
УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ

с. Клішківці « р.

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр Клішковецької 
об’єднаної територіальної громади», надалі - КУ «ІРЦ Клішковецької ОТГ», в 
особі директора Ченківської Євгени Іванівни, яка діє на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до «Положення 
про інклюзивно-ресурсний центр», затвердженого Постановою КМУ від 
12.07.2017 №545 із змінами, внесеними згідно Постанови КМУ від 22.08.2018 
№617 з однієї сторони, та гуманітарний відділ - відділ освіти, культури, 
молоді та спорту Топорівської сільської ради, надалі - «Гуманітарний відділ», в 
особі Кирнац Надії Дмитрівни, начальника Гуманітарного відділу, яка діє на 
підставі Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» 
щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх 
послуг», відповідно до Положення про гуманітарний відділ - відділ освіти, 
культури, молоді та спорту Топорівської сільської ради, затвердженого 
рішенням IV сесії VIII скликання 22 січня 2021 року за №03-4/21), уклали 
дану угоду про співпрацю (надалі - Угода):

І. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА УГОДИ

1.1. Предметом Угоди є взаємодія і співпраця Сторін з питань забезпечення 
права дітей віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами, що 
проживають (навчаються) на території Топорівської ОТГ на здобуття 
дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної 
психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого- 
педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводу.

1.2. Сторони домовилися здійснювати всі необхідні заходи та дії для 
забезпечення виконання мети Угоди.

II. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. «Відділ освіти» зобов’язується:
2.1.1. Здійснювати всі можливі заходи та дії для забезпечення виконання 

мети Угоди.
2.1.2. Забезпечити право дітей віком від 2 до 18 років з особливими 

освітніми потребами, що проживають (навчаються) на території Топорівської 
ОТГ на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення 
КУ «ІРЦ Клішковецької ОТГ» комплексної психолого-педагогічної оцінки 
розвитку дитини та організацію системного кваліфікованого супроводу, інших 
заходів, передбачених чинним законодавством.

2.1.3. Взаємодіяти з КУ «ІРЦ Клішковецької ОТГ» для досягнення 
мети щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на 
здобуття освіти, починаючи з раннього віку.

2.1.4. Створити належні умови для проведення КУ «ІРЦ Клішковецької 



ОТГ» виїзних засідань з метою надання методичної та практичної допомоги 
учасникам освітнього процесу Топорівської ОТГ та проведення інформаційно- 
просвітницької роботи серед громадськості.

2.1.5. Сприяти проведенню інформаційно-просвітницькій роботі КУ 
«ІРЦ Кліпіковецької ОТГ», висвітленню її безпосередньої діяльності серед 
громадськості Топорівської ОТГ шляхом розміщення матеріалів на сайті 
Топорівської сільської ради.

2.1.6. Брати участь в спільних нарадах (за потреби) щодо організації 
інклюзивного навчання.

2.2. КУ «ІРЦКлішковецької ОТГ» зобов ’язується:
2.2.1. Співпрацювати та взаємодіяти з Відділом освіти в питаннях 

здобуття дітьми віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами, що 
проживають (навчаються) на території Топорівської ОТГ для здобуття 
дошкільної та загальної середньої освіти.

2.2.2. Надавати допомогу дітям та їхнім батькам щодо отримання 
системного кваліфікованого супроводу та психолого-педагогічної допомоги.

2.2.3. Сприяти розміщенню на території Топорівської ОТГ 
інформаційних матеріалів щодо діяльності КУ «ІРЦ Кліпіковецької ОТГ».

2.2.4. Співпрацювати з асистентами вихователя/вчителя, батьками під 
час розроблення індивідуальної програми розвитку дітей з особливими 
освітніми потребами, яка забезпечуватиме індивідуалізацію навчання, 
визначатиме конкретні стратегії та підходи.

2.2.5. Проводити психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття 
(заходи) відповідно до індивідуальної програми розвитку психолого- 
педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) для дітей з особливими 
освітніми потребами.

2.2.6.Здійснювати (за потреби) навчання асистентів вихователя/вчителя, 
адміністрацій закладів освіти, підпорядкованих Топорівській сільській раді, 
щодо організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми 
потребами в рамках проведення виїзних методичних засідань.

2.2.7. Надавати методичну та практичну допомогу (за потреби) 
асистентам вихователя/вчителя з метою якісної організації інклюзивного 
навчання.

2.2.8. Брати участь в спільних нарадах для керівників закладів освіти, 
підпорядкованих Топорівській сільській раді, щодо організації інклюзивного 
навчання.

2.2.9. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу шляхом 
розміщення відповідних матеріалів на сайті Топорівської сільської ради.

III. ІНШІ УМОВИ УГОДИ

3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання
покладених на них обов’язків відповідно до чинного законодавства.

3.2. При будь-яких змінах, що впливають на виконання умов даної Угоди, 
Сторони зобов’язуються повідомити один одного у письмовій формі.



3.3. Питання співробітництва Сторін, які не передбачені Угодою, регулюються 
за спільною домовленістю та оформлюються у вигляді додаткової Угоди.

3.4. Для швидкого досягнення цілей за даною Угодою, Сторони зобов’язуються 
обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів 
взаємного інтересу в межах діючого законодавства.

3.5. У разі невиконання Сторонами умов Угоди, проводити врегулювання 
спірного питання шляхом переговорів між офіційними представниками Сторін.

3.6. Договір може бути достроково розірвано за погодженням Сторін.

3.7. У разі реорганізації чи перейменуванні однієї зі Сторін, її права та 
обов’язки, передбачені цією Угодою, за погодженням Сторін, 
передаються правонаступнику.

3.8. Ця Угода складена у двох примірниках українською мовою, має 
однакову юридичну силу і зберігається по одному в кожної зі Сторін.

IV. ТЕРМІН ДІЇ

4.1. Угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами і діє протягом 
З (трьох) років.

Якщо за місяць до закінчення терміну дії Угоди жодна зі Сторін не 
виступила з ініціативою про її припинення, Угода вважається пролонгованою 
на тих же умовах і на той же період часу.

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

Гуманітарний відділ - відділ освіти, 
культури, молоді та спорту 
Топорівської сільської ради 
вул. Топорівська, 60
с. Топорівці,
Чернівецький район 
Чернівецька область 
60311
e-mail: osv.totg@ukr.net

КУ «ІРЦ Клішковецької ОТГ» 
вул. Струмінського 7,
с. Клііиківці
Хотинський район
Чернівецька область 
60014
тел.: (03731)31-2-92, 
e-mail: irts. klish. otg@gmail. com
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