
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про затвердження нової редакції Положення, І 
структури МіСЬКОГО центру СОціальної реабілітації 

дітей-інвалідів 
РОЗГJU1нувши подання начальника управління праці та соціального 

захисту населення Броварської міської ради від 09.12.2009 року Ни5364, на 
виконання Закону Украіни <<Про реабілітацію інвалідів в Украіні», наказу 
Міністерства праці та соціальної політики Украіни від 13.02.2007 року Ни 
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 статrею 54 
Закону Украіни <<Про місцеве самоврядування в Украіні», міська рада 

ВИРШІИЛА: 
I.Змінити назву Центру соціальної та медико-педагогічної реабілітації 

дітей-інвалідів на Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; 
2.Затвердити Положення про міський Центр соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів в новій редакції (додаток 1); 
3.Затвердити структуру та чисельність Міського Центру соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів в новій редакції (додаток 2); 
4. Визнати таким, що втратили чинність: . 
_ рішення Броварської міської ради від 13.01.2009 року Ни 985-53-05 

<<Про затвердження нової редакції Положення, структури та штатів 
міського Центру соціальної та медико-педагогічної реабілітації дітей-

інвалідів»; 
_ рішення Броварськ~ї міської ради від ~~.o~ .200.~ року ,~po внесеНИJI 

змін та доповнень до РІшення БроваРСЬКОI МlСЬКОI Ради ВІД 13.01.2009 
року Ни 985-53-05 «Про затвердження. HOB~! редакції Полож~ННJI:. 
структури та штатів міського Центру СОЦlалЬНОI та медико-педаГОГIЧНОI 

реабілітації дітей-інвалідів»; 
5. Рішення набуває чинності з 01.01.2 
6. Контроль за виконання цього Di.tJlEtl~:-П\')IQ~ заступника 

міського голови виноzpадову л.м. 

Виконуючий обов' язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 

~~009P' 

.Сапожко 

, , 

, 



поДАННЯ: 

виконуюча обов'язки начальника 
управління праці та соціальноГО 
захисту насenеННJI- заступНИК начальника 

погОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начanьиик фінансового управліИИJI 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії по соціальному 
Захисту наcenеВШІ, охорони здоров' JI та довкілля 

Голова постійної комісіі з 
гумішітарвих питань 

00081~ 



СТРУКТУРА 

Додаток 2 
до рішеНИJI міської ради 
ВіДIJ.dIl~..t..200_ р. 
Н!! I~F~tJ5" 

Міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
Броварської міської радн 

:» Назва СІ"РУЮ"УPJЮ~О відділу КілЬК;СIІIЬ 
" 

ШlllnlllllllХ одllllltl(Ь 

1. Адміністрація 6 

2. ВідділеВНJI соціальної та психолого-педагогічної 16.5 
еабiniтації 

3. Відділення медичного супроводу 4.5 

4. BiддineВНJI фізичної реабілітації 4 

s. Відділ обслугувания Центру 10.5 

Виконуючий обов'язки міського 
roпови - секретар ради 

ВСЬОГО: 41.5 



ПОДАННЯ: 

Виконуюча обов'язки начальника 
управліВllJ[ праці та соціального 
захисту населеВИJl- заступник начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

• і 

І 

,І, 

" . 

/,' 

~ Л.М.Вино1ра,} 



ПОЛОЖЕННЯ 

Додаток 1 
до рішеннв міської ради 

від .J!' r200...P
НІ! f303 - -OS-

Про МіСЬКllЙ центр соціальної реабілітації дітеіі-інвалідів 
Броварсы�оїї міської ради. 

І. ЗАГ АЛЬШ ПОЛО~ІІНЯ 

1.1. Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (далі-Центр) 

створений відповідно до Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей

іивanідів" , схваленої Постановою Кабінету Міністрів України 12 ЖОВТИJI 

2000р. Н!!1545, Державної типової програми реабілітації інвалідів, схваленої 

Постановою Кабінету Міністрів України від 08 ГРУДИJI 2006 року Н!!1686, 

"Про затверджеИИJI Державної типової програми реабілітації інвалідів", 

"Типового положенИJI про Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів", 

затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 

ІЗ ЛІОтого 2007 року Н!!48 "Про затверджеНИJI Типового положеНИJI про 

Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів", "Соціальних нормативів у 

сфері соціальної реабілітації дітей-інвалідів", затверджених наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 04 травИJI 2007 року 

N!206 "Соціальні нормативи у сфері соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

ДnJI центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів системи Міністерства праці 

Та соціальної політики України" та рішеННJIМ - виконкому Броварської Міської 

ради від 24. 12.02р. Н!! 491 " Про створенИJI центру ранньої соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів". 

1.2. Центр ~ідпорядковується Управлінню праці та соціального захисту 

lІасеnенНJI Броварської міської ради, який координує його роботу та здійсшоє 

ОРгаНізаційно-методичне забезпечення діяльності Центру. 

