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УКРАЇНА

на №
12.09.2019 №  01-25-823 

від
Калинівській районній державній
адміністрації
Мигалю Андрію
ІЬі+геяиеБІ-БДгЗБ-
10d9284d@dostup.pravda.com.ua

У відповідь на звернення Мигаля Андрія від 08.09.2019 р. щодо організації 

інклюзивного навчання в ЗОНІ 1-ІІІ ст..с.Бережани для Мигаля Даниіла 

Андрійовича повідомляємо наступну інформацію.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону України «Про освіту» 1 органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для 
забезпечення прав і можливостей осіб '? особливими освітніми потребами для 
здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних 
потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 
2011 р. №  8723, визначає вимоги до організації інклюзивного навчання у закладах 
загальної середньої освіти з метою реалізації права дітей з особливими освітніми 
потребами па освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в 
суспільство, залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі

З метою кращої соціалізації та інтеграції осіб з особливими освітніми 
потребами в освітній процес до штатних розписів закладів загальної середньої 
освіти вводяться посади асистентів вчителів, максимальна нормативна чисельність 
яких визначена Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої 
освіти, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 
2010 р. №  12055 .

Відповідно до наказу МОП від 06.12.2010 №  1205 “Про затвердження 
Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти”, штатний розпис 
школи розробляється в межах затвердженого центральними та місцевими органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування бюджету фонду 
заробітної платні і є локальним документом школи.

Оскільки посада асистента вчителя є педагогічною посадою, оплата праці за 
цією посадою, як правило, здійснюється за рахунок освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам.
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Згідно Закону України «Гїро місцеве самоврядування» (ст..43) зміни до 
місцевого бюджету затверджуються сесією районної ради. Введення нової посади, 
зокрема асистента вчителя, в штатний розпис закладу освіти передбачає 
збільшення фонду заробітної плати.

Ваша заява на ім 'я керівника закладу освіти про організацію інклюзивного 
навчання для Вашого сина Мигаля Даниіла була подана 17.08.2019 року. Директор 
закладу Федоренко П.1. звернувся до відділу освіти Калинівської РДА із 
клопотанням про введення до штату педагогічних працівників нової посади 
22.08.2019 р. Відділ освіти звернувся з листами до голів Калинівської РДА та 
Калинівської районної ради про введення штатної одиниці, асистент вчителя для 
учня 1-го класу Мигаля Д.А. на сесії Калинівської районної ради (вих..№ 01-25-776 
від 04.09.2019 р.). Для введення посади асистента вчителя до штатного розпису 
ЗОНІ І-ІИ ступенів с.Бережани необхідно прийняття рішення сесією Калинівської 
районної ради. Калинівською районною радою було проведено 7 серпня 2019 рок\ 
позачергову сесію. Тому питання щодо введення посади асистента вчителя буде 
розглядатись на найближчій сесії Калинівської районної ради. Лише після 
прийняття відповідного рішення в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с.Бережани 
із забезпеченням відповідних умов для Вашого сина буде організовано інклюзивне 
навчання. Після організації інклюзивного навчання через відповідні накази по 
закладу освіти будуть впроваджуватись корекційно-розвиткові заняття за наявності 
спеціалістів в закладі освіти або Вам буде запропоновано скористатись послугами 
спеціалістів Інклюзивно-ресурсного центру.

Каракай С.А.

Начальник відділу освіти С.А.Ференець
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