
                                                                                                               

 

 

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

35 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

23 червня 2020 року                                                                                  № 1190 

 

Про внесення змін до Програми 

розвитку Інклюзивно-ресурсного 

центру Гребінківської міської ради 

на 2020 рік 

 

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статті 91 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів 

України від 22.08.2018 № 617 “Про затвердження Положення про інклюзивно-

ресурсний центр”, враховуючи висновки постійних комісій та виконавчого 

комітету міської ради, Гребінківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Внести зміни до Програми розвитку Інклюзивно-ресурсного центру         

Гребінківської міської ради на 2020 рік , затвердженого рішенням 29 сесії VII 

скликання від 23 грудня 2019 року № 935, а саме: розділ «Заходи Програми 

Інклюзивно-ресурсного центру Гребінківської міської ради на 2020 рік». 

           2. Викласти заходи Програми розвитку Інклюзивно-ресурсного центру 

Гребінківської міської ради на 2020 рік в новій редакції, що додаються 

(додаток 1). 

           3.  Організацію виконання Програми покласти на Інклюзивно-ресурсний 

центр Гребінківської міської ради ( І.Попович). 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони  

здоров’я та соціального захисту (Кулікова Т.В.) та заступника міського голови 

(Волошина В.А.) 

 

 

Міський голова       В.І. Колісніченко 

 

 

 

 

 



                                                                             Додаток 1 

                                                                             до рішення 35 сесії Гребінківської 

                                                                             міської ради 7 скликання 

                                                                             від 23.06.2020р. № 1190 

 

 

Заходи 

Програми розвитку Інклюзивно-ресурсного центру 

Гребінківської міської ради на 2020 рік 

№ Назва заходу Виконавці Термін 

виконан 

ня 

Фінансування з 

бюджету 

Гребінківської 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

(тис.грн) 

1. Проведення поточних ремонтів 

приміщень, облаштування 

пандусу Інклюзивно-

ресурсного центру 

Гребінківської міської ради 

Інклюзивно-

ресурсний 

центр 

Гребінківсь 

кої міської 

ради, 

Виконавчий 

комітет 

Гребінківсь 

кої міської 

ради 

протягом  

року 

360 

2. Придбання матеріально-

технічного та методичного 

забезпечення  для розвитку та 

корекції когнітивної (пам’яті, 

уваги, мислення, уяви, 

сприйняття ) та емоційно-

вольової сфер, 

для розвитку та корекції 

мовлення,   дрібної моторики, 

фонематичної системи, 

граматичної будови, соціальної 

адаптації. 

Інклюзивно-

ресурсний 

центр 

Гребінківсь 

кої міської 

ради 

 

протягом 

року 

30 

3. Придбання обладнання для 

логопедичних занять 

Інклюзивно-

ресурсний 

центр 

Гребінківсь 

кої міської 

протягом 

року 

10 



ради 

4. Придбання спортивного 

обладнання для проведення 

занять з лікувальної 

фізкультури 

Інклюзивно-

ресурсний 

центр 

Гребінківсь 

кої міської 

ради 

протягом 

року 

50 

5 Підвищення фахового рівня 

педагогів 

Інклюзивно-

ресурсний 

центр 

Гребінківсь 

кої міської 

ради 

протягом 

року 

10 

6. Заходи до міжнародного дня 

інвалідів. 

Інклюзивно-

ресурсний 

центр 

Гребінківсь 

кої міської 

ради 

грудень 2 

7. Заходи до всесвітнього дня 

розповсюдження знань про 

аутизм 

Інклюзивно-

ресурсний 

центр 

Гребінківсь 

кої міської 

ради 

квітень 4 

8. Заходи до всесвітнього дня 

психічного здоров’я. 

Інклюзивно-

ресурсний 

центр 

Гребінківсь 

кої міської 

ради 

жовтень 4 

 Разом   470 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         В.І.Колісніченко 

 


