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Про результат розгляду 
запиту на інформацію

Шановна пані Дарія!

Ваш запит про надання доступу до публічної інформації від 03.05.2017 
Веселівською райдержадміністрацією розглянуто, в результаті чого 
повідомляємо наступне.

У Вашому запиті ставиться питання про надання доступу до такої 
інформації:
1. Перелік адрес та контактів загальноосвітніх шкіл і дошкільних навчальних 
закладів, де є можливість інклюзивного навчання для дітей з особливими 
потребами.
2. Тип інвалідності у дітей залучених до інклюзивного навчання.
3. Кількість інклюзивних класів і груп в таких закладах.
4. Кількість дітей з особливими потребами, які залучені до навчання в 
інклюзивних класах і гуртках.
5. Кількість персоналу, що працюють в інклюзивних класах і групах.
6. Програми або звіти з проведення спеціального навчання/підвищення 
кваліфікації спеціалістів, які працюють в інклюзивних класах і групах.

Правовідносини щодо надання доступу до інформації в Україні 
регулюються нормами Конституції України, Закону України «Про надання 
доступу до публічної інформації», інптими актами законодавства.

Відповідно до положень ст.19 Конституції України правовий порядок в 
Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути 
примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України.

Враховуючи вищевикладене, Веселівська райдержадміністрація 
задовольняє запит та надає запитувану Вами інформацію:
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На території Веселівського району є загальноосвітні навчальні заклади, в 
яких в 2016-2017 навчальному році відкрито інклюзивні класи для дітей з 
особливими освітніми потребами:_____________ _____ ___________________
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1 КЗ
«Менчикурівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.»

72215, Запорізька область, 
Веселівський район, с. 
Менчикури, вул. Пушкіна, 
буд.34, тел. 0(6136)72-3-32

1 1 3 (вчитель+ 
асистент 
вчителя + 
психолог)

2 КЗ «Чкаловська 
ЗОШ І-ІІІ ст.»

72212, Запорізька область, 
Веселівський район, с. 
Чкалове, вул. 
Черняховського, буд. 1, тел. 
0(6136)74-5-25

1 1 3 (вчитель+ 
асистент 
вчителя + 
психолог)

Дошкільних навчальних закладів, що знаходяться у підпорядкуванні 
Веселівської рай держадміністрації, що надають можливість інклюзивного 
навчання, станом на 04.05.2017 немає.

До інклюзивного навчання залучаються діти на основі висновків обласної 
психолого-медико-педагогічної консультації.

З 1 вересня 2016 року до першого інклюзивного класу КЗ «Чкаловська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів» зарахована одна дитина із легкою розумовою відсталістю 
та в КЗ «Менчикурівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» прийнято одну дитину із 
затримкою психічного розвитку. Для роботи з такими дітьми введено посаду 
асистента вчителя, який забезпечує соціально-педагогічний супровід учня.

Для належної організації інклюзивного навчання директори, заступники, 
вчителі перших інклюзивних класів та асистенти вчителів вищезазначених 
навчальних закладів, пройшли спеціальні навчання з даної тематики, а також, 
протягом навчального року, постійно приймають участь в різноманітних 
семінарах, нарадах та тренінгах.

Додатково повідомляємо, що з 01.01.2016 у підпорядкування Веселівської 
об’єднаної територіальної громади передано 6 дошкільних навчальних закладів, 
6 загальноосвітніх навчальних закладів. Інформацією щодо існування 
інклюзивних груп, класів в зазначених закладах, Веселівська районна державна 
адміністрація не володіє.

З повагою,

голова районної 
державної адміністрації

Сігакова 21068


