути 
такою самою, як освіта, що отримують діти – однолітки та має представляти собою  цілісну 
систему освітніх послуг: створення позитивного клімату в шкільному середовищі, адаптація 
фізичного середовища, розробка індивідуальних навчальних програм та планів, добір 
ефективних методів та форм навчання, співпраця з фахівцями відповідно до різних освітніх 
потреб дітей, залучення батьків до співпраці, тощо.   

Всі без винятку діти України мають право на отримання освіти в тій формі та умовах, 
які відповідають її фізичному та розумовому розвитку. І це право закріплене в ряді 
нормативних документів: Конституції  України, Конвенціії про права осіб з інвалідністю, 
Законах України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, 
іншими актами законодавства та Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 . 

Інклюзивно-ресурсний центр – це основний осередок  всебічної підтримки , 
забезпечення комфортних умов задоволення особливих потреб  дітей. І це дуже добре, що у 
нашій громаді створено такий центр. Центр провадить діяльність з урахуванням таких 
принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання 
найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, 
конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.  

Але  на даний момент існує низка проблем, які не сприяють ефективності роботи 
інклюзивно-ресурсного центру: 
- приміщення ІРЦ потребують естетичного удосконалення та забезпечення дотримання вимог 
ДБН для роботи з дітьми .  
- існує дефіцит фахівців корекційного спрямування для здійснення  повномасштабної 
корекційної підтримки дітей з особливими освітніми  потребами, штат ІРЦ  
укомплектований  всього на 30  %. 
- відсутність реабілітаційного  обладнання для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, 
розвитку сенсорної сфери дитини. 
- недостатня забезпеченість навчально-методичними посібниками та дидактичними 
матеріалами  для корекційно-розвиткової роботи.  

Основними завданнями Програми є надання додаткових можливостей та забезпечення 
ефективного супроводу  дітям з особливими освітніми потребами та їх сім’ям, розширення 
спектру   та підвищення ефективності корекційних послуг.  
Прийняття селищної програми «Особливим дітям – особлива турбота» Старосалтівської 
об’єднаної територіальної громади на 2021 роки та залучення на її виконання коштів з 
місцевого бюджету сприятиме вирішенню зазначених вище проблемних питань. 

 

 

 



 

3. Визначення мети Програми 

  
Кількість дітей з особливими потребами з кожним днем зростає. Виникає необхідність 

створення додаткових умов для учнів та вихованців закладів дошкільної та загальної 
середньої освіти, зокрема, у частині забезпечення потреб у наданні соціальної, педагогічної, 
психологічної, інформаційної підтримки зазначених категорій дітей, створення відповідного 
інклюзивного середовища. 

Закон України «Про освіту» вперше і чітко прописує поняття інклюзивне середовище. Це 
«сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та 
розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей» [1]. Тобто це має бути 
комфортне середовище, в якому всі діти разом навчаються, а школа готова у будь-який час 
прийняти кожну дитину, прагнучи створити максимально сприятливі умови для розвитку її 
потенціалу. 

Метою Програми є забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на 
здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної 
середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку 
дитини (далі - комплексна оцінка), надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-

розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу в комфортних 
умовах  , що забезпечить повноцінну соціалізацію та інтеграцію у суспільство. 

Програма «Особливим дітям – особлива турбота» на 2021 рік (далі — Програма) - це 
заходи, що здійснюються на рівні ОТГ з метою соціальної, педагогічної, психологічної та  
корекційної підтримки дітей з особливими освітніми потребами та їх сімей, сприяння 
виріщенню їх соціально-психологічних  проблем. 

 

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 
фінансування; строки виконання Програми 

 
Соціалізація дітей з порушеннями  розвитку - це система реабілітаційних, психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових заходів, які застосовуються для дітей з метою 
набуття знань, умінь та навичок, які б дали їм змогу подолати та  послабити існуючі недоліки 
в розвитку та відчувати себе впевнено за всіх життєвих ситуацій.  
 

Головною метою повноцінної соціалізації дитини з порушеннями розвитку  є надання 
можливості:  
- подолати труднощі розвитку, засвоїти побутові , соціальні та навчальні навички, 

розвинути свої здібності, повністю або частково інтегруватися у соціальне життя суспільства.  
- батькам усвідомити сутність  проблем своїх дітей, оволодіти методикою виконання 

індивідуальних реабілітаційних програм, перетворитись на активного учасника корекційного 
процесу і на цій основі досягти прогресу дитини в її інтеграції у дитячий колектив та 
суспільство.  

Економічна доцільність системи підтримки дітей з особливими освітніми потребами 
базується на досягненні кращих результатів при значно менших фінансових затратах.  

Реалізацію проекту Програми на 2021 рік планується здійснити за рахунок коштів 
селищного бюджету .  
 

