
ПРОЕКТ 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Шістдесятої сесії 

30.11.2018 р.                                      Летичів                         № ___ 

 

Про внесення змін до рішення п’ятдесятої  

сесії Летичівської селищної ради № 14 від 

24.05.2018 р. «Про створення  комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Летичівської селищної  ради 

 

 

Відповідно до ст..20 Закону України «Про освіту», керуючись ст..26 

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

Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 «Про 

затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», Постанови 

Кабінету Міністрів України від   22 серпня 2018 року      № 617 «Про Зміни , 

що вносяться до постанов КМУ», з метою підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів селищної рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Скасувати рішення п’ятдесят третьої сесії Летичівської селищної ради 

№ 9 від 26.07.2018 р. «Про внесення змін до рішення п’ятдесятої  сесії 

Летичівської селищної ради № 14 від 24.05.2018 р. «Про створення  

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний  центр» Летичівської 

селищної  ради 

2. Внести зміни в рішення п’ятдесятої сесії Летичівської селищної ради № 

14 від 24.05.2018 р. «Про створення  комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний  центр» Летичівської селищної  ради, а саме: 

2.1. Пункт  3  викласти в такій редакції : 

«3. «Інклюзивно-ресурсний центр» Летичівської селищної  ради 

підпорядковується відділу освіти, молоді  та спорту Летичівської селищної  



ради, а в частині провадження фінансово-господарської діяльності - 

Засновнику. 

        Структурні підрозділи з питань діяльності інклюзивно-ресурсного 

центру департаменту освіти і науки Хмельницької обласної адміністрації 

здійснюють координацію діяльності, контроль за дотриманням актів 

законодавства та Положення про інклюзивно-ресурсний центр»». 

3.     П.5 доповнити абзацами : 

        «Фінансово–господарська діяльність центру провадиться відповідно до 

бюджетного законодавства , законодавства про освіту та інших нормативно-

правових актів» 

        Джерелами фінансування «Інклюзивно-ресурсного  центру» 

Летичівської селищної  ради є кошти місцевого та державного бюджетів, 

благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені 

законодавством.» 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з   

питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту 

(голова комісії Варченко М.Л.) . 

 

 

Селищний   голова                                                   І.І Тисячний 

 

 

 

 

 


