
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА .a.нr;~L.LI І 

Г Про затвердження нової редакції Положення~ 
структури та штатів міського Центру соціальної 

та медико-педагогічної реабілітації дітей-інвалідів 

Розглянувши подання начальника управління праці та соціального 
захисту населення Броварської міської ради, на виконання Закону України 
<<Про реабілітацію інвалідів в Україні», наказу Міністерства праці та 
соціальної політики України від 13.02.2007 року N!! 48 «Про затвердження 
Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, комісії 
з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін, керуючись статтею 54 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Затвердити Положення про міський Центр соціальної та медико
педагогічної реабілітації дітей-інвалідів (додаток 1). 

2.Визнати таким, що втратили чинність: 
-рішення Броварської міської ради від 04.12.2003 N!!З29-17-24 «Про 

затвердження Положення, структури та штатів міського Центру ранньої та 
медико-педагогічної реабілітації дітей-інвалідів»; 

_ рішення Броварської міської ради від 15.04.2004 N!!444-21-24 <<Про 
внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 
04.12.2003 N!!329-17-24 <<Про затвердження Положення, структури та 
ІрТ8.тів міського центру ранньої та медико-педагогічної реабілітації дітей-

інвалідів». .. .. 
3.Затвердити СТРУІ<ТУ1?у. та ... ~а:и. MIC~K.OГO Центру СОЦlальНОI та 

медико-педагогічної реабlЛlтацll ДІтеИ-ІНВ8Л1ДІВ (додаток 2). 
4. Рішення набуває чинності з 02.02.2~09 року. 
5.Контроль за виконання цього РІшення покласти на заступника 
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ПОЛОЖЕННЯ 
про міський Центр соціальНОї та медико педагогічної 
реабілітації дітей-інвалідів Броварської міської ради. 

І. 3AfАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Міський Центр соціальної та медИІ<О-Педагогічної реабілітації дітей-інвалідів 

(далі Центр) створений відповідно до Концепції ранньої соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів, схваленої Постановою Кабінету Міністрів України 12 

жовтня 2000року Nи1545 "Державної типової програми реабілітації інвалідів", 

схваленої Постановою Кабінету Міністрів Украіни від 08 грудня 2006 року 

Nи1686 "Про затвердження Державної типової програми реабілітації 

інвалідів", "Типового положення про Центр соціальної реабілітації дітей

інвалідів", затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України від 13 лютого 2007 року Nи48 "Про затвердження Типового положення 

про Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" І "Соціальних нормативів у 

сфері соціальної реабіліТації дітей-інвалідів для центрів соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів Міністерства праці та соціальної політики 

України", затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики 

Украіни від 04 травня 2007 року N!!206 "Про затвердження Соціальних 

нормативів у сфері соціальної реабілітації дітей-інвалідів для центрів 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів системи Міністерства праці та 
о оо ОТИV'ТІ У .... раінИ" та рішенням - виконкому Броварської міської ради 

СОЦІальНОl пот А".А А 

від 24.12.02р. N! 491 "Про створення центру ранньої соціальної реабілітації 

• _. aJПД1В8. 11 
Дlтеи-1НВ . 

овою підпорядкування управління праці та соціального 
1.2. Центр є устан 

оо міської ради 
захисту населення БроваРСЬКОI о 

агогїЧНОІО бюджетною устанОВОІО змішаного профілю 
1.3. Центр є медИІ<О - пед о о о ••• • 

Дітей-інвалІДІВ, яю мають ВІДПОВІДНІ меДИЧНІ 
дnя денного перебування 

тілеННЯ заходів щодо медичної, педагогічної, 
показання і потребytarь в 



соціальної реабілітації з метою їх адаптації у суспільному житті, 

економічної і побутової самостійності. 

1.4. Реорганізація та ліквідація Центру проводиться згідно із чинним 

законодавством. 

1.5. Юридична адреса Центру: вул. Гагаріна,8а, м. Бровари, Київська обл., 

07400. 

1.6. Центр має повну та скорочену назви: повна - міський Центр соціальної 

та медико - педагогічної реабілітації дітей-інвалідів Броварської міської ради; 

скорочена - Центр реабілітації дітей-інвалідів. 

