
Проєкт рішення 

 

 

Від 09.05.2022 р.         № 4508 

 

 

 

Про надання згоди на організацію  

співробітництва територіальних громад 

 

Керуючись ст.. 5 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», 

пунктом 331 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши та вивчивши Пропозицію Галицького міського 

голови про організацію співробітництва Галицької, Більшівцівської, Бурштинської та 

Дубовецької територіальних громад щодо спільного фінансування (утримання) суб’єктами 

співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, а саме: 

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Галицької міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на організацію співробітництва Галицької, Більшівцівської, 

Бурштинської та Дубовецької територіальних громад щодо спільного фінансування 

(утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної 

форми власності, а саме: комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Галицької 

міської ради.  

2. Делегувати до складу комісії з підготовки проєкту договору про співробітництво:  

 

Василя Андрієшина – міського голову Бурштинської ТГ; 

Володимира Чуйка – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Бурштинської міської ради; 

Іванну Томин – начальника відділу освіти і науки Бурштинської міської ради; 

Ольгу Петровську– начальника фінансового відділу Бурштинської міської ради; 

Зореславу Кудибу  – головного спеціаліста юридичного відділу Бурштинської міської ради. 

 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення 

покласти на начальника відділу освіти і науки Бурштинської міської ради Іванну Томин. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії ради з питань 

гуманітарної сфери Ігоря Харіва та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

Міський голова                   Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Головний спеціаліст відділу освіти і науки _______________ Наталія Тварок 

 

Погоджено: 

 

Загальний відділ    _______________ 

 

Заступник міського голови  _______________ Володимир Чуйко 

 

Юридичний відділ   _______________ 

 
Секретар ради    _______________ Роман Іванюк 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до  проєкту рішення міської ради 

«Про  ініціювання співробітництва територіальних громад» 
  

1. Розробником проєкту рішення є  відділ освіти і науки Бурштинської міської ради. 

  

2. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

Проєкт рішення розроблено у зв’язку з необхідністю здійснювати розрахунки з 

Інклюзивно-ресурсним центром Галицької міської ради за надані освітні послуги дітям з 

особливими освітніми потребами, які мешкають на території Бурштинської територіальної 

громади, з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття 

дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-

педагогічної оцінки їх розвитку та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу 

через діяльність Інклюзивно-ресурсного центру Галицької міської ради. 

 

3. Проєкт рішення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 5 Закону України 

«Про співробітництво територіальних громад», на підставі рішення Бурштинської міської 

ради від 29.10.2021 року № 04/20-21. 

 

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення. 

Реалізація рішення потребує додаткових витрат місцевого бюджету відповідно до 

розрахунків, які будуть вказані в угоді про спільне фінансування (утримання) комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Галицької міської ради. 

 

5. Доповідач – Томин Іванна Степанівна, начальник відділу освіти і науки. 

 

 

Головний спеціаліст відділу освіти і науки      Наталія Тварок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Висновок  

стосовно відповідності інтересам та потребам територіальної громади  

пропозиції щодо ініціювання співробітництва 

 

 

Питання щодо співробітництва з Галицькою територіальною громадою виникло у 

зв’язку з необхідністю здійснювати розрахунки з Інклюзивно-ресурсним центром Галицької 

міської ради за надані освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами, які 

проживають на території Бурштинської територіальної громади, з метою забезпечення права 

дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої 

освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки їх розвитку та 

забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу через діяльність Інклюзивно-

ресурсного центру Галицької міської ради. 

Пропозицію про організацію співробітництва подано Галицькою міською радою на 

підставі рішення Галицької міської ради від 30.09.2021 року № 1457 «Про ініціювання 

співробітництва територіальних громад». 

Рішенням Бурштинської міської ради від 29.10.2021 року № 04/20-21 «Про 

ініціювання співробітництва територіальних громад у сфері освіти при організації надання 

послуг дітям з особливими освітніми потребами»  схвалено текст Пропозиції про організацію 

співробітництва Галицької, Більшівцівської, Бурштинської та Дубовецької територіальних 

громад щодо спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Галицької міської ради Івано-Франківської області.  

Згідно з листом-роз’ясненням департаменту освіти, науки та молодіжної політики 

Івано-Франківської ОДА від 18.10.2018 р. № 1225/01-14/02.1 якщо орган місцевого 

самоврядування не створив інклюзивно-ресурсного центру, то він повинен забезпечити права 

дітей з особливими освітніми потребами, що проживають (навчаються) на цій території, на 

здобуття освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку 

дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та їх системний 

кваліфікований супровід. Таким чином, доцільно укладати договори між органами місцевого 

самоврядування, на території яких створено інклюзивно-ресурсні центри, як надавачами 

послуг, та органами місцевого самоврядування, які таких центрів не створили, як 

замовниками послуг. 

На території Бурштинської територіальної громади станом на 01.01.2022 року 

проживає 54 дитини з особливими освітніми потребами, які потребують системного 

кваліфікованого супроводу з боку фахівців інклюзивно-ресурсного центру. 

Зважаючи на викладене вище, пропозиція про організацію співробітництва Галицької, 

Більшівцівської, Бурштинської та Дубовецької територіальних громад щодо спільного 

фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Галицької міської ради Івано-Франківської області відповідає інтересам та 

потребам Бурштинської територіальної громади. 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради       Наталія Тварок 
 


