
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Львівського району Львівської області 

XХII сесія VIII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

28 жовтня 2022 року         № 3725 

м. Бібрка 

 

Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад 

Розглянувши пропозицію Бібрського міського голови щодо ініціювання співробітництва 

між територіальною громадою Бібрської міської ради Львівського району Львівської області та 

територіальною громадою Львівської міської ради у сфері освіти, зокрема інклюзивної, у формі 

спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр Личаківського району м. Львова», що передбачає співпрацю в 

контексті роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, та клопотання начальника відділу 

освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради № 334 від 06.09.2022 року, керуючись ст. 25, 

26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4, 5,6, 7, 8, 9, 12, 17, 18 Закону 

України «Про співробітництво територіальних громад», Бібрська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
Надати згоду на організацію співробітництва територіальної громади Бібрської міської ради 

Львівського району Львівської області в особі міського голови Романа Гринуса та 

територіальної громади Львівської міської ради в особі міського голови Андрія Садового у 

сфері освіти, зокрема інклюзивної, у формі спільного фінансування (утримання) суб’єктами 

співробітництва комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Личаківського району 

м. Львова», що передбачає співпрацю в контексті роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами (проєкт пропозиції додається). 

Доручити Бібрському міському голові Романові Гринусу скерувати міському голові Львова 

Андрієві Садовому пропозицію щодо ініціювання співробітництва між територіальними 

громадами Бібрської міської ради та Львівської міської ради у формі спільного фінансування 

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

Личаківського району м. Львова». 

Делегувати до складу комісії з підготовки проєкту договору про співробітництво територіальних 

громад наступних осіб: 

Оксану Довгаль, заступника Бібрського міського голови; 

Ориславу Сенишин, начальника відділу фінансів, обліку, звітності та контролю; 

Зоряну Влах, начальника відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради. 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних 

питань. 

 

 

Бібрський міський голова _____________________________ Гринус Р.Я. 

  



Додаток 

до рішення Бібрської міської ради 

№ 3725 від 28.10.2022 р. 

Проєктна пропозиція в рамках співробітництва територіальних громад у сфері освіти, 

зокрема інклюзивної, для спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва 

комунальної установи «Інклюзивно - ресурсний центр Личаківського району м. Львова» 

Мета: забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та 

загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки 

розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та 

забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.  

Обгрунтування діяльності співробітництва: оскільки інклюзивно-ресурсні центри відповідно 

до Постанови Кабінету міністрів України № 617 від 22.08.2018 року утворюються з розрахунку 

не більш як на 7 тисяч дітей, які проживають на території громади, Бібрська міська територіальна 

громада не може утворити ІРЦ з огляду на наявність лише 2862 осіб дитячого населення. У разі 

відсутності інклюзивно-ресурсного центру за місцем проживання чи навчання дитини батьки 

(один з батьків) або їхні законні представники мають право звернутися до найближчого ІРЦ. 

Територія Бібрської міської територіальної громади, яка складається з 8 старостинських округів, 

розташована так, що найближче та найзручніше діставатися до «Інклюзивно - ресурсного центру 

Личаківського району м. Львова». Транспортне сполучення до установи дуже зручне, окрім того, 

велика кількість мешканців громади працює у Львові, що сприяє доступності послуг для їхніх 

дітей. Спільне утримання комунальної установи «Інклюзивно - ресурсний центр Личаківського 

району м. Львова» зменшить фінансове навантаження на заклад, дозволить спрямувати кошти на 

покращення роботи ІРЦ. 

Сфера здійснення: освіта, зокрема інклюзивна освіта. Надання послуг дітям з особливими 

освітніми потребами віком від 2 до 18 років для здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, 

в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших освітніх закладах, 

які забезпечують здобуття загальної середньої освіти.  

Форма співробітництва: Спільне фінансування (утримання) підприємств, установ та 

організацій комунальної форми власності (стаття 12 Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад». 

Очікувані результати проєкту: 

Кількісні: 

- кількість дітей з особливими освітніми потребами, для яких надано якісні та соціально 

гарантовані послуги, зросте; 

- зменшення вартості утримання комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр 

Личаківського району м. Львова»; 

- зменшення відстані, яку долають діти з особливими освітніми потребами та їхні батьки з 

Бібрської МТГ задля отримання послуг (порівняно з іншими ІРЦ). 

Якісні: 

- покращення якості освітніх послуг, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами; 

- покращення системного кваліфікованого психолого-педагогічного  супроводу здобувачів освіти 

з особливими потребами; 

- покращення взаємодії між педагогічними працівниками завдяки консультаціям та комунікації; 

- покращення комунікації між батьками здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. 

Бенефіціари проєкту: 

Діти з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років двох громад у рамках 

співробітництва, в тому числі і вразливі групи:  

діти з інвалідністю; 

внутрішньо переміщені особи; 

діти з багатодітних сімей; 

малозабезпечені. 

Батьки дітей з особливими освітніми потребами; 

Заклади дошкільної, загальної середньої, професійної освіти двох громад у рамках 

співробітництва. 

 

Секретар Бібрської міської ради _______________________ Стах І.Я. 