1.7. Діти - інваліди отримують послуги Цeнrpy безкопrrовно. 

1.8. Центр організований в пристосованому приміщенні, що відповідає 

санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам, вимогам техніки 

безпеки. Має всі види комунального благоустрою PlIЯ денного перебування 

дітей- інвалідів, забезпечує перевезення дітей автотранспортом. 

1.9. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами 

України, актами Президенга України, Постановами Кабінету Міністрів України, 

наказами Міністерства праці та соціально! політики України, рішеннями 

Броварської міської ради, ії виконавчого комітету, наказами управління праці та 

соціального захисту населення Броварсько! місько! ради, Положенням про Цeнrp 

та іншими нормативно-правовими актами з питань соціально! реабілітації дітей -

інвалідів. 

п. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ 

ЦЕНТР: 

2.1. Забезпечує ранню медичнУ та фізичну реабілітацію дітей-інвалідів, яка 

направлена на корекцію рухових та загально-соматичних розладів, та іХ 

педагогічну реабіліТацію; 
• о атд. ам комплексні соціальні, психологічні, 

2.2. Надає Д1тям-1НВ 
• • • о TAnтJI' реабіліТації відповідно до індивідуального 

педагоnЧН1 та 1НJШ в .. А#""І .... 

сімейного ману (ІСП); 
•• nтA'rfIfЯИ індИВідуальні реабілітаційні та корекційнооо 

2.3. Реалізує 1JlIЯ коЖНО1 ,.., ........ __ r- •• 

о інтеЛектуального розвитку з урахуванням ІХ розумових 
віднОВJПOвалью програми 

_ залучає до участі в цій програмі батьків або 
здібностей та можnивостеи, та 



ЗаІ(ОННОГО представВИІа1 дитини; 

2.4. Створює умови дm1 всебічного розвитку та засвоЄНЮІ виховaIЩSIМИ 

знань, умінь і навичок з метою підготовки іх до здобyтrя доппdnьНОї освіти, з 

подальшим здобуттям дітьми базової та повної загальної середньої 

освіти, професійно-технічної та вищої освіти з урахуванням рекомендацій 

nixaрів; 

2.5. Забезпечує соціальну реабілітацію, надає різноманітні послуги та види 

соціальної допомоги з метою формування соціально aдaпroваноі особистоcri в 

суспільстві; 

2.6. Надає 1(0НСУЛЬтативно-методичну допомогу батькам, пі виховyюrь дітей

iввan:iдiв. Проводить підготовку батьків чи осіб (нянь), що доглядають дітей

інвалідів для продовження реабілітаційного процесу з дітьми-інвалідами 

поза межами Центру; 

2.7. Діти-інваліди, які згідно з медичним висновком потребують постійного 

стороннього догляду і не можуть перебувати в загальноосвітніх закладах, 

забезпечуються соціальним, психолого-педагоriчним патронатом вдома; 

2.8. Допомагає дітям-інвалідам оволодіти професіЙНИМИ та трудовими 

навичхаии з подальшим: іх працевлаштуванням, спрямуванням в центр 

професійної реабілітaцif інвалідів та вищі навчальні захлади; 

2.9. Вивчає та впроваджує в робагу віТЧИЗIUIНИ'Й та зарубіжний досвід роботи, 

інноваційні технолоriI по ранній та медико-педагоriчній, соціальній 

реабілітаціі дітей-інвалідів. 

nІ. СТРУКТУРА ЦННТРУ 
3.1. ОснОВНИМИ струпурнимипідрОзділами центрує: 

З.1.1. Адміністрація ; 

З.1.2. Відділення coцianьнoi реабілітaцU; 

З.1.З. Відділення психологічноі реабілітaцU; 
З.1.4. Відділення пeдaroriчної реабілітaцU; 

З.1.5. Відділення "Матері та диrини"; 
З.1.6.Відділення медичнorо супроводу; 

З.1.7. МетодичниЙ вjpДЇЛ; 



З.1.Н. UIyжоа соціального патронату; 

3.1.9. Відділ обcлyroвувaшut Центру. 

