
УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ

Комунальної установи Інклюзивно -  ресурсний центр №1 
Сумської міської ради та Сумського дошкільного навчального закладу (центр 

розвитку дитини) №13 «Купава» Сумської міської ради

м. Суми «22» січня 2019 р.

Комунальна установа Інклюзивно -  ресурсний центр №1 Сумської міської 
ради, в особі директора Свириденко М.М., що діє на підставі Статуту, надалі 
іменований - КУ ІРЦ №1 СМР, з однієї сторони, та Сумський дошкільний навчальний 
заклад (центр розвитку дитини) №13 «Купава» Сумської міської ради, в особі 
завідувача Слюсар А.С., що діє на підставі Статуту, надалі іменований -  ЗДО, з другої 
сторони, разом іменовані - Сторони, уклали угоду про співпрацю з метою 
забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 8 років, 
що проживають (навчаються) на території м. Суми, на здобуття дошкільної освіти 
шляхом проведення комплексної психолого-педагогічиої оцінки розвитку дитини, 
надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх 
системного кваліфікованого супроводу.

1. Предмет і мета угоди
1.1. Налагодження співпраці фахівців КУ ІРЦ №1 СМР і ЗДО в частині проведення 
комплексної оцінки особливих освітніх потреб дітей віком від 2 до 8 років, що 
проживають (навчаються) на території м.Суми, з питань організації інклюзивного 
навчання, зарахування вихованців до груп компенсуючого типу ЗДО.
1.2. Проведення спільних науково-методичних конференцій, семінарів, нарад, 
засідань з проблем упровадження інклюзивного навчання, надання психолого- 
педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП.
1.3. Реалізація за домовленістю інших спільних дій, спрямованих на поглиблення 
співпраці між Сторонами, які не суперечать чинному законодавству України.

2. Зобов’язання сторін
2.1. КУ ІРЦ №1 СМР зобов’язується:

2.1.1. Забезпечувати організацію та проведення комплексної оцінки особливих 
освітніх потреб дітей віком від 2 до 8 років, що проживають (навчаються) на території 
м. Суми, з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення 
рекомендацій щодо освітньої програми, особливостей організації освітнього 
середовища, психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг відповідно до 
потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини;
2.1.2. Проводити комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту 
подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників 
дитини щодо проведення комплексної оцінки;
2.1.3. Проводити комплексну оцінку з підготовкою відповідного висновку протягом 
10 робочих днів;
2.1.4. За необхідності проводити комплексну оцінку за місцем навчання дитини, при 
цьому погоджуючи графік проведення комплексної оцінки з керівником ЗДО за два 
тижні до початку її проведення;
2.1.5. Взаємодіяти із ЗДО щодо виявлення та надання своєчасної психолого- 
педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, починаючи з 
раннього віку.



2.2. ЗДО зобов’язується:
2.2.1. У разі потреби сприяти участі фахівців закладу дошкільної освіти в проведенні 
комплексної оцінки розвитку дитини віком від 2 до 8 років, що проживають 
(навчаються) па території м. Суми;
2.2.2. Інформувати батьків щодо особливостей проведення комплексної оцінки, 
необхідної документації для її проведення;
2.2.3. Надавати КУ ІРЦ №1 СМР аналітичні матеріали та інформацію (у разі 
письмового запиту), якщо запитувана інформація не суперечить чинному
законодавству;
2.2.4. Створювати умови для проведення комплексної оцінки фахівцями КУ ІРЦ №1 
СМР за місцем навчання дитини;
2.2.5. Ураховувати висновок ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку 
розвитку дитини при організації діяльності груп компенсуючого типу, спеціальних 
груп.

3. Інші умови
3.1. Сторони несуть відповідальність за виконання покладених на них обов’язків.
3.2. При будь-яких змінах, що впливають на виконання умов даної угоди, Сторони 
зобов’язуються протягом двох тижнів повідомити один одного у письмовій формі.
3.3. Питання співробітництва сторін, які не передбачені угодою, регулюються за 
домовленістю Сторін та оформляються 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.
3.5. Дана угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, 
один з яких знаходиться у КУ ІРЦ №1 СМР, другий - у ЗДО.

4. Термін дії угоди
4.1. Угода набирає силу з моменту підписання її Сторонами і діє протягом року. Якщо 
за місяць до закінчення терміну дії угоди жодна зі Сторін не виступила з ініціативою 
про припинення її дії, угода вважається пролонгованою на тих же умовах і на той же 
періоду часу.

5. Розв’язання спорів
5.1. У випадку виникнення між Сторонами будь-яких суперечок, пов’язаних з даною 
угодою, Сторони прикладають усіх можливих зусиль для їх урегулювання шляхом 
переговорів між офіційними представниками Сторін.
5.2. Якщо розв’язати зазначені суперечки шляхом переговорів виявиться 
неможливим, вони розв'язуються відповідно до чинного законодавства.
5.3. У разі порушення вимог Угоди Сторони несуть відповідальність у порядку, 
визначеному чинним законодавством України.

6. Юридичні адреси сторін:
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