
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІV сесія  

(VІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 29 листопада 2018 року         № 1144 

 

Про внесення змін до штатного розпису та 

затвердження режиму роботи комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Бережанської міської ради  

  

 

Відповідно до с. 103-2 Бюджетного Кодексу України, 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» (зі змінами та доповненнями), 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», рішення 13 сесії Бережанської 

міської ради 8 засідання 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», з метою 

забезпечення права 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, надання 

психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх 

системного кваліфікованого супроводження, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни у додаток 1 до рішення міської ради від 29.08.2018 № 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» Бережанської міської ради» Бережанської 

міської ради, затвердивши його в новій редакції (додається). 

2. Затвердити режим роботи комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Бережанської міської ради (додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Захарківа О.М.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



 

Додаток 1 

до рішення сесії Бережанської 

міської ради  

від 29.11.2018 року №1144  

 

 

Штатний розпис  
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»  

Бережанської міської ради 

№п/п Найменування 

посад 

Кількість штатних 

одиниць 

Фахівці:  

1. Директор 1 

2. Спеціалісти 7 

Всього 8 

А також:  

3. Медична сестра 1 

Всього 1 

Всього по штатному 

розпису 

9 

 

 

Секретар міської ради     Гончар П.В. 



 

Додаток 2 

до рішення сесії Бережанської 

міської ради  

від 29.11.2018 року №1144  

 

 

Режим роботи 
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»  

Бережанської міської ради 

№  

п/п 

Дні тижня Час роботи 

1. Понеділок 8:30 – 17:45 

2. Вівторок 8:30 – 17:45 

3. Середа 8:30 – 17:45 

4. Четвер 8:30 – 17:45 

5. П’ятниця  8:30 – 16:30 

6. Обідня перерва 13:00 – 14:00 (щодня) 

7. Вихідні дні Субота, неділя 

 

 

 

Секретар міської ради     Гончар П.В. 


