
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

ЗО .
№  « / /

ГІро створення умов для дітей з особливими 
освітніми потребами у закладах дошкільної, 
загальної середньої, позашкільної, 
нрофес І Й НОЇ ( 11 рофес І Й11 о-тех н і чної) ос в іти

Керуючись статтями 2, 3, 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Законом України «Про освіту», розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 23 грудня 2020 року № 1668-р «Про затвердження плану 
заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового 
освітнього середовища в новій українській школі на 2021 рік», постановами 
Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872 «Про затвердження 
Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах» (зі змінами), від 10 квітня 2019 року № 530 «Про затвердження 
Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної 
освіти», від 10 липня 2019 року № 636 «1 Гро затвердження Порядку організації 
інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти», 
від 21 серпня 2019 року № 779 «Про організацію інклюзивного навчання в 
закладах позашкільної освіти», наказом Міністерства освіти і науки України від 
09 грудня 2010 року № 1224 «Про затвердження Положення про спеціальні 
класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх 
навчальних закладах», з метою створення умов для дітей з особливими 
освітніми потребами у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 
професійної (професійно-технічної) освіти, реалізації державної політики щодо 
забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку, на здобуття якісної освіти, інтеграцію їх у суспільство

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати сільським, селищним 
та міським головам:

і ) створити та постійно оновлювати базу даних про дітей та підлітків із 
особливими освітніми потребами;
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2) сприяти у розвитку мережі закладів освіти різних рівнів для надання 
якісних освітніх послуг дітям із особливими освітніми потребами;

3) забезпечувати функціонування мережі спеціальних закладів освіти, 
груп (класів) для дітей із особливими освітніми потребами.

4) створювати умови для організації інклюзивного навчання дітей з 
особливими освітніми потребами у закладах освіти;

5) організувати безперешкодний доступ до будівель та приміщень закладу 
освіти дітей з вадами опорно-рухового апарату, зокрема тих, які пересуваються 
на інвалідних візках, та дітей з вадами зору;

6) забезпечувати заклади освіти необхідними навчально-методичними і 
наочно-дидактичними посібниками, корекційними та індивідуальними 
технічними засобами навчання;

7) сприяти в облаштуванні ресурсних кімнат, спеціальних кабінетів для 
учителя-дефектолога, практичного психолога, логопеда для проведення 
корекційно-розвиткових занять;

8) сприяти у проведенні інформаційних кампаній для учнів і батьків із 
метою недопущення дискримінації дітей з особливими освітніми потребами;

9) організувати підвезення учнів та вихованців з порушенням опорно- 
рухового апарату, зору до закладів освіти у супроводі підготовленого 
персоналу;

10) створити умови для охоплення дітей з особливими освітніми 
потребами якісною позашкільною освітою.

11) інформувати Департамент освіти і науки обласної державної 
адміністрації про виконання розпорядження до 15 серпня 2021 року.

2. Департаменту освіти і науки забезпечити узагальнення та інформування 
облдержадміністрації про виконання розпорядження до 01 вересня 2021 року.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
облдержадміністрації ОХАНСЬКОГО Юрія.

Голова Віталій БУЇЇГЧКО


