
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         LІХ сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

02 вересня 2019 р.        № 1026 -VIІ  
 

Про погодження створення двох інклюзивних 

груп у комунальному закладі Слобожанський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 

«Колосок» Комсомольської селищної ради 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до Закону України «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту» пункту 2 Порядку організації діяльності інклюзивних груп у 

закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 

квітня 2019 р. № 530, та з метою забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти дітей з 

особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, розглянувши рішення 

виконавчого комітету Комсомольської селищної ради «Про створення 2-х інклюзивних груп у 

комунальному закладі Слобожанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 

«Колосок» Комсомольської селищної ради» від 27 серпня 2019 р. № 239 з метою забезпечення 

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

інвалідністю, Комсомольська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити створення 2-х інклюзивних груп на базі діючих груп для дітей 

дошкільного віку у комунальному закладі Слобожанський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 7 «Колосок» Комсомольської селищної ради з 02.09.2019 року. 

2. Погодити зміни до штатного розпису комунального закладу Слобожанський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 «Колосок» Комсомольської селищної ради, а 

саме: ввести додатково 2 (дві) ставки асистента вихователя з 02.09.2019 року. 

3. Спеціалісту І категорії – юрисконсульту Кривеженко В. В. підготувати зміни до 

Статуту комунального закладу Слобожанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 

7 «Колосок» Комсомольської селищної ради та винести їх на розгляд сесії. 

4. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійні комісії з питань 

планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, праці, 

торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова комісії – Сілаєва В.А.) та з 

гуманітарних питань (голова комісії Рильцев В.П.).  

 

 

 

 

 

Комсомольський 

селищний голова       Д.М. Діхтяр 

 