з.2. Струпура та шraти працівНИIdв Центру затверджується сесією Броварськоі 

міськоІ ради. 

з.з. на базі Центру діють: 

3.3.1. Педагоriчнa та МеІ'ОДИЧ}Іа ради; 

3.3.2 Медико-психолого-педагоІічна комісія; 

3.3.3. Міждищиплінарна команда; 

3.3.4. ПсихолоІічна служба; 

3.3.Б.Творчі групи педагоІів; 

3.3.6.Служба індивідуального та патронажного доrлядy; 

3.3.7. Культурно-дозвільна служба; 

3.3.8. Батьківський lOI}'б; 

3.3.9. Психолоro-педагоriчний та консультативний центр ДmI батьків. 

IV. УМОВИІІРИ'йОМУ, УТРИМАННЯ ТА ВІДРАХУВАННЯ 

4.1. Зарахування та вїдрахувaшur дітей - інвалідів у Цeиrpі здійСВЮЄТЬCJI за 

наказом дирепора. 

4.2. До Цeиrpy прий:мaIaI"&CSI діти-інваліди з порymенними опорно-рухового 

апарату, дцrI, з синдромом Дауна та іншими вадами рOЗВИТlCY ВЇlCом З О до 18 

років, JПd проживають У місті Бровари і мають статус iнвaniдa. 

4.3. Прийом дітей до Центру провоДИ'1'ЬCJl прm:иroм роху по мірі звільнeннJI місць. 

4.4. для зарахування до центру необхідно податитахі документи: 

4.4.1. Зasmу на їм'.51 дирехтора; 

4.4.2. Копію свідоцтва про вароджeвmr дитини; 

4.4.3. Виписку з медичноі дохуиентаціУ дитини ( форма 112\0), затвердженОі 

наказом МОЗ укрaJ:ни від 27.12.99р. N! 302 (V 0302282- 99); 

4.4.4. Витяг з івдиВЇдУaJIЬноі програми реабілітаціі (дли дітей-інвалідів); 

4.4.5. Результати первИННОro прийому в Цeкrpii 
4.4.6. ДoвWcY з иіeцR роботи батьків або осіб, ві іх замінюІОТЬ; 

4.4.7. ДoвWcY про С1О18Д сім'1; 



4.4.8. КоПЇSI довідІси МСЕІ< про інвалЩніСТЬі 

4.4.9. Довід1супро 'К0ІП'аП з іифeJЩiЙИИМИ хворими на дитину та особу, що П 

супроводжує. 

4.5. Відрахуванни дітей з Центру здійапоєтьси: 

4.5.1. ЗІідно заяви батьхів або осіб, sпci іх замінюють, У зв'язку із зміною місци 

проживанняі 

4.5.2. При зaxdнчeшn курсу реабілітацііі 

4.5.3. на підставі медичноro висновку про стан здоров'я дитини, ЩО ВИlOПOчає 

неможливість П перебуванни в дитячому колепивіі 

4.5.4. ЯІацо дитина не BЇДВjдyє Центр без поважних причин більше МЇСИЦИі 

4.5.5. ЯІацо дитині виповнилоси 18 років. 

Батыdв повщомmпoть про відрахувавни дитини з Центру не пізніше JIl( за 7 днів. 

4.6. За дитиною зберігаєтьси міще в Центрі уразі ії хвороби, карaиrинy, 

вЩпуCТDI або хвороби батьш ( осіб, ві іх замінюють) , а також у літвійперіод 

( але не більше 15 днів). 

4.7. І1рorипоDЗaввsr зарахуванню дїтей-іввалідів до Центру: 

4.7.1. Психопатоподібна поведінкаі 

4.7.2. Часті судорожні припaд1tИ (більше одного ва МЇCJIЦ&)i 

4.7.3. ТПQQl, rлибока інтелектуальна недостатніСТЬі 

4.7.4. Основна захворюваність в стадії декомпенcaцirі 

4.7.5. Гостре інфекційне захворювання: до зcndнчeнmrстрокуізoлsщiїj 

4.7.6. Усі супу ІШ захворювamurв гострій чизаразнійформі; 

v. ОРГАІП3AЦU1 ЮБОТИ ЦВВТРУ 
5.1. Центр надає lCoМ1D1eкCНЇ та iвдивiдyamiні послугиз p811Н50i та мeди1m-

• ІІІ б;m,тацпОо. mтей-інвaniдiв: психолоro-пeдaroriчноі, coцianьHoi, 
пeдaroпчно ... реа <иА.& ,..,. 

