
МАКАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  
РІШЕННЯ 

  
Про створення комунальної установи «Районний 
інклюзивно-ресурсний центр» Макарівської районної ради Київської 
області 
  

Розглянувши подання Фонду комунального майна Макарівського      
району, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в         
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Постанови        
Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 «Про затвердження         
Положення про інклюзивно-ресурсний центр», з метою      
забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами від 2 до          
18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти,         
шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки     
розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм        
психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного     
кваліфікованого супроводження та враховуючи рекомендації постійних      
комісій районної ради 

з питань освіти та культури, молодіжної політики, фізичної        
культури, спорту і туризму, з питань комунальної власності і приватизації,          
розвитку підприємництва, промисловості, транспорту та регуляторної      
політики та упорядкування діяльності, пов’язаної з геологічним вивченням        
надр і видобуванням корисних копалин, районна рада 

  
ВИРІШИЛА: 



  
1. Створити комунальну установу «Районний     

інклюзивно-ресурсний центр» Макарівської районної ради Київської      
області. 

2. Затвердити Положення комунальної установи «Районний      
інклюзивно-ресурсний центр» Макарівської районної ради Київської      
області, що додається. 

3. Призначити Прокопенко Віру Григорівну на посаду       
директора комунальної установи «Районний інклюзивно-ресурсний центр»      
Макарівської районної ради Київської області до проведення конкурсу на         
заміщення керівної посади установи. 

4.                Доручити відділу освіти, фізичної культури та спорту 
Макарівської РДА забезпечити проведення конкурсу на посаду       

директора комунальної установи «Районний інклюзивно-ресурсний центр»      
Макарівської районної ради Київської області та здійснити       
організаційно-правові заходи, щодо виконання даного рішення у порядку        
встановленому чинним законодавством України. 

5. Директору комунальної установи «Районний     
інклюзивно-ресурсний центр» Макарівської районної ради Київської      
області здійснити державну реєстрацію даної установи відповідно до        
вимог чинного законодавства України. 

6. Управлінню фінансів Макарівської районної державної      
адміністрації забезпечити фінансування комунальної установи «Районний      
інклюзивно-ресурсний центр» Макарівської районної ради Київської      
області за рахунок районного бюджету. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну         
комісію районної ради з питань комунальної власності і приватизації,         
розвитку підприємництва, промисловості, транспорту та регуляторної      
політики та упорядкування діяльності, пов’язаної з геологічним вивченням        
надр і видобуванням корисних копалин. 
  
  
Голова ради О.О. Гулак 

  
смт Макарів 
20 грудня 2017 року 
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