'.3 Центр є бюджетною установою змішаного профілю для денного 



перебування дітей-інвалідів, які мають відповідні медичні показання і 

потребують втілення заходів щ .. ОД0 меДИЧНОІ, педагогічної, соціальної 

реабілітації з метою їх адаптації у суспільному житті, економічної і 

побутової самостійності. 

1.4. Засновником Центру є Броварська міська рада 

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

07400. 

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

реабілітації дітей-інвалідів Броварської міської ради; 

скорочена - Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. 

1.7. Діти - інваліди отримують послуги Центру безкоштовно. 

1.8. Центр організований в пристосованому приміщенні, що відповідає 

санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам, вимогам техніки 

безпеки. Має всі види комунального благоустрою для денного перебування 

дітеі- інвалідів, забезпечує перевезення дітей автотранспортом. 

1.9. у своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами 

Украіни, актами Президента України, Кабінету Міністрів Україна, 

наказами Міністерства праці та соціальної політики України, ріmеННJIМИ 

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

соціального захисту населення Броварської міської ради, Положенням про Центр 

та інmими нормативно-правовими актами з питань соціальної реабілітації дітей -

інвалідів. 

N. ОСНОВШ ЗАВДАННЯ ТА ФУНІЩІЇ ЦЕнтру 
UL~ 
2.1. Реалізує головні завдання, визначені Законами Украіни ,,про основи 

СОціальної захищеності інвалідів в Україні", ,,про реабілітацію інвалідів в 
УІСраіні" Д . . слуги" щодо забезпечеННJI права дітей-інвалідів на " ро СОЦІальНІ по , 
сoцїалыn1 б'" аптацію з метою їх наступної інтеграції в дитячі 

88J реа ШІТацllO та ад , .. . 
ОJIеkТиви дошкільних установ та загальНООСВІТНІХ ПIКlЛ. 

t 2.2. Створює умови для всебічного розвитку, засвоєННJI вихованцями знань, 
Yt.ti1lЬ . . ки їх до здобуття дошкільної освіти , з 

І навичок з метою mдгOTOB 
2 



подanьШИМ здобyтrям дітьми базової та повної загальної середньої освіти, 
... ... ... 

профеСIИНО- теХНІЧНОІ та ВИЩОІ ОСВІТИ з урахува.нням рекомендацій лікарів. Діти, 

що за станом ЗДОРОВ,я не можуть перебувати в загальноосвітніх закладах та за 

меДИЧНИМИ висновками не можуть розумово оволодіти шкільною програмою, 

забезпечуютьсЯ соціальною, психологічною, педагогічною, фізичною 

реабілітацією, що супровоДЖУєrься медичним супроводом. За потребою 

організовуєrься соціальний та психолого-педагогічний патронат вдома. 

2.3. Забезпечує соціальну, медичну та фізичну реабілітацію дітей-інвалідів, па 

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

педагогічну реабілітацію; 

2.4. Надає кваліфіковану допомогу дітям-інвалідам у здійсненні кореІЩії 

психофізичного розвитку за індивідуальною програмою реабілітації та 

залучення до участі в цій програмі батьків (законних представників). 

2.5. Надає дітям-інвалідам комплексні соціальні, психологічні, 

педагогічні та інші види реабілітації відповідно до індивідуального 

сімейного плану та індивідуальної програми реабілітації (ІСПІІПР); 

2.6. Реалізує ДJDI кожної дитини індивідуальні реабілітаційні та корекційно

ВЇДНОВJПQвальні програми інтелектуального розвитку з урахуванням іх 

розумових здібностей та можливостей, та залучює до участі в цій програмі 

батьків або законного представника дитини, 

2.7. Забезпечує соціальну реабілітацію, надає різноманітні послуги та види 

соціальної допомоги з метою формування соціально адаптованої особистості в 

СУСпільстві· , 
2.8. Надає консультативно-методичну допомогу батькам, які виховують дітей-

іНВалідів. Проводить підготовку батьків чи осіб (нянь), що доглядають дітей
іЬВ!І'" . б" ·и"ного процесу з дітьми-інвалідами ""11ДІВ для продовження реа ІЛІтаЦІ 

ПОЗа Межами Центру. 
2.9. Здійснює професійну оріЄНТацію дітей-інвалідів відповідно до 

іНДВВідуальної програми реабілітації ДJIJI підвищення іх 
I(OIlтn- аці визначення можливостей до 
--"J~ентоспроможності на рИНКУ пр , 

ПРОФесійної підготовки і наступнОГО працевлаштування, 
] 



2,1 О, Вивчає та впроваджує в роботу вітчизняний та зарубіжний досвід роботи, 
8'" • • •• 

I'ННОВ8ЦІИНl теХНОЛОПl по соціальній, рани1И'" та медико-педагогічній 

реабілітації дітей-інвалідів. 

