
                 22

Додаток
                                                                                              до рішення виконкому

                                                                                                          міської ради
                                                                                                          від 30 вересня 2021р. №131

РОЗРАХУНОК
вартості витрат (послуг) в рамках реалізації спільних проектів, щодо забезпечення

дітей з особливими освітніми потребами рівних прав на освітні послуги 2021-2023 н.р.

Для проходження комплексного оцінювання розвитку на 1 (одну) дитину (обов’язково):

№ Назва витрат Вартість
на одну
дитину

 грн.

Загальна
вартість

  грн.

1. Канцтовари для оформлення особової справи на одну
дитину:

· 1 папка для файлів;
· 8 шт. файлів;
· 50 аркушів паперу А-4,
·  фарба до принтера

5.00
8.00
15.00
17.00

2. Для збереження особових справ дітей:
· 1 папка "реєстр" 66.00

Всього: 45

У разі проведення комплексної оцінки з використанням бланків (вартість використаних
бланків додається до обов’язкової вартості витрат на одну дитину) :

№ Назва витрат Вартість
на одну дитину

 грн.
1. Методика Wisc-IV – бланк з тваринами 42,00
2. Методика Wisc-IV – бланк кодування 42,00
3. Методика Leiter – 3  - брошура відповідей 35,00
4. Методика РЕР – бланк спеціаліста 35,00
5. Методика РЕР – бланк для відповідей 35,00

Вартість надаваних послуг фахівцями КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» Помічнянської
міської ради, згідно Примірних нормативів часу на основні види роботи педагогічного

працівника ІРЦ на одну дитину:

№
п/
п

Найменування видів робіт Одиниця
виміру
обсягу
роботи

Нормативи
часу (год)

Вартість послуги (грн.)

Експертно-діагностична

1 Проведення комплексної оцінки
з метою визначення особливих
освітніх потреб

Один захід
3,0 209,4
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2 Підготовка висновку та
розроблення рекомендацій

Один захід
3,0 209,4

3 Участь у засіданні фахівців ІРЦ
щодо обговорення результатів
оцінювання

Один захід
1,0 69,8

Надання психолого-педагогічних,  корекційно-розвиткових послуг

1 Надання індивідуальних
психолого-педагогічних,
корекційно-розвиткових послуг

Заняття
1,0 69,8

Надання методичної допомоги  педагогам громади у вигляді проведення на базі закладів (в он-
лайн форматі) заходів, тренінгів і т.п., з метою підвищення кваліфікації з організації та

реалізації інклюзивної освіти.
1 Проведення заходів для

педагогів
Тренінги,

консультації 1,0 69,8
Застосування автомобіля ІРЦ в разі виїзду на територію громади (за вимогою)

1 Виїзд автомобіля ІРЦ 1 км 5,00
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