 

 

 



5. Перелік завдань і заходів Програми 

 

Основними завданнями Програми є: 
- реалізація державної політики у сфері забезпечення дітей з особливими освітніми 
потребами якісною освітою з врахуванням різноманітних освітніх  потреб учнів у навчанні, 
культурних заходах, житті громади, ефективного психолого-педагогічного та корекційно-

розвиткового супроводу. 
- виявлення дітей, що потребують особливої підтримки шляхом проведення комплексної 
оцінки розвитку дитини з метою визначення освітніх потреб і надання відповідних соціальних, 
психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових  послуг;  
- психологічна підтримка та правова допомога батькам, що мають особливих дітей;  
- забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку та їх батьків інформацією та 
рівними можливостями у житті, побуті, відпочинку з усіма членами суспільства;  
- об'єднання батьків в групи самодопомоги. 
 

Реалізація програми дасть змогу створити систему підтримки дітей з особливими освітніми 
потребами, яка  підвищить ефективність психолого-педагогічних та корекційно-

реабілітаційних послуг, що в свою чергу зменшить прошарок соціально дезадаптованих дітей, 
забезпечить максимальне залучення  їх до суспільного життя . 
 

Основні заходи 

 

№ 
з/п Заходи Шляхи виконання Фінансування 

 

Виконавці 
1 Створення сучасного 

універсального дизайну 
приміщень ІРЦ з метою 
забезпечення  комфортних 
умов    навчання дітей. 

Ремонт приміщень 
ІРЦ: 
-монтаж підвісної 
стелі з 
світильниками    

(70 м2) 10 000.00 грн. 

Старосалтівсь-

ка селищна 
рада, Відділ 
освіти, молоді 
та спорту, ІРЦ 

-поклейка шпалер  
в кабінетах ІРЦ  
(140 м2)   10 000,00 грн. 

-ремонт підлоги в 
кабінетах ІРЦ 
(укладка лінолеуму 
35 м2)   8 000,00 грн. 

-монтаж жалюзі  на 
вікна в кабінетах 
ІРЦ 1000,00 грн. 

2 Розширення можливостей 
для дітей з особливими 
освітніми потребами в 
отриманні корекційно-

розвиткових послуг  
шляхом відповідного 
облаштування ресурсної 
кімнати ІРЦ (зокрема 
створення реабілітаціного 
куточка та забезпечення 
зони соціально-побутового 
орієнтування  побутовою 
технікою), створення 
сенсорного куточка. 

 Придбання 
спортивного 
куточка-

трансформера та 
реабілітаційної 
гойдалки 15 000,00 грн. 

Старосалтівсь-

ка селищна 
рада, Відділ 
освіти, молоді 
та спорту, ІРЦ 

Придбання 
побутової техніки 
та посуду для зони 
соціально-

побутового 
орієнтування:         
-електричний 
чайник;                    4 000,00 грн 



-мікрохвильва піч; 
-посуд. 
Придбання 
сенсорного 
обладнання 
(іграшок-

обтяжувачів та 
сенсорних м’ячів) 5 000,00 грн 

3 Організація проведення 
комплексної психолого-

педагогічної оцінки 
розвитку дитини, з метою 
визначення освітніх потреб 
та окреслення відповідного 
освітнього маршруту 

 

Без 
фінансування 

 

4 Забезпечення  ефективного 
психолого-педагогічного 
супроводу та корекційно-

розвиткової роботи з 
учнями  з особливими 
освітніми потребами 
шляхом оновлення, 
покращання навчально-

дидактичних матеріалів та 
технічного забезпечення 
навчального процесу.  

Створення сайту 
ІРЦ  

2 500,00 грн 

Старосалтівсь-

ка селищна 
рада, Відділ 
освіти, молоді 
та спорту, ІРЦ 

обслуговування 
комп’ютерної 
техніки 2 500,00 грн 

Монтаж  та 
налаштування 
мультимедійного 
обладнання 2 500,00 грн 

придбання 
навчально-

дидактичних 
посібників 4 500.00 грн 

5 Сприяння охопленню дітей 
із особливими освітніми 
потребами позашкільною 
роботою: участю в 
розважальних заходах та 
екскурсіях. 

Організація 
розважальних 
заходів та 
екскурсій. 

Без 
фінансування 

Фахівці ІРЦ, 
батьки 

6 Забезпечення житлом чи 
відшкодування 
транспортних  витрат 
фахівців, які прибувають 
на роботу до ІРЦ з інших 
населених пунктів. 

На розгляд Старосалтівської селищної 
ради 

Старосалтівсь-

ка селищна 
рада 

  Всього: 65 000,00 грн  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ресурсне забезпечення Програми – 65  тис. гривень 

 

 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, 
покладається на Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради.  

Відповідальні виконавці інформують про хід та результати виконання заходів 
Програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації Виконавчому комітету 
Старосалтівської селищної ради щорічно до 10 січня. Узагальнену інформацію про хід та 
результати виконання заходів Програми подається на розгляд депутатів селищної ради 
щорічно до 20 січня. 

 

 

 

 


