
 

                                          

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)  

Р І Ш Е Н Н Я   

 

16 грудня  2021 року 

 

Про затвердження граничної чисельності  

працівників Інклюзивно-ресурсного центру 

Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області у новій редакції 

 

З метою забезпечення ефективного функціонування Інклюзивно-

ресурсного центру Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 12 липня 2017 року 

№ 545 «Про затвердження Положення  про інклюзивно-ресурсний центр», 

керуючись  статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити граничну чисельність Інклюзивно-ресурсного центру 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області в новій 

редакції (додається). 

2. Інклюзивно-ресурсному центру Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (директор Москальова Н.П.)  внести 

відповідні зміни до штатного розпису з 01.01.2022 року. 

3.  Рішення Лубенської міської ради від 15 серпня 2019 року «Про 

затвердження граничної чисельності працівників Інклюзивно-ресурсного 

центру Лубенської міської ради у новій редакції» вважати таким, що 

втратило чинність. 

4. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління 

освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області (начальник Костенко М.В.). 

5.  Контроль   за   виконанням  цього  рішення  покласти  на заступника   

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В. та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету 

та фінансів. 

 

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО  

 



 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення міської ради 

від 16 грудня 2021 року 

«Про затвердження граничної чисельності 

працівників Інклюзивно-ресурсного центру 

Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області у новій редакції» 

 

 

Даний проєкт рішення розроблений Управлінням освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», на 

виконання Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження 

Положення про інклюзивно-ресурсний центр».  

Прийняття цього рішення дозволить продовжити реалізацію комплексу 

заходів щодо поліпшення доступу осіб з особливими освітніми потребами до 

освітніх послуг. 

 

 

Начальник Управління освіти                                         Мирослав КОСТЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          Додаток  

                                          до рішення Лубенської міської ради 

                                                  Лубенського району Полтавської області 

                       від 16 грудня 2021 року 

 

 

 

 

ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ 

Інклюзивно-ресурсного центру  

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

 

 

№ 

з/л 

Посада Кількість штатних 

одиниць 

1. Директор Центру 1 

2. Фахівці Центру 7 

3. Бухгалтер або інші фахівці 2 

4. Обслуговуючий персонал 0,5 

 ВСЬОГО: 10,5 

 
 
 

Секретар Лубенської міської ради                         Маргарита КОМАРОВА 

 


