
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження штатних розписів 
а>ціально-р еаб іл ггац ійного центру (дитяче міста мо) 

«Любисгою> служби у справах дггей Броварської 
місько їради» та центру опіки 

дитини спунбиу справах дггей Броварсьвдїміськоїради 

Розглянувши подання слуяби у справах дітей Бро вфської міської 
ради, на виконання статті 4 Закону України «Про органи і слуяби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей», Законів Удалій «Про забезпечення 
орган ваційно-правових умов соціального захисту дітей-сиргг та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів від 27.122005 № 1291 «Про затвердження Типового положення 
про соц іально-реабілггаційний центр (дитяче містечко),рішення Броварської 
міської ради від 24052007 № 326-21-05 «Про реорганізацію центру 
соціально-психологічної р еаб іл ггац ії «Любисгою>, рішення Броварської 
міської ради від 14.042005 № 705-33-04 «Про затвердження положень про 
струюурні підрозділи слуяби у справах дітей Броварської міської ради», 
керуючись статтею 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та враховуючи рекомендації постійної ю місії з питань соціального 
захисту населення, охорони здоров'я та довкілля, постійної комісії з питань 
соц іал ьно-економнного та іультурного розвиту, бюджету, фінансів і цін 
Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити штатний розпис соціально-реабіпнадійного центру (дитяче 
містечко) «Любисток» слуяби у справах дітей Броварської міськоїради на 
2011 р ік, додаток 1. 

2. Затвердити штатний розпис центру опіки дитини служби у справах 
д ггей Бро вар сько ї м ісько їр ади н а 2011 рік, дод ато к 2. 



Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської міської ради 
від 29 Л 2 2009р. № 1371-77-05 «Про затвердження штатних розписів 
соціапьно-реабілггациного центру (дитяче містечю) «Любисток» спуяби у 
справах дітей Броварської міської ради» та центру опііи дитини служби у 
справах дітей Броварсьмоїміськоїради». 

3. ЦершеннянабираєчинностізОІ012011 року. 

4. Контроль за шюнанням цього рішення покласти ца заступника 
місьюго голові Виноградову Л.М. 

Міський голо ва І .В. Сапо жко 

м Бровари 
від 2010р 
№ , 

с 

2 



Додало к 1 
до рішення Броварської 
місько їради 
він 
№ 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 
соціально-реабіпітацііноп) ценіру (дитяче містечко) «Любисток» 

служби у справах дітей Броварськоїміськоїрадина2011 рік 

п/п 
Назва структурного підрозділу Кіл ькість штатних 

одиниць 
1 . Директор 1 
2. Вихо вател ь- методист 1 
3. Завідувач господарством 05 
4. Пракгачний психолог 1 
5. Соціальний педагог 1 
6. Вихователі 4 
7. Медсестра 1 
8. Юрисконсульт 1 
9. Секр етар-д іло вод 05 
10. Голо ший бухгалтер 1 
П . Бухгалтер 1 
12. Комірник 1 
13. Прибиральниця службових приміщень 05 
14. Кухдр 2 
15. Помнни кухаря 05 
16. Дезінфектор 025 
17. Помнник вихователя 2 
18. Оператор пральних машин 05 
19. Електрик 05 
20. Роб пни к по об слу гову ванню 05 
21. Водій 1 
22. Оператор мотельні 125 
23. Чер го вий з р ежи му 4 
24. Двірник 1 

Всього: 28 

Міський голова ІБ.Сапожко 

З 



Додаток 2 
до рішення Броварської 
міської ради 
вад 2010р. 
№ 

і 

Штатний розпис 
центру опвси дитини служби у справах дітей 

БроварськоГміськоїради на 2011 рік 

№ 
пАї Назва струкіурного підрозділу та посад Кількість 

штатних одиниць 

1 Директор центру 1 
2 Юрист 1 
3 Бухгалтер 05 
4 Соціальний педагог 05 
5 Паїхолог 05 

Всього 35 

Міський голова І.В.Сапожио 

« 


