
 

УКРАЇНА  
Рожнятівська селищна рада 

Івано-Франківської області 

 (чотирнадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 28 жовтня 2021 року                         смт. Рожнятів 

№ 403 - 14/2021 

 

Про звернення щодо забезпечення  

права дітей з особливими  

освітніми потребами  на  

психолого-педагогічні та  

корекційно-розвиткові послуги  

в інклюзивно-ресурсних центрах 

 

 Відповідно  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

селищна рада: 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1.Схвалити звернення депутатів селищної ради до Кабінету Міністрів 

України щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами  

на психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-

ресурсних центрах (додається) та надіслати адресатам.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря селищної ради Тетяну 

Михайлишин. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                    Василь РИБЧАК                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кабінету Міністрів України 

Денису Шмигалю  

 

 

Щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами  на 

психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-

ресурсних центрах 

 

Вже тривалий час інклюзивне навчання є невід’ємною частиною 

освітнього процесу країн Європейського Союзу. В Україні, починаючи з 2016 

року, також почала впроваджуватись інклюзивна освіта. Впродовж 2016-2021 

років кількість дітей у столиці, охоплених інклюзивним навчанням, 

збільшилась в чотири рази. Ключову роль у  цьому процесі відіграло 

реформування у 2017 році застарілих психолого-медико-педагогічних 

консультацій у сучасні Інклюзивно-ресурсні центри  (далі – ІРЦ). 

З метою виконання вимог Саламанської декларації про принципи, політику 

та практичну діяльність у галузі освіти осіб з особливими освітніми потребами 

(далі – Саламанська декларація), що стосується створення інклюзивно-

орієнтованої системи освіти в звичайних школах і недискримінації дітей, було 

створено мережу ІРЦ, основним завданням яких було надання психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових послуг усім дітям з особливим 

освітніми потребами.  

Проте, 21 липня 2021 року набрали чинності положення постанови 

Кабінету Міністрів України №765 «Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими 

освітніми потребами» (далі -постанова), яким серед іншого було внесено зміни 

до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 року  (далі - 

Положення) та  виключено  із завдань ІРЦ надання психолого-педагогічні та 

корекційно-розвиткові послуги для учнів інклюзивних шкіл та вихованців 

інклюзивних груп  дитячих садочків.  

Водночас станом на 2021 рік ІРЦ столиці забезпечують психолого-

педагогічними та корекційно-розвитковими послугами майже 200 дітей з 

особливими освітніми потребами. Враховуючи недостатню кількість у столиці 

педагогічних працівників, зокрема дефектологів, логопедів, психологів, 

реабілітологів, реалізація зазначених змін призведе до позбавлення дітей, 

охоплених інклюзивним навчання, права на якісну кваліфіковану допомогу від 

працівників ІРЦ,  та їх повернення на індивідуальну форму навчання.  

Слід наголосити, що такий крок  не узгоджується з нормами статті 20 

Закону України «Про освіту», де надання психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг є невід’ємною частиною освітнього процесу та 

однією з цілей утворення ІРЦ.   

Також головними  принципами створення діяльності ІРЦ є перехід від 

медичної до соціальної моделі надання послуг. Зважаючи на такий підхід 

надання послуги,  працівник ІРЦ не має права вимагати інформацію про стан 

здоров’я дитини, а тим більше орієнтуватись на її діагноз. Проте, змінами до  

Положення, запровадженими вищезазначеною постановою, запроваджується 



право ІРЦ запрошувати додаткову медичну діагностику, що може призвести до 

затягування термінів комплексної психолого-педагогічної оцінки дитини.  

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на 

психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в ІРЦ, а також 

враховуючи  положення Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, 

Саламанської декларації звертаємось з проханням внести відповідні зміни до 

Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 року  та зокрема: 

- передбачити серед переліку завдань ІРЦ надання психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми 

потребами, які навчаються в інклюзивних класах (групах) у закладах 

дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та 

інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти; 

- виключити право ІРЦ щодо проведення додаткової медичної 

діагностики для комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.  

 

 

Схвалено на 14 сесії 
Рожнятівської селищної ради 

восьмого скликання 28 жовтня 2021р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА  
Рожнятівська селищна рада 

Івано-Франківської області 

 (чотирнадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 28 жовтня 2021 року                         смт. Рожнятів 

№  - 14/2021 

 

Про звернення щодо причетності  

вищих посадових осіб держави та їх  

оточення щодо злочинного виведення  

коштів Приватбанку з подальшим їх  

відмиванням через офшорні компанії 

 

 Відповідно  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

селищна рада: 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Схвалити звернення депутатів селищної ради до Верховної Ради України, 

Президента України, Генерального прокурора України щодо причетності 

вищих посадових осіб держави та їх оточення щодо злочинного виведення 

коштів Приватбанку з подальшим їх відмиванням через офшорні компанії 

(додається) та надіслати адресатам.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної 

ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, 

антикорупційної політики, депутатської етики та регламенту (М.Бардяк). 

