
ПРОЕКТ

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» __________ 2018 року 

Про створення Комунальної установи
«Чугуївський  районний  інклюзивно-
ресурсний  центр»  Чугуївської
районної ради Харківської області

З метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком
від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом
проведення  комплексної  психолого-педагогічної  оцінки  розвитку  дитини,
надання  психолого-педагогічної  допомоги  та  забезпечення  системного
кваліфікованого  супроводження,  відповідно  до  ст. 20  Закону  України  «Про
освіту», ч. 31 ст. 48 Закону України «Про загальну середню освіту», керуючись
Положенням  про  інклюзивно-ресурсний  центр,  затвердженим  постановою
Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545, на підставі ст. ст. 43, 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Створити Комунальну установу  «Чугуївський районний інклюзивно-
ресурсний центр» Чугуївської районної ради Харківської області.

2.  Затвердити  Положення  про  Комунальну  установу  «Чугуївський
районний інклюзивно-ресурсний центр» Чугуївської районної ради Харківської
області (додається).

3.  Протягом  одного  місяця  затвердити  Положення  про  проведення
конкурсу на посаду директора Комунальної установи «Чугуївський районний
інклюзивно-ресурсний центр» Чугуївської районної ради Харківської області.

4.  Визнати  відділ  освіти  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
уповноваженим  органом  управління  Комунальної  установи  «Чугуївський
районний інклюзивно-ресурсний центр» Чугуївської районної ради Харківської
області.

5. Утримання Комунальної установи «Чугуївський районний інклюзивно-
ресурсний центр» Чугуївської районної ради Харківської області проводити в
межах  загального  кошторису  відділу  освіти  Чугуївської  районної  державної
адміністрації.

6. Фінансовому управлінню Чугуївської районної державної адміністрації
(Бурейко  Т.М.)  щорічно  передбачати  фінансування  видатків  на  утримання
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Комунальної  установи  «Чугуївський районний інклюзивно-ресурсний центр»
Чугуївської районної ради Харківської області з районного бюджету.

7. Відділу освіти Чугуївської районної державної адміністрації (Бєлєвцова
Т.В.)  здійснити  організаційно-правові  заходи  щодо  функціонування
Комунальної  установи  «Чугуївський районний інклюзивно-ресурсний центр»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства.

8.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з
питань соціально-економічного розвитку, комунальної власності,  будівництва
та житлово-комунального господарства (Сторожев І.А.).

Голова
районної ради                                                                                               А. Бабієць


	

