
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження штатних розnисів 

соціальио-реЮіпітацІіного центру (дитяче містеч ю) 

«Любисmю> слуJЮиу сnравахдітей Броварсьюї 

місью їради» та центруопіки дитини 

слуJЮи у сnравах дітей БроІЩJсьюїміськоїради 

Розmяну вши nодання слуЮи у сnравах .nrreй Броварсью ї місью їради, 

на виюнання статті 4 Заюну У~q>аіі-Іи «Про органи і слуJЮи у сnравах дітей 

та cn еціал ьи і устано~ дл я дітей», Заюн ів У tq>a·Ji.Jи «Про зЮезnеч ення 

організаційно-nраювих умов соціалЬ!JОГО захиСl)' дітей-сиріт та дітей, 

nо:ЮаВІlених батьківсьюго nікnування», відnовідно до nостано~ КЮінету 

Міністрів від 27.122005 N2 1291 «Про затвердження Тиnаюго nоложення 
npo соціально-реЮ іл ітацІіний центр (дитяче містеч ю ), рішенняБроварсью ї 
місьюї ради від 24.052007 N2 326-21-05 «Про реорганізацію центру 

соцімьио-nсихологічної реЮіnітації «Любисmю>, рішення Броварсьюї 

місьюїради від 14.042005 N2 705-33-04 «Про затвердження nоложень npo 
стр у юурн і n іиро:щ іли cny Ж5и у сnравах дітей Броварської місью ї радИ>>, 

рішення Броварської місьюї ради від 24.112011N~ 408-15-06 «Про 

ліквідацію соціальио-реЮіnітаційного центру (дитяче місте<Ію) «Любистою> 

сnуЖін у сnравах дітей Броварсьюї місьюї ради керуючись статтею 54 
З аю ну У ІqJa·Ji.Jи «Про місцеве само врядування в У ~q>a·Ji.J і» та вр ах о вую чи 

реюмендації юмісії з nитань освіти, науки, кульrури та реnігії, юмісії з 

nитань со цім ьио-економічного та ку л ьrурного розвитk.у, бюджету, фін ан сів 

та цін Броварська міськарада 

ВИРІШИЛА: 

І. Затвердити штатний розnис соціал ьио-реЮ in ітаційного центру (дитяче 
містео-І ю) «Любисmю> CJJY JЮи у cnp авах дітей Бр о вар сько ї місью ї ради на 

термін з О І .О І 2012 року no О І .02 2012 pok.y, додаток І . 
2. Затвердиш штатний розnис центру оnіки диmни слуJЮи у сnравах 

дітей Броварсьюїмісьюїради на2012 рік,додаток2. 



3. Визна111 таким, що В1р3111ЛО чинність рішення Броварської міської 

ради від 23.122010р. N2 72-04-06 «Про затвердження штатних розписів 

соціально-реа5іпітацйноrо цен1ру (дитяче містечко) «Любисn.Jю> слу>Юи у 
справах дітей Броварської міської радю> та цен1ру опіки ди111ни слу>Юи у 

справах дітей БроварськоїміськоїрадИ». 

4. Цер ішення на5ирає чинності з О І D 12012 pofo/. 
5. Кон1роль за виконанням цюrо рішення поЮІаС11f на засl)'пника 

міськоrо rоло111 Виноrрадову Л.М. 

Міський rолова І.В. Сапожко 

м.Броварн 

від ___ 20\Ір. 
No __ _ 



До;щок І 

до рішення Броварської 

міської ради 

від 20ІІр 

N2 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 
соціІльно-реабілітаціfноm центру (ди1Яче містечко) «Любисmю) 

служби у справах дітей Броварськоїміськоїради з 01 Л1.2012ло 
01 J)2.2012 

N!!.N"!! Назва СІруюурного підрозціnу Кількість штатних 

nki ОДИНИЦЬ 

І. Дирекгор І 

2. Вихователь- методист І' 
з. Зfшідувач гослод<І!стоом o_j 
4. Г1ракmчний nсихолог І 

5. Соціапьний nt:Цагог І 

6. Вихователі 4 
-~ ~~-- -·· 

7. МедсеСІра І 

8. Юрисконсульт І 

9. Головшй бухгаптер І 
-·· 

10. Бух гаптер І 

11. іS{)~НИ_І< І r---- -· -- ·- ·-· ~------- ,-~-
- . . . ... 

12. Кухар 2 
ІЗ. Помf.Іник вихователя І 2 
14. Елеюрик 0,5 

--~ 

15. РобГІ1Jи ~по обсnУ_r:Qву_ван_І_JІ~_ І 0_,? 
·----~ ----

r 
·-· -· -· -

16. Водій І 

17. ~го ви 11 з р~жи _му_ ! 4 
r--~~ ·-· ----------- -- -~ .. -- ------ ··- - -

18. Двірник І 

~-

Всього: L..__._ ____ _14,5_ ---- ------ ---------- ------~- ---- --

Міський голо ва 1.8 .Cano жко 

І 
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До.:tаток 2 
до рішення Броварської 

міської радн 

від ______ 201 Ір. 
N~ 

Шта rnий розпис 

цен1ру опіки диrnни служби у справах дітей 

Броварськоїміськоїради на 2012 рік 

Назвае1руюурноm nіцро:щіlу таnосац 
~ 

' 
Директор ценшr.. 

·-· ______ Юрист_ _ 
Бух гал тер 

Соц іап ьний nt':дaro г 

Психолог 

І Кількість 
І шта1Них одиниць 

і 0.) 
·г·--·--· -·-
. 0.) 

Всюm -------·-____ ..:=:.::::.=,:..::.._ __ І 3.)-

Міський mлова І.В.Сало жю 
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