 

 

 

Селищний голова                                                                    Василь РИБЧАК                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Верховна Рада України 

Руслану Стефанчуку 

Президенту України  

Володимиру Зеленському 

Генеральному прокурору України 

Ірині Венедіктовій 

 

Ми глибоко обурені результатами розслідування Pandora Papers, оприлюдненого 

Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, яке виявило участь вищих 

посадових осіб держави та їх оточення – президента Володимира Зеленського, 

голови СБУ Івана Баканова, братів Сергія і Бориса Шефірів, один з яких – перший 

помічник президента Зеленського, міністра Олександра Ткаченка, Андрія Яковлєва 

– у оборудках Ігора Коломойського з виведення 40 млн.дол. з Приватбанку в 

офшорні юрисдикції.   

Це пляма на репутації України як держави, яка з 2014 року веде війну з агресором, і 

одночасно реалізує системні реформи. Ці репутаційні збитки кидають тінь і на 

органи місцевого самоврядування, які активно включені в антикорупційний процес, 

– з впровадження прозорих закупівель за муніципальні кошти, з запровадження 

чесних процедур з приватизації комунальної власності тощо.  

Врешті, 40 млн. «відмитих» доларів, - це кошти, які пов’язують вищих посадових 

осіб з злочинним угрупованням Коломойського і які є платою за імунітет 

Коломойського перед кримінальним переслідуванням сьогодні. Проти 

Коломойського введені санкції Держдепартаментом США, проти Коломойського 

всунула звинувачення прокуратура США, у рамках провадження в США пройшли 

обшуки в бізнес-структурах Коломойського. І тільки в Україні Коломойський 

володіє недоторканістю.  

За висновком НБУ,  до націоналізації Приватбанку було завдано шкоди мінімум на 

5,5 млрд. доларів.  На момент націоналізації банку в 2016 році приблизно 97% всіх 

неповернених кредитів для компаній, надані Приватбанком, належали бізнесам, 

якими володіли або які контролювали Коломойський та Боголюбов. На 

докапіталізацію Приватбанку в цілому держава витратила понад 155 млрд гривень.  

Це у тому числі наші кошти, кошти громад. Якби ці кошти були передані 

територіальним громадам, місцевим бюджетам, то Україну було б не впізнати. Адже 

у тому ж 2016 році загальна сума всіх трансфертів з Державного бюджету місцевим 

бюджетам склала не набагато більшу суму - 196 млрд. грн. 

Ми вимагаємо негайного вжиття заходів з проведення розслідування і притягнення 

до кримінальної відповідальності осіб, причетних як до злочинного введення коштів 

Приватбанку, так і тих, хто брав участь у відмиванні вкрадених коштів через 

офшорні компанії. До рішення суду всі особи, причетні до оборудок Коломойського, 

які перебувають на державній службі, мають бути відсторонені від виконання 

обов’язків. 

Схвалено на 14 сесії 
Рожнятівської селищної ради 

восьмого скликання 28 жовтня 2021р. 
 



 

 

 

УКРАЇНА  
Рожнятівська селищна рада 

Івано-Франківської області 

 (чотирнадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 28 жовтня 2021 року                         смт. Рожнятів 

№ 404 - 14/2021 

 

Про звернення щодо неприпустимості  

грубого наступу на фінансову 

спроможність місцевого самоврядування 

 

 Відповідно  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

селищна рада: 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Схвалити звернення депутатів селищної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

неприпустимості грубого наступу на фінансову спроможність місцевого 

самоврядування (додається) та надіслати адресатам.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на  секретаря селищної ради 

Тетяну Михайлишин. 

 

 

 

Селищний голова                                                                    Василь РИБЧАК                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Президенту України 

Володимиру Зеленському 

 Верховна Рада України  

Руслану Стефанчуку 

 Кабінету Міністрів України 

Денису Шмигалю  

 

 

Щодо неприпустимості грубого наступу на фінансову спроможність 

місцевого самоврядування 

 

Ми, депутати Рожнятівської селищної ради рішуче протестуємо проти намірів 

підірвати   фінансову спроможність місцевого самоврядування та ігнорування 

базових норм Європейської Хартії місцевого самоврядування.   

Зокрема, законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(№6062) – це спроба поховати фінансову децентралізацію і інфраструктурні 

проекти на місцевому рівні, це спроба нової централізації. 