фізичнО!, медичнОі. 
яvЄТ5CJI зriдно з вимОгами медико - психолоro-педагоriчноі 

Б.2. Центр yкDМlDIЄКТO-J. 

реабілітаціі дітей-інваЛідів· . . _. .. . 
• ЄТЬCJI групова система ПОJ1PIY Д1теи-JНВaJПДIВ за В1І(ОМ та 

5.З. У Цeиrpl встаиоВJПO 

рівнем розумовоro рОзвитq. . _. .. 
. групі - 8 Д1теи - mвamд1В. 

Б.4. Гранична ваповнюваН1С1'Ь У 



5.5. Перехід дитини з однієї групи в іюпу відповідно до craнy здоров' Я, віку та 

здібностей здійапоеться на підставі рішення медихО-ПСИХOJIого-педагоІічноі 

хомісії Центру. 

5.6. Центр працює в 5-денному режимі в дві зміни, при 4-х roдинному денному 

перебyвaшd дітей -інвалідів в Центрі. 

5.7. Розпорядок дня ДJВI дітей у Цeиrpі СІОІ8ДаЄТЬС51 на веснино - літній та осінньо -

зимовий періоди, затверджуєтьС51 дире&ТОром. 

5.8. Розпорядок робат Цeиrpу СІОІ8ДаЄТЬСИ ДИРе&ТОром Центру та затверджуЄТЬCJI 

начальНИl(ом управління праці та соціального захиcry населення БроварсьхоІ 

міськоІ ради. 

5.9. Реабілітація дітей - інвалідів здіЙСНІОЄТЬСИ за індивідуальними lІ1ПІНіІМИ та 

програмами, СІОІаДеними на основі діагнозу дитини та матеріалів тестуванни. 

5.10. Зміст пe.цaroІічноІ реабілітаціІ визначаєтьси навчальними lІ1ПІНіІМИ та 

програмами, з урахуванним індивідуального сімейного плану (ICl1), 

затвердженими в уcrановленому порядку. 

5.11. Тривалість індивідуальних та групових занять визначаються відповідно до 

віку дітей та Іх психофізичного стану. 

5.12. Перелік 060в'язковоі дoкyмeкraцiI Центру затверджує начальник упрa.:влiннSI 

праЦі та соціального захисту населення БроваРСЬ1(оr-мїсьхоІ ради. 

5.13. Права і 060В'ЯЗХИ працівників Центру визначаються іх посадовою 

інстрytщiєю та праВилами внутрііпньоro розпоря;п;ку~ 

VI. УПРАВ.1ІІНВЯ цшrrром 
6.1.Управління Центром здійснюЄТЬCJI дирепором, пий призначаєтьси на посаду 

та зВїльниєтьси з посади нaDЗOМ начальmпca управлінвипраці та соціальнoro 

захисту населення Броварсьхоr місьхої ради . 

6.2. Дирехтор Центру: 

ну B;nnOBiдaJIьнicrь за виконанни поIOJaДених на Цeиrp 6.2.1. Несе персонanь ..,..,-

завдань, захоННЇСТЬ прийНJlТИX ним p~eньi 
Цaиrrn в установах, орraнiзaцbIx, підприємствах усіх форм 

6.2.2. представлиє ~ .... r 

вnacнoCIii . 
ставОВJIеном:упорядкухайном 1 -хоmтaми ЦeиrpУі 

6.2.3. розпорядzaЄТЬCJl1l1 



6.2:.~ УJal81Ii1еyroди, відкриває рахуюси в ycraвoBax дерхасазначеиства; 

6.2.5. Затверджує правила Bнyтpimвьoro розпорядху, визначає ступінь 

відповідальності працівників центру; 

