
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

/ / ,  0 / .  2019 р.
м. Одеса

№ /6

Про створення координаційної ради 
з питань створення умов для навчання 
дітей з особливими освітніми потребами 
в закладах освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси

Відповідно до Закону України «Про освіту», з урахуванням постанови 
Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №88 «Про затвердження Порядку та 
умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», з метою 
створення належного освітнього середовища для навчання дітей з особливими 
освітніми потребами в закладах освіти комунальної власності територіальної 
громади м. Одеси

НАКАЗУЮ:

1. Створити координаційну раду з питань створення умов для навчання дітей з 
особливими освітніми потребами в закладах освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси (далі -  Координаційна рада) та затвердити 
її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про координаційну раду з питань створення умов для 
навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти 
комунальної власності територіальної громади м. Одеси (далі - Положення) 
(додаток 2).

3. Координаційній раді здійснювати роботу згідно з затвердженим 
Положенням.

4. Директорам комунальних установ «Центр фінансування та господарської 
діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси», 
«Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ 
системи освіти Малиновського району м. Одеси», «Центр фінансування та 
господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського 
району м. Одеси» «Центр фінансування та господарської діяльності закладів 
та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси» при плануванні 
та здійсненні видатків на навчання дітей з особливими освітніми потребами 
за рахунок освітньої субвенції враховувати рекомендації Координаційної 
ради.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор департаменту О.В. Буйневич



Додаток 1
до наказу департаменту 
освіти та науки 
Одеської міської ради 
від^Г/ №
№ ■ /£

Склад координаційної ради
з питань створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами 

в закладах освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси

Г олова
координаційної ради -

Заступник голови 
координаційної ради -

Секретар
координаційної ради -

Члени
координаційної ради -

Буйневич О.В. -  директор департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради;

Скебало С.В. -  заступник директора департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради;

Становська А.І. -  начальник відділу дошкільної, 
загальної середньої, професійно-технічної освіти 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Аміци О.С. -  депутат Одеської міської ради 
(за згодою);
Антонова Т.А. -  начальник територіального відділу 
освіти Малиновського району департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради;
Белоножко А.О. -  директор комунальної установи 
«Центр фінансування та господарської діяльності 
закладів та установ системи освіти Суворовського 
району м. Одеси»;
Волинський В.В. -  директор комунальної установи 
«Центр фінансування та господарської діяльності 
закладів та установ системи освіти Приморського 
району м. Одеси»;
Есаулова О.В. -  член громадської організації «Особливі 
діти» (за згодою);
Данилко Н.І. -  депутат Одеської міської ради 
(за згодою);
Дацьо О.О. -  член благодійної організації «Сонячні 
діти» (за згодою);
Колесник К.С. -  начальник територіального відділу 
освіти Київського району департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради;
Кольва К.В. -  начальник господарсько-економічного



відділу департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради;
Корнієнко В.О. -  депутат Одеської міської ради
(за згодою);
Леонідова Л.В. — депутат Одеської міської ради
(за згодою);
Малік М.В. -  начальник територіального відділу освіти 
Приморського району департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради;
Плаксій Т.В. -  депутат Одеської міської ради 
(за згодою);
Саідова Т.Д. -  територіального відділу освіти 
Суворовського району департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради;
Трусова Г. П. -  директор комунальної установи «Центр 
фінансування та господарської діяльності закладів та 
установ системи освіти Малиновського району 
м. Одеси»;
Федорова М.Г. -  начальник економічного відділу 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради; 
Чернієнко Ю. П. -  в. о. директора комунальної установи 
«Центр фінансування та господарської діяльності 
закладів та установ системи освіти Київського району 
м. Одеси»;
Чугуннікова О.Б. -  реогінальний представник газети 
«Сьогодні» на півдні України (за згодою);
Чубіна Т.М. -  представник громадськості (за згодою); 
Шульга І.Г. -  голова громадської організації «Особливі 
діти» (за згодою).



Додаток 2
до наказу департаменту 
освіти та науки 
Одеської міської ради 
від '/>

№ ■ /£
ПОЛОЖЕННЯ

про координаційну раду з питань створення умов для навчання дітей 
з особливими освітніми потребами в закладах освіти комунальної 

власності територіальної громади м. Одеси

І. Загальні положення

1.1. Координаційна рада з питань створення умов для навчання дітей з 
особливими освітніми потребами в закладах освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси (далі -  Координаційна рада) 
створюється наказом департаменту освіти та науки Одеської міської ради 
з метою забезпечення прозорості розподілу та раціональності 
використання бюджетних коштів на надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами в закладах освіти комунальної 
власності територіальної громади м. Одеси.

