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Про створення інклюзивної групи у  

Краснокутському закладу дошкільної  

освіти  (ясла-садок) №2 Краснокутської  

селищної ради Богодухівського району  

Харківської області 

 

 

Відповідно до законів України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні», «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 

10.04.2019 року № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності 

інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», наказу Міністерства освіти і 

науки України від 04.11.2010 року № 1055 «Про затвердження Типових 

штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 23.11.2010 за № 1157/18452, Порядку 

комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, 

затверджений спільним наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52, 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.02.2015 за № 224/26669, з 

метою забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти дітей з особливими 

освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, керуючись ст. 26, 32, 59, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Краснокутська 

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити інклюзивну групу для дітей дошкільного віку у 

Краснокутському закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району Харківської області.  

2. Директору Краснокутського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 

Лілії ТЕРТИЩЕВІЙ вжити заходів щодо організації роботи інклюзивної групи. 

3. Інклюзивна група для дітей дошкільного віку у Краснокутському 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області створюється на період 
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перебування на обліку в даному закладі дітей з особливими освітніми 

потребами.  

4. В разі відсутності на обліку у Краснокутському закладу дошкільної 

освіти (ясла-садок) №2 Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області дітей з особливими освітніми потребами інклюзивна група 

припиняє свою діяльність.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики 

Краснокутської селищної ради. 

 

 

 

Краснокутський селищний голова                                       Ірина КАРАБУТ 


