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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 лютого 2022 року 

 

Про створення класів з інклюзивною формою  

навчання у закладах освіти 

Лубенської територіальної громади 

та  введення до штатних розписів закладів 

додаткових штатних одиниць 

 

 Розглянувши клопотання Управління освіти виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області щодо 

створення класів з інклюзивною формою навчання для дітей з особливими 

освітніми потребами та введення до штатних розписів закладів освіти 

Лубенської територіальної громади  

додаткових штатних одиниць асистента вчителя та вихователя, відповідно до 

Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», постанови  Кабінету  

Міністрів  України  від  15.09.2021 року  № 957  «Про затвердження  Порядку 

організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти», 

постанови Кабінету Міністрів України від  14.02.2017 року № 88 «Про 

затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами», наказу Міністерства освіти і науки України від 

06.12.2010 року №1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів 

закладів загальної середньої освіти»,наказу Міністерства освіти і науки 

України від 04.11.2010 року №1055 «Про затвердження Типових штатних 

нормативів дошкільних навчальних закладів»,  керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. З 01.03.2022 року створити клас з інклюзивною формою навчання у 

Лубенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №7 імені Героя України 

Віри Роїк Лубенської міської ради Полтавської області та ввести додатково 

0,5 штатної одиниці асистента вчителя. 



2. З 01.03.2022 року створити клас з інклюзивною формою навчання у 

Опорному закладі «Засульський ліцей Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області» та ввести додатково 0,5 штатної одиниці 

асистента вчителя. 

3. З 01.03.2022 року ввести додатково до штатного розпису Закладу 

дошкільної освіти №9 «Берізка» Лубенської міської ради Лубенського 

Полтавської області 0,5 штатної одиниці асистента вихователя. 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (начальник Романенко Т.О.) 

забезпечити фінансування додаткових штатних одиниць у межах коштів, 

передбачених на галузь освіти в 2022 році. 

5. Директорам Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 

імені Героя України Віри Роїк Лубенської міської ради Полтавської області 

Гринь І.М., Опорного закладу «Засульський ліцей Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області» Савенкову А.О., Лубенського 

закладу дошкільної освіти №9 «Берізка» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області Коряк К.М. внести зміни до 

штатного розпису. 

 6. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління освіти 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області (начальник Костенко М.В.). 

 7. 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Секретар Лубенської міської ради                                 Маргарита КОМАРОВА 

 

 

Заступник  міського  голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради 

Лубенської міської ради                                                            Ірина ХАРЧЕНКО  

 

 

Голова постійної  депутатської комісії  

з питань планування бюджету та фінансів                              Роман СЕНДЗЮК 

 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету    

Лубенської міської ради                                            Максим ЄВТУШЕВСЬКИЙ 

 

Начальник фінансового управління 

виконавчого комітету  

Лубенської міської ради                                                    Тамара  РОМАНЕНКО  

 

Начальник відділу організаційного 

забезпечення діяльності ради та ОСН 

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради                                                         Наталія УВАРОВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирослав Костенко  77-386     



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення сесії Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

від 17 лютого 2022 року 

«Про створення класів з інклюзивною формою 

навчання у закладах освіти 

Лубенської територіальної громади 

та  введення до штатних розписів закладів 

додаткових штатних одиниць» 

 

Даний проєкт рішення розроблений Управлінням освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської  ради Лубенського району Полтавської області з 

метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за 

місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція у суспільство, залучення 

сім’ї до участі у освітньому процесі. 

 

 

Начальник Управління освіти                                         Мирослав КОСТЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Л У Б Е Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

Л У Б Е Н С Ь К О Г О  Р А Й О Н У 

П О Л Т А В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ  
 

вул. Г.Тютюнника, 19-а, м. Лубни,  Полтавська область, 37500 

тел./факс: (05361) 77-382, 77-386, e-mail: lubrn1618@ukr.net, Код за ЄДРПОУ 02145582 

 
 

 

12.02. 2021р. №1-15/___     

 

       Лубенському міському голові 

       Олександру ГРИЦАЄНКУ 

 

Управління освіти виконавчого комітету просить винести на розгляд 

п’ятої сесії восьмого скликання Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області проєкт рішення «Про створення класів з інклюзивною 

формою навчання у закладах загальної середньої освіти Лубенської 

територіальної громади та  введення до штатних розписів закладів 

додаткових штатних одиниць». 

Цей проєкт розроблений з метоюреалізації прав учнів – дитей з 

особливими освітніми потребами – на освіту за місцем проживання, їх 

соціалізації та інтеграції у суспільство, залучення сім’ї до участі у освітньому 

процесі. 

 

 

Начальник Управління     Мирослав КОСТЕНКО   

 

 

 

 
 

 

 

 

Марина Боднарук, 

77-349 
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