1.2. Склад Координаційної ради затверджується наказом департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради.

1.3. Головою Координаційної ради є директор департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради, заступником голови Координаційної ради є 
заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

1.4. До складу Координаційної ради входять представники департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради, КУ «Центр фінансування та 
господарської діяльності закладів та установ системи освіти» районів 
м. Одеси, громадських організацій, які опікуються питаннями навчання 
дітей з особливими освітніми потребами, депутати Одеської міської ради.

1.5. Координаційна рада у своїй діяльності керується чинним законодавством 
України, нормативно-правовими актами у галузі «Освіта» «Інклюзивне 
навчання», рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, 
розпорядженнями Одеського міського голови, наказами департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради та цим Положенням.

II. Основні завдання та функції Координаційної ради

2.1. Вивчення першочергових потреб закладів освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси стосовно надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами.

2.2. Підготовка пропозицій щодо раціонального розподілу бюджетних коштів 
на надання державної підтримки для здобуття освіти дітьми з особливими 
освітніми потребами за такими видатками, як:



- оплата праці фахівців (перелік яких затверджується Кабінетом 
Міністрів України) на основі укладених цивільно-правових договорів 
за: проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно- 
розвиткових занять (послуг) відповідно до індивідуальних програм 
розвитку для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають 
освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної 
середньої освіти (крім закладів дошкільної освіти (ясел-садків) 
компенсуючого типу, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) 
інтернатного типу, спеціальних шкіл); надання психолого- 
педагогічних і корекційно-розвиткових послуг із забезпечення 
освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами, які 
здобувають освіту в інклюзивних та спеціальних класах (групах) 
закладів позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти;

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що 
дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими 
освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних та 
спеціальних класах (групах) закладів дошкільної та загальної 
середньої освіти (крім закладів дошкільної освіти (ясел-садків) 
компенсуючого типу, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) 
інтернатного типу, спеціальних шкіл), закладів позашкільної, 
професійної (професійно-технічної) освіти;

- оснащення кабінетів та/або ресурсних кімнат у відповідних закладах 
освіти та інклюзивно-ресурсних центрах для надання психолого- 
педагогічних і корекційно-розвиткових послуг особам з особливими 
освітніми потребами (придбання методичного, навчального та 
програмного забезпечення, предметів, матеріалів і обладнання, у тому 
числі довгострокового користування).

2.3. Координація співпраці КУ «Центр фінансування та господарської 
діяльності закладів та установ системи освіти» районів м. Одеси та 
закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси з 
питання створення умов для здобуття освіти дітьми з особливими 
освітніми потребами.

III. Координаційна рада має право:

3.1. Одержувати в установленому законодавством України порядку від 
закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси, 
КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ 
системи освіти» районів м. Одеси інформацію, необхідну для виконання 
покладених на неї завдань.

3.2. Заслуховувати інформацію відповідних працівників КУ «Центр 
фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи 
освіти» районів м. Одеси, керівників закладів освіти комунальної 
власності територіальної громади м. Одеси про раціональне використання 
бюджетних коштів на надання державної підтримки для здобуття освіти 
дітьми з особливими освітніми потребами



3.3. Запрошувати для участі в засіданнях у разі потреби інших осіб, які не є 
членами Координаційної ради.

3.4. Інформувати (за потребою) батьків учнів (вихованців) з особливими 
освітніми потребами про результати своєї діяльності.

IV. Організація роботи Ради

4.1. Голова, заступник голови та члени Координаційної ради беруть участь у 
її роботі на громадських засадах.

4.2. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання (за 
потребою).

4.3. Засідання Координаційної ради є правомочними, якщо на ньому присутні 
не менше половини її складу.

4.4. Зміни до переліку питань, що попередньо визначені порядком денним 
засідання, вносяться за пропозицією будь-кого з членів Координаційної 
ради і ухвалюються шляхом відкритого голосування на початку 
засідання.

4.5. Рішення Координаційної ради приймаються відкритим голосуванням 
простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної 
ради. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови 
Координаційної ради.

4.6. Рішення Координаційної ради оформлюються протоколом, який 
підписують усі присутні її члени. Витяги з протоколів Координаційної 
ради підписуються її головою та секретарем.

4.7. Координаційна рада на своїх засіданнях розглядає стан виконання 
власних рішень.

4.8. Координаційна рада інформує керівників закладів освіти про свою 
діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання.


