
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

6 сесія                      8 скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

21 квітня 2021 року                                                                                     № /VІІІ 

 

Про створення інклюзивної групи 

для виховання і навчання дітей з 

особливими освітніми потребами в 

Закладі дошкільної освіти (ясла-

садок) «Берізка» с. Руська Поляна 

Руськополянської сільської ради 

Черкаського району Черкаської 

області (далі - ЗДО ясла-садок 

«Берізка») 

 

 Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до частини третьої статті 12 Закону України від 

11.07.2001 № 2628-III “Про дошкільну освіту” (далі – Закон № 2628-III), 

Постанови Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 «Про 

затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах 

дошкільної освіти», наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 N 104/52 “Про затвердження 

Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних 

закладах”, пункту 3 розділу І наказу Міністерства освіти і науки України від 

04.11.2010 № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів 

дошкільних навчальних закладів» (із змінами), розглянувши подання 

завідувача ЗДО ясла-садок «Берізка» Фіалковської А. М. від 10.03.2021 № 8 

щодо потреби у створенні інклюзивної групи, з метою забезпечення рівного 

доступу до дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами, у тому 

числі з інвалідністю, на освіту за місцем проживання, соціальної адаптації та 

підготовки до отримання наступного рівня освіти, враховуючи висновки 

постійної комісії з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення та молодіжної політики 

Руськополянська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Створити з 01.05.2021 року в ЗДО ясла-садок «Берізка» одну інклюзивну 

групу для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.  

 

 



2. Завідувачу ЗДО ясла-садок «Берізка» Фіалковській А. М. вжити заходів 

щодо створення інклюзивної групи. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення та молодіжної політики та начальника відділу освіти, культури, 

туризму, молоді, спорту Нечипоренко О. О. 

 

 

 

Сільський голова                                              Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 