Цим проектом передбачається ліквідація з 2023 року бюджету розвитку 

місцевих бюджетів, що є катастрофою для територіальних громад. Джерела 

доходів бюджету розвитку планується закріпити за загальним фондом місцевих 

бюджетів. Це означає, що громади не зможуть зберігати кошти на депозитних 

рахунках, не зможуть належно планувати розвиток. Адже саме з бюджетів 

розвитку фінансуються капітальні видатки громад, які спрямовуються на: 

соціально-економічний розвиток, виконання інвестиційних проектів, 

будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціально-

культурної сфери – шкіл, дитсадків, лікарень, житлово-комунального 

господарства, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів, 

придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги, 

тощо. Ліквідація бюджетів розвитку означає, що замість капітальних, 

інфраструктурних видатків на місцевому рівні ми побачимо, як за ці цільові 

кошти бюджетів розвитку буде лататися «поточка» місцевих бюджетів. Як 

наслідок через недофінансування місцевих бюджетів з Держбюджету.  

Ще один фінансовий удар по громадах проекту №6062 - пропонується новела 

ч. 2 ст. 45 Бюджетного кодексу, згідно з якою «повернення коштів, помилково 

або надміру зарахованих до Державного бюджету, здійснюється в межах 

коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку». Це дуже зручно – 

«помилково» забрати гроші в громади і хай потім громади чекають,  коли гроші 

з’являться на казначейському рахунку. Подібні практики були лише при режимі 

Януковича.  

Наступне «покращення» проекту №6062 - змінами до частини четвертої статті 

103-2 Бюджетного кодексу передбачається залишки коштів за освітньою 

субвенцією, що не використані протягом наступного бюджетного періоду, 

вилучати до державного бюджету. Тобто, органи самоврядування повністю 

демотивуються в оптимізації використання цієї субвенції. 

Законопроектом №6062 пропонується також доповнити Земельний кодекс 

(Розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення»)  п.53, яким «установити, що у 

2022 році надходження від викупу земельних ділянок державної та комунальної 

власності, передбачених пунктом 61 Перехідних положень Земельного кодексу 



України, зараховуються: 70 відсотків до спеціального фонду державного 

бюджету та спрямовуються на розвиток та поліпшення екологічного стану 

зрошуваних та осушених систем за рішенням Кабінету Міністрів України (у 

разі потреби з відкриттям нових бюджетних програм), погодженим з Комітетом 

Верховної Ради України з питань бюджету; 30 відсотків до бюджету розвитку 

місцевих бюджетів». Це грубе порушення засад місцевого самоврядування: 

чому кошти від продажу земель комунальної власності на 70% мають 

зараховуватися до Держбюджету? 

І ще одна груба антисамоврядна норма проекту №6062 - запропоновані зміни до 

пункту 21 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного 

Кодексу, за якими погашення заборгованості за середньостроковими позиками 

перед державним бюджетом, здійснюється «у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України». Сьогодні передбачено законодавче врегулювання 

погашення цієї заборгованості. Нагадаємо, йдеться про те, що ця заборгованість 

виникла при Януковичі-Азарову через недофінансування місцевих бюджетів і 

тепер Кабміну надається право встановлювати порядок, як громади мають цю 

заборгованість погашати. Тобто, місцеві бюджети при Януковичу змусили  

взяти на себе цю заборгованість, бо держава не платила по рахунках, а тепер 

пропонується громадам «погасити» цю заборгованість. 

Врешті, згідно з проектом №6062, місцеві ради перетворюються в статистів 

формування місцевих  бюджетів, бо Міністерство фінансів і посадовці місцевих 

державних адміністрацій отримують повноваження зупиняти рішення місцевих 

рад про бюджет. 

Ми, депутати  Рожнятівської селищної ради вимагаємо:  

 

Від Кабінету Міністрів України:  

відкликати проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України» (реестр. №6062) на доопрацювання з метою виключення з цього 

проекту дискримінаційних норм по відношенню до місцевого самоврядування.  

  

Від Голови Верховної Ради України:  

у разі розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України» (реестр. №6062) озвучити в залі позицію нашої ради та не 

використовувати під час голосування словосполучення «прошу підтримати та 

проголосувати».    

 

Від Президента України:  

Повернутися до виконання функцій гаранта Конституції України, не допускати 

порушення через «підконтрольні» Кабінет Міністрів чи фракцію у Верховній 

Раді міжнародних зобов’язань України, зокрема Європейської Хартії місцевого 

самоврядування та, у разі прийняття проекту Закону України «Про внесення 

змін до Бюджетного кодексу України» (реестр. №6062) скористатись правом 

вето.   

Схвалено на 14 сесії 
Рожнятівської селищної ради 

восьмого скликання 28 жовтня 2021р. 
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