
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

30 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

20 вересня  2018 року              с. Судилків №  5 

 

Про делегування повноважень Грицівській  

селищній раді Шепетівського району 

Хмельницької області щодо діяльності 

інклюзивно-ресурсного центру  

 

 

 

Відповідно до статей  19, 20 Закону України «Про освіту», керуючись статтею 26  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти 

та інклюзивно-ресурсних центрів» від 22 серпня 2018 р. № 617, у зв’язку з необхідністю 

оперативного реагування на потреби діяльності інклюзивно-ресурсного центру, враховуючи 

рекомендації постійної комісії сільської ради з питань  фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Делегувати Грицівській селищній раді (ОТГ) повноваження щодо вирішення питань, 

пов’язаних з діяльністю та функціонуванням комунальної установи «Шепетівський районний 

інклюзивно-ресурсний центр», визначених Статутом зазначеної установи, у тому числі 

вирішення кадрових питань. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 

з питань  фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії  Дорощук 

М.Ф.). 

 

 

 

Сільський голова                                Т.М. Котик 
                                                                                                                             



 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

30 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

20 вересня  2018 року с. Судилків № ПРОЕКТ 

 

Про делегування повноважень Грицівській  

селищній раді Шепетівського  району 

Хмельницької  області щодо діяльності 

інклюзивно-ресурсного центру  

 

 

 

Відповідно до статей  19, 20 Закону України «Про освіту», керуючись статтею 26  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти 

та інклюзивно-ресурсних центрів» від 22 серпня 2018 р. № 617, у зв’язку з необхідністю 

оперативного реагування на потреби діяльності інклюзивно-ресурсного центру, враховуючи 

рекомендації постійної комісії сільської ради з питань  фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Делегувати Грицівській селищній раді (ОТГ) повноваження щодо вирішення питань, 

пов’язаних з діяльністю та функціонуванням комунальної установи «Шепетівський районний 

інклюзивно-ресурсний центр», визначених Статутом зазначеної установи, у тому числі 

вирішення кадрових питань. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 

з питань  фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії  Дорощук 

М.Ф.). 

 

 

 

Сільський голова                                Т.М. Котик 
                                                                                                                             

 

 


