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Шановна Ірино Олександрівно!

На Ваш запит на отримання публічної інформації від 18.11.2021                                    
(вх. № ЗПІ-Д-2254/0-21 від 18.11.2021) щодо планування роботи фахівців 
(консультантів) інклюзивно-ресурсного центру (далі – ІРЦ) директорат 
дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти в межах компетенції 
інформує.

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 пункту 42 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2021 № 545 
(далі – Положення), організацію та планування роботи фахівців ІРЦ здійснює 
керівник (директор) центру.

Календарне планування психолого-педагогічних та корекційно-
розвиткових занять із обов’язковим написанням конспекту до кожного заняття 
не передбачено законодавством.

Згідно з пунктом 38 Положення фахівці ІРЦ беруть участь у роботі 
команди психолого-педагогічного супроводу особи в закладі освіти та участь у 
розробленні її індивідуальної програми розвитку.

Кількість фахівців, які залучаються до команди супроводу, 
обумовлюється особливостями розвитку і навчання дитини та її 
індивідуальними потребами.

Згідно з пунктом 1 розділу IV Положення про індивідуальну форму 
здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 
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12.01.2016 № 8, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за 
№ 184/28314, педагогічний патронаж може бути організований для дітей, які 
перебувають на стаціонарному лікуванні, за станом здоров’я не можуть 
відвідувати заклад освіти за денною формою, дітей-біженців, дітей, що 
проживають у селах і селищах у разі якщо кількість здобувачів освіти не 
дозволяє утворити клас тощо.

Діти з особливими освітніми потребами можуть належати до кожної із 
зазначених категорій.

З огляду на зазначене психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові 
послуги в ІРЦ можуть отримати діти, які здобувають освіту та педагогічному 
патронажі та за станом здоров’я можуть відвідувати центр.

З повагою
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