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г П~о вне:еННJI змін та доповнень до ПоложеННJI І 

про МІСЬКИИ Центр соціальної та медико-педагогічної 
реабілітації дітей-інвалідів затверджене рішеННJlМ 

Броварської міської р&Ди иід 13.01.09 р. Н!! 985-53-05 
" Про затверджеННJI нової редакції ПоложеННJI . ' структури та штаТІВ міського Центру соціальної 

та медико-педагогічної реабілітації дітей - інвалідів" 

з метою врегулюваННJI питань дотримаННJI податкового законодавства 
неприбуткових закладів бюджетної сфери, відповідно до наказу Державної 
податкової адміністрації України від 03.07.00 р. Н!! 355" Про затверджеННJI 
Порядку визначеННJI структури ознаки неприбуткових установ 
(організацій)", п. 7.11. ст.7 Закону України " Про оподаткування прибутку 
підприємств" та керуючись ст.54 Закону України " Про місцеве 
самОВРJlдуваННJI в Україні" враховуючи пропозиції голови постійної комісії з 
гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни та доповнення до Положення про міський Центр 

соціальної та медико-педагогічної реабілітації дітей-інвалідів, затверджене 
рішенням Броварської міської ради від 13.01.09 р. Н!! 985-5~-05 ." Про 
затвердження нової редакції Положення, cтp>:к:>'P~ .. ~ ~nB .M!C~KOГO 
Центру соціальної та медико-педагогічної реабlЛlтац11 ДІтеИ-Інвал1ДІВ , що 

Додаються. MVI.~· 
2 К ня цього рі ~ ,.,.211'11' а заступника МІСЬКОГО . онтроль за виконан о 

голови Виноградову Л.М. ", о І (1) * 
q ~'" 
СІ ID-а 
о. Оа 

Виконуючий обов' Jlзки міського ~ .'" 
оь .В.Сапожко 

голови - секретар ради 11~. 

м. Бровари 

від 4&. 0.:1. 2009 р. 
Н!! 10-1~-,,9- ()Ь 



ПОДАННЯ: 

Начanьник управління 
праці та соціального 
захисту насenенНJI 

ПОГОД>КЕНО: 

ВИКОНУIOЧИЙ обов'язки заступника 
міського голови-керуючий 
справами виконкому 

Начальник IОРИДИЧНОГО 
відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з 
гуманітарних питань 
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Додаток 1 
д~ рішення міської ради 
ВІД ,f!l"J5?щи.t 200 р 
Н!! ~Uii -я- Dз _. 

Зміни та ДОПОвнення 
до Положення про міський Цен . .. 

реабілітації дітеЙ-інвалід~ СОЦІально І та ме~ико-педаroгічної 
Б .. . затвердженого РІшенням 
роваРСЬКОI МІСЬКОЇ ради від 13.01.09 р. Н!!985-53-05 

1. Розділ VП : 

1.1. В п.7.4.S. виключити "надходжень від оплати за госпрозрахункові 
послуги"; 

1.2. В п.7.5 .2. після слів "співробітництво" доповнити словом 

"встановлювати"; 

1.3. П.7.S.3. викласти в такій редакції: 

7.5.3. Надавати додаткові послуги та консультування спеціалістами 

Центру; навчання батьків, нянь, майбутніх батьків - надання Їм 

знань з області медицини, педагогіки, спец. психології, спец. 

педагогіки, реабілітологіі. Навчання НJlHЬ та батьків методикам 

раннього розвитку та методикам інтенсивного інтелектуального 

розвитку. 

1.4. Розділ vm доповнити п.8.2.,п.8.3. 
8.2. Центр може бути ліквідований або реорганізований за рішенням 

Броварської міської ради Київської області; 

8.3. Уразі ліквідації Центру активи закладу передаються засновнику 

або за ЙОГО рішенНJlМ іншій неприбутковій організації відповідного 

виду. 

ВИКОНУЮЧИЙ обов'язки міськоГо 
голови - секретар ради 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 

ПОГОДЖЕНО: 

Виконуючий обов'язки заступника 

міського гоnови-керуючий 
справами виконкому 

~a""",lЬJ...aU..Io~ 'Ш/ас~ __ ·А.І.Петренко 

....., 

./ 
І"":. 

+--r-.,.:-_---.;. __ К.В.КузнєцоВ 



~ 
БРОВАРСЬКА МІСЬ 

УП 
КА РАДА киl РАВЛІВВЯ ПРАЦІ ТА СО вськоl ОБЛА оuоо .. ". БfJОflQ'Р ЦІАЛЬНОГО зет І 

_ . ____ .' r 11.""'. rruopl"" /В АХИCfY _ • mи/фoRc' ((U~9~) J-2J.ВB Е' НАСЕЛЕННЯ 
.М .. І .. Od20~ р. • .... / "1"'1""",. moi/ ". 

---.......; _р. НаІі. __ вIА 200 

УДК в КllівськіА 06n . 
МФО 821018 ІСТІ р./ р. 3 541 '06~:0 1361;~637 

виконуючому обов'язки міського гопови

секретарю ради 

Сапожку І.В. 

1~' t}j .0" 
Про ВICJIЮчення питання до порядку 
денного сесії Броварської міської ради 

раді! УпpaвniишI праці та соціального захиСТУ J1IICeJleJUUI Броварської міської npocи:rь вивести на розГJJЯд чергової сесії БРОварської міської ради IIИТa1tВJI "П . n . .. ц со • _ ро внесеИВJI зМ1И та доровнень до олmкeJDUI про М1СЬКИИ СИТР ~IIj811ЬИОI та меДИКО _ педагогічної реабілітації дiтeil- iнвaniдiв", S~~ro рimеИИJIМ БРОварської міської раДИ від 13.01.2009 роКУ JOII! 98~-мicьs про затверджeИВJI нової редакції положе~ _~И '!! ~B 
. Х?':о центру соціальної та медико - рeДВfOnЧИО1 реаб1Jl
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дпеи -
lНВВnlДiB " 

Начальник управліиия 
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