
                                                                                                                                         .

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД  ( ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ 

ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ )

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000E64D2F00AED38400 

Підписувач Пазенко Наталя Сергіївна
Дійсний з 10.06.2020 0:00:00 по 10.06.2022 0:00:00

Святошинська районна в місті Києві 
державна адміністрація

Н4В!zВВO157SoО
107-7215 від 15.12.2021

УКРАЇНА
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@dostup.pravda.com.ua

Про надання відповіді
на інформаційний запит 

Пані Надіє!

У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації  відповідно до 

статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» за дорученням 

заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) Є. Ситніченка від 23.11.2021 № 6036 (з) розглянуто 

Ваш інформаційний запит від 22.11.2021 та повідомляємо.
Фінансування інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти здійснюється 

коштом місцевих бюджетів, державної субвенції та інших джерел не заборонених 

законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини.
Управлінням освіти Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації, директором закладу освіти здійснюється організація діяльності 
інклюзивних груп відповідно до Порядку організації діяльності інклюзивних груп у 

закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10.04.2019 № 530, додаткові рішення не видаються.
До пункту 1. Відповідно до пункту 2 вищезазначеної постанови, інклюзивна 

група утворюється засновником (засновниками) в обов’язковому порядку у разі 
звернення батьків або інших законних представників дитини з особливими освітніми 

потребами. На підставі клопотання директора закладу, управлінням освіти видається 

наказ про зміни в мережі із зазначенням перепрофілюванням груп із загального 

розвитку на інклюзивні групи. 
До пункту 2. Відповідно до пункту 4 Порядку організації діяльності інклюзивних 

груп у закладах дошкільної освіти засновник закладу дошкільної освіти створює 
матеріально-технічну та навчально-методичну бази, у тому числі забезпечує 
необхідними навчально-методичними й навчально-наочними посібниками, навчально-
дидактичним та ігровим обладнанням. 
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До пункту 3. Згідно з пунктом 10 розділу 3 наказу Міністерства освіти і науки від  

04.11.2010 № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних 

навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 23.11.2010 

№ 1157/18452, в інклюзивних групах вводиться посада асистента вихователя  

дошкільного навчального закладу з розрахунку одна штатна одиниця на одну групу.
До пункту 4. Відповідно до пункту 4 Порядку організації діяльності інклюзивних 

груп у закладах дошкільної освіти засновник закладу дошкільної освіти сприяє 
облаштуванню ресурсної кімнати для проведення психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами. У 

2021/2022 навчальному році заплановано часткове облаштування ресурсної кімнати у 

закладі дошкільної освіти № 390.

До пункту 5. Потреба на закупівлю обладнання та посібників для інклюзивної 
групи складається на підставі клопотання директора закладу.

До пункту 6. Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 

10.04.2019 № 530 для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з 
особливими освітніми потребами, відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного 

центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, індивідуальної 
програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), складається індивідуальна 

програма розвитку за затвердженою формою.
До пункту 7. Штатний розпис закладу дошкільної освіти № 390 на 2021 рік 

надаємо в додатку. 

Додатки: 1. Витяг із наказу управління освіти Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 01.09.2021 № 113 «Про внесення змін до мережі закладів 

дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» на 1 арк. в 1 прим.
2. Інформація щодо забезпечення матеріалами та посібниками інклюзивної групи 

закладу дошкільної освіти № 390 на 1 арк. в 1 прим.
3. Клопотання директора закладу дошкільної освіти № 390 на потребу 

забезпечення обладнанням та дидактичним матеріалом інклюзивної групи на 1 арк. в 1 

прим.
4. Форма індивідуальної програми розвитку на 6 арк. в 1 прим.
5. Копія штатного розпису на 2021 рік закладу дошкільної освіти № 390 на 1 арк. 

в 1 прим.

З повагою

Заступник голови                   Наталя ПАЗЕНКО

Олексій Сукенніков
Любов Зражевська 405 71 04


