
 

 

 

 
 

УКРАЇНА 

МЕРЕФ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ, 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХV сесія Мереф’янської міської ради VIІІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

        від  08 грудня  2017 року                                                                м. Мерефа 

 

Про створення Комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» 

Мереф’янської міської ради Харківської області 

 

  Відповідно до ст. 89,93 Цивільного кодексу України, згідно зі ст.ст. 16, 17 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань», Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», відповідно до статті 19, 20 Закону України 

«Про освіту», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 

2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний 

центр», з метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами 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, ст. 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Мереф’янська міська рада вирішила: 

 

  1. Створити юридичну особу – Комунальна установа «Інклюзивно-

ресурсний центр» Мереф’янської міської ради Харківської області, з 

організаційно-правовою формою: комунальна організація (установа, заклад). 

  2. Затвердити повне найменування юридичної особи: Комунальна 

установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Мереф’янської міської ради 

Харківської області. 

  3. Визначити юридичну адресу Комунального закладу «Навчально-

методичний центр» Мереф’янської міської ради Харківської області: 62472, 

Харківська область, м. Мерефа, вул. 5 Вересня, 87. 

  4. Затвердити Статут Комунальної установи «Інкклюзивно-ресурсний 

центр» Мереф’янської міської ради Харківської області (додаток 1). 

  5. Затвердити Порядок конкурсного добору керівника та педагогічних 

працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Мереф’янської міської  ради Харківської області (додаток 2). 

  6. Затвердити штатний розпис Комунальної установи «Інкклюзивно-

ресурсний центр» Мереф’янської міської ради Харківської області (додаток 3). 



  7. Визначити уповноваженим органом з управління комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» » Мереф’янської міської ради Харківської 

області. 

– відділ освіти, культури та спорту Виконавчого комітету Мереф’янської міської 

ради. 

  8. Доручити відділу освіти, культури та спорту Виконавчого комітету 

Мереф’янської міської ради здійснити організаційно-правові заходи щодо 

функціонування комунальної установи ««Інклюзивно-ресурсний центр» 

Мереф’янської міської ради Харківської області. 

  9. Відділу з питань соціально-економічного розвитку та бюджету щороку 

передбачати фінансування з місцевого бюджету на утримання комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Мереф’янської міської  ради 

Харківської області. 

  10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та соціального захисту 

населення. 
 

 

  Мереф’янський міський голова                                                   В.І.Сітов 


