
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Директорат дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти
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Шановна пані Алло!

На Ваш запит на отримання публічної інформації від 11.11.2021                           

(вх. № ЗПІ-А-2221/0-21 від 11.11.2021) щодо призначення на посади та оплати 

праці фахівців (консультантів) інклюзивно-ресурсних центрів директорат 

дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти в межах компетенції 
інформує.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до статті 1 Закону України                       

«Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) публічна інформація - це 

відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 

інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами 

владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, 
або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Згідно з частиною першою статті 19 зазначеного Закону запит на 

інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну 

інформацію, що знаходиться у його володінні.
Оскільки Ви звернулись з питаннями, які потребують надання роз’яснень, 

Ваш запит підлягає розгляду як звернення громадян у встановлений 

законодавством строк.
Відповідно до пунктів 44 та 45 Положення про інклюзивно-ресурсний 

центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 

№545, на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру 

призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту 

ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальностями «Спеціальна освіта» 

(«Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія («Практична 

психологія») та стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш 

як два роки. 
Призначення на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного 

центру здійснюється керівником (директором) інклюзивно-ресурсного центру.
Оплата праці педагогічних працівників відповідно до Схеми тарифних 

розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних 
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працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, 
закладів та організацій (додаток 2 до постанови КМУ від 30 серпня 2002 р.                        
№ 1298) здійснюється після їх призначення на посади фахівців (консультантів) 
інклюзивно-ресурсного центру.

З повагою
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