6.2.6. Координує та контрomoє всю діяльність З соціальної та медико-пeдaroІічнor 

реабілітаціІ, соціальної адаптації, навчальної і виховної роботи Центру; 

6.2.7. Здійснює заходи щодо пoлimпeннSI умов праці, дarpи:мання правил техніхи 

безпеки, вимог санітарії і пожежної безпеки; 

6.2.8. Відповідає за BeдeннSI обов'JJЗI(ОВОЇ докумeиraцiї, CIOIaДaНWI 

звітнocri, ведення бухгалтерського та статистичного облhcy та подання ух в 

установлені терміни відповідним органам:; 

6.2.9. В межах своєі компетенції видає накази по Центру, затверджує положении 

про струпурні підрозділи Центру та фушщіональні обов'JIЗI(И працівників; 

6.2.10. Призначає та ЗВЇЛЬЮІє спеціалістів Центру, вирішує питання Шдбору і 

розстаноВ1Gl DДpiв; 

6.2.11. Вживає заходи щодо заохочення та нахладає стягнення на працівНИIdв; 

6.2.12. Забезпечує збереження: майна та зміцнення матеріальної базИ, є 

матеріально відповідальною особою; 

6.2.13. ЗДїисиює інші повноваження, передбачені законодавством. 

63. Особливоcri роботи пpaцiввиIdв Центру вставовшоIOТБCSI колSi'ИВНИМ 

договором в межах чинного захонодавства. 

6.4. Штатний розпис Центру затверджуєтьси сесією Броварської місысІI ради в 

межах штатних нормативів професійного CIaIsдy, розроблених центральним 

органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики. 

vп. ФJиавсово-roсподарська дiJтьнicrь 
7.1. Цeиrp є юридичною особою, має самocriйний баланс, рахунки в Управпівні 

- має печа'l'lПr штампи та бланх, пorarип зі своїм 
держ:казначеиства, '''.-J' 

найменуванним· 
~y~ mam..НЇcrь Цеиrpу здіЙСНІОЄТЬCSl відповідно до 

7.2. Фінансово-roсподар",- ,....-.. -
oзпиrv затверджених в установленому порЯДlCf. 

кошroРИСУ, пrraтноro р-J' 

7.3. Джерелами формyвaиsя маЙНІ. Центру є: 
внихом· 7.3.1. Майно, передане йому заСНО , 



7.З.2. Майно, придбане в іншого підприємства; 

7.З.З. Майно надане обласним відцілЄШfЯМ Фонду України соціального захисту 

інвалідів; 

7.3.4. Майно imпиx джерел не заборонених чинним звонодавством; 

7.4. Фінансове забезпечeIШSI Центру здіЙClПOЄТЬCSI за: 

7.4.1. Кошrи місцевого бюджету; 

7.4.2. Кошrи обласного бюджету; 

7.4.З. Кошrи обласного відцілення Фонду України соціального захисту інвалідів; 

7.4.4. Кошrи державного бюджету; 

7.4.5. Добровільні грошові внески і пожеprвування підприємств, установ, 

організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб, 

надходжень від оплати за госпрозрахункові послуги; 

7.4.6. Трансферти з державного та місцевих бюджетів; 

7.4.7. Інвестиції і ryмa:нiTapнa допомога; 

7.4.8. hппi джерела, не заборонені чинним ЗаІ(онодaвcrвом. 

7.5. Цешр має право: 

7.5.1. Здійснювати ОІІЛату за рахунок власних коштів заходи, що сприяють 

поліпшенню соціально - побутових умов дітей - інвалідів; 

7.5.2. Укладати угоди і договори про співробітницrво, безпосередні ЗВ'JlЗlG1 з 

загальноосвітніми навчальними та медичними захладами за погодженням з 

відпові.цними оргаиами управлішш освітою та охорони здоров'Я; діагнocrично

методичними, науковими установами, підприємствами, орraнiзaцiSJми, фондами, 

товариствами, окремими громадинами на територir Украіни та за ії межами; 

7.5.З. Надавати додаткові rocпpозрахуюсові поcnyrи та встановmoвати ціни на них: 

