
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІІІ сесія 

(VІІІ засідання)  

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 29 серпня 2018 року         № 1039 

 

Про організацію роботи комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Бережанської 

міської ради та внесення змін рішення 13 сесії 

Бережанської міської ради 7 скликання від 18 

травня 2018 року №945 «Про створення 

комунальної установи Інклюзивно-ресурсний 

центр» Бережанської міської ради 

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», керуючись пунктом 30 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 «Про 

затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», рішення 13 сесії 

Бережанської міської ради 7 скликання від 18 травня 2018 року №945 «Про 

утворення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Бережанської 

міської ради та затвердження її статуту», Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до п.7 рішення 13 сесії Бережанської міської ради 7 

скликання від 18 травня 2018 року №945 «Про створення комунальної 

установи Інклюзивно-ресурсний центр» Бережанської міської ради, 

виклавши його в наступній редакції: «Визначити юридичну адресу 

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Бережанської 

міської ради: вул. Садова, 5, м. Бережани, Тернопільська область, 47501». 

2. Внести відповідні зміни до п. 1.9. Статуту комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Бережанської міської ради. 

3. Внести зміни до додатку 2 рішення 13 сесії Бережанської міської ради 7 

скликання від 18 травня 2018 року №945 «Про створення комунальної 

установи Інклюзивно-ресурсний центр» Бережанської міської ради, 

виклавши його в наступній редакції (додається).  

4. Для розміщення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 



Бережанської міської ради передати в оренду частину приміщення 

Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Бережанської 

міської ради, а саме: класну кімнату (1-9 за інвентарною справою) площею 

69,6 м2, класну кімнату (1-10) площею 50,7 м2, коридор (1-1) та санвузол 

загальною площею 53,2 м2. 

5. Встановити орендну плату в розмірі 1 (одна) гривня на рік. 

6. Укласти договір оренди на термін 2 роки 11 місяців. 

7. Звільнити комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Бережанської міської ради від сплати за використані енергоносії. 

8. Бухгалтерський облік комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Бережанської міської ради здійснювати через централізовану 

бухгалтерію відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради. 

9. Директору комунальної установи Інклюзивно-ресурсний центр» 

Бережанської міської ради (СИДОР І.М.)  

9.1. вжити заходів щодо проведення робіт по пристосуванню виділеного 

приміщення під цілі установи відповідно до ДБН В.2.2.-17:2006 

«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; 

9.2. забезпечити придбання обладнання для приміщень установи 

відповідно до примірного переліку; 

9.3. здійснювати набір фахівців комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Бережанської міської ради відповідно до умов 

Положення про проведення конкурсу на посаду педагогічних 

працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Бережанської міської ради, затвердженого рішенням 13 сесії 

Бережанської міської ради 7 скликання від 29 серпня 2018 року 

№1039 «Про затвердження Положення про проведення конкурсу на 

посаду педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Бережанської міської ради». 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови 

Захарківа О.М..  

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



 

Додаток  

до рішення сесії Бережанської 

міської ради  

від 29.08.2018 року №1039  

 

 

 

Штатний розпис комунальної установи  

«Інклюзивно-ресурсний центр» Бережанської міської ради 
 

№з/п Найменування посад Кількість штатних 

одиниць 

 Фахівці  

1. Директор ІРЦ 1 

2. Спеціалісти 3,5 

3. У разі потреби залучатимуться фахівці 

відповідної нозології, шляхом 

укладення цивільно-правових угод 

відповідно до запитів дітей з 

особливими освітніми потребами 

Погодинна оплата 

праці за фактично 

відпрацьований час 

 

 

Секретар міської ради     Гончар П. В. 


