УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від 20.12.2018 № 7/62-11
м. Покровськ
Про перепрофілювання
групи у ДНЗ №8 «Ластівка» Покровської
міської ради Донецької області
Керуючись Конституцією України, законами України «Про дошкільну освіту»,
«Про освіту»", «Про загальну середню освіту, "Про реабілітацію інвалідів в Україні",
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", «Про охорону дитинства",
Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228 "Про додаткові невідкладні заходи
щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями", наказом Міністерства освіти і науки України від 06.02.2016 №
104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних
навчальних закладах», розглянувши заяву матері дитини-інваліда, в ДНЗ № 8
«Ластівка», статтями 32, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області (Голуб):
1.1. Перепрофілювати з 02.01.2019 загальноосвітню садову групу на інклюзивну групу
для дітей дошкільного віку в ДНЗ № 8 «Ластівка» з режимом роботи 10,5 годин та
створити умови для її повноцінного функціонування.
1.2 Внести зміни до штатного розкладу ДНЗ № 8 «Ластівка» з 03.01.2019 (додається).
2. Міському фінансовому управлінню Поккровської міської ради (Порецька) видатки
здійснювати в межах фонду заробітної плати на 2019 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Третяка Ю.В.

Міський голова

Р.В.Требушкін

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
до проекту рішення міської ради
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:

«Про перепрофілювання
групи у ДНЗ №8 «Ластівка»»
Покровської міської ради
Донецької області

відділом освіти

Начальник відділу освіти

М.О. Голуб

УЗГОДЖЕНО:
Заступник міського голови

Ю.В. Третяк

Начальник фінансового управління

Ю.М. Порецька

Начальник юридичного
відділу

О.П.Смаль

Начальник відділу з
організаційної роботи

Ж.Л.Крамарова

Голова постійної комісії
з питань правового захисту
населення, законності, правопорядку,
свободи слова та депутатської етики

К.О.Неголюк

Голова постійної комісії з питань освіти,
культури, духовності, молоді, фізкультури
та спорту

О.В.Требушкін

Секретар міської ради

І.В.Сущенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради
«Про перепрофілювання групи у ДНЗ №8 «Ластівка» Покровської
міської ради Донецької області
У зв’язку з постійним зростанням кількості дітей з особливими
потребами, керуючись Конституцією України, законами України «Про
дошкільну освіту», «Про освіту»", «Про загальну середню освіту, "Про
реабілітацію інвалідів в Україні", "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні", «Про охорону дитинства", Указ Президента України від
18.12.2007 № 1228 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення
сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями", наказом Міністерства освіти і науки України від 06.02.2016
№ 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у
дошкільних навчальних закладах», прошу розглянути проект рішення «Про
перепрофілювання садової групу на інклюзивну групу в ДНЗ №8 «Ластівка»
Покровської міської ради Донецькій області.

Начальник відділу освіти

М.О.Голуб

