
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Проект РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 29 .12.2009p.N21363-77 -05 

"Про затвердження нової редакції Положення , 
структури міського Центру соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів Броварської міської ради". 

Розглянувши подання начальника управління праці та соціального 
захисту населення Броварської міської ради від 27.04.20 12року N2 01-12/5422, 
на виконання Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», наказу 
Міністерства праці та соціальної політики України від 10.12.2007р. N2 637 
«Про затвердження типових штатів працівників центру соціальної 

реабілітації дітей -інвалідів та центру професійної реабілітації інвалідів 
системи органів праці та соціального захисту населення», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань соціально - економічного та 

культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін, комісії з питань соціального 

захисту населення, охорони здоров'я та довкілля, керуючись статтею 54 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА; 

1. Внести зміни до додатку 2 рішення Броварської міської ради від 
29.12.2009 N213б3-77-05 "Про затвердження нової редакції 

Положення , структури міського Центру соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів Броварської міської ради, затвердивши структуру 

та чисельність міського центру соціальної реабілітації дітей

інвалідів в новій редакції, що додається. 

2. Визнати таким, що втратив чинність , п.1.рішення Броварської 
міської ради від 29.12.2011 p.N2 465-17-06 

з. Директору міського Центру соціальної реабілітації дітей -
інвалідів Броварської міської ради витрати на утримання 

введеної штатної одиниці проводити в межах фонду заробітної 

мати, передбаченого бюджетом міста на 2012 рік. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Виноградову Л.М. 

Міський голова І.В.Сапожко 

М. Бровари 
від ______ _ 
N2 ____ _ 



Відділення медичного супроводу 

1 Завідувач відділенням медичного 1 
супроводу 

2 Лікар педіатр 0.5 

3 Лікар невролог 0.5 

4 Сестра медична старша 1 

5 Молодша медична сестра (санітарка - 2 
прибиральниця) 

Разом: 5 

Відділення фізичної реабілітації 

1 Фахівець з фізичної реабілітації 2 

2 Масажист 0.5 

Разом: 2.5 

Відділення обслугування Центру 

1 Завідуючий господарством 1 
2 Гардеробник 0.5 

3 Сторож 4 

4 Прибиральниця службових приміщень 1 

5 Водій автотранспортного засобу 1 

6 Електрик 0.5 

7 Сантехнік 0.5 

Разом: 8.5 

Всього разом: 31 

Міський голова І.В. Сапожко 
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Додаток 2 
до рішення міської ради 

від" _" ___ 20 ___ р. 
NQ 

СТРУКТУРА 

Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

Броварської міської ради. 

Посада Кількість штатних 

одиниць 

2 3 
Адміністрація 

Директор 1 
Заступник директора 1 

Головний бухгалтер 1 

Бухгалтер 1 

Секретар керівника 1 

Разом: 5 

Відділення соціальної та психолого-педагогічної реабілітації 

Вчитель реабілітолог (соціальної 2.5 
І реабілітаціі) 

Вч. логопед 1.5 

Вч. дефектолог 1 
Практичний психолог 1.5 
Методист 0.5 
Вихователь 3 

10.0 
Разом: 
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