консультування спеціалістами Центру; навчання батыdв, нянь, майбутніх 

батыdв _ надання їм знань з області медицини, педагогіхи, спец психології, спец 

педагогіки, реабіліТOJJОгіІ. НаВЧаННЯ ЮІНЬ та батьків методикам раннього 
. ~-НОro :~IТ"rм1альноro розвuтrnr· розвитку та метоДИlQlМ іНТЄН"' .. -- ~.I._A __ • J ." ••• -.z' 

7.5.4. виступати набувачем БлaroдіЙ1l0і допомоги; 
. _ іНШі ТJJ.i та ПРОВОдиrи іншу дbmьнicrь, що не суперечить 

7.5.5. ЗД1ИClПOвати 

чинному законодавству УкраіНИ; 
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7.5.6. Здійсшовати міжнародні зв'язки, проводити спільні заходи ( семінаРИ, 

конференції ТОЩО), а також вступати до міжнародних організаціЙ у відповідності 

до чинвоro законодавства. 

vm. КОНТРОЛЬ 3АДUlЛЬНІСТІО ЦВНТРУ 
8.1.Коиrpоль за діяльністю Цeкrpy здіЙСНЮЄТЬСЯ відповідно до ЧИШfОГО 

законодавства. 

І.В.Сапожко 



Пода.ввя: 

- НаЧВJIЬВИК упрaвлiвиJI праці та 
соціального захисту населеНIIJI 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 



піп 

1 

1. 
І 2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

І-.. 

7 

'-

Додаток 2 
до рішення міської ради 

від 13 січня 2009 року 
Н!! 985-53-05 

СТРУКТУРА ТА ШТАТИ 
міського Центру соціальної та меДlfко-педагогічної реабілітації 

дітей-інвалідів Броварської міської раДIІ. 

Посада Кількість Примітка 

штатних 

одиниць 

2 З 4 
Адміністративно-управлінський персонал 

Директор 1 
Заступник директора 3 навчаль 1 
но-медичної частини 

Заступник директора 3 АГЧ 1 

Головнийбухгалтер 1 

Бухгалтер 1 

Секретар-діловод 1 

Разом: 6 
Відділ обслуговування центру 

Завідуючий господарством 1 

КастеJIЯНI(а 0,5 

0,5 
Машиніст 3 прання та ремонту 

білизни 

Прибиральниця службових 2 

приміщень 
0,5 

Комірник 
0,5 

Підсобвий робітник . 0.5 
Робітник 3 ремонту 1 

обслуговування будівлі 



-8 Сторож 3 

-9 Робітвик з ремонту та 
обслуговування 

0.5 eJIе~ообладиВIIIIJI 

10 Робітвик з ремонту та 0.5 
обсцуговуванвявоДопров~ . ..., 
та кавamз8Ц1ИВИХ систем 

11 Двірних 1 
12 Гардеробних 1 

Разом: 11.5 

ВідділеВIUI: соціальної, психолого-педагогічної реабілітації, ,,матері 
та дитиии" 

1 Психолог 2 

2 Вч.логопед 2 

3 Вч. дефектолог 1 

4 Вч. реабілітолог 3 

S Методист 1 

6 Тренер з арттерапії 0.5 

7 Муз.керївllИX 0.5 

8 Вихователь 2 

9 Асистент вч. реабілітолога 2 

10 Пом. виховатеJIJI 2 

о Разом: 16 
І .. 

ВідділеННJI медиqного супроводу 

1 тк. педіатр 1 

2 JПx.вевролог 
0.5 

3 Фахівець з фізичної реабілітації 1 

4 міс старша 
1 

••• 0.5 S міс з аромо- Фіто-терaml 
І.. 



6 міс з проведеllВJl масажу 2 

Разом: б 

Відділ соціального патронату 

Соц. працїввих 1 

Водій 1 

Разом: 2 

Всього: 41.5 

(' І.В.Сапожко 



Подання; 

:. Начальник упрlJВJriввя праці та 
• • 
СОЦІального зsxиcty васелеlПUI 

' .. -
!ПОГОДЖЕНО: . . . . ; . , 

. .... . .. 
~ З8C7)'lIВИК міського ГОЛОВИ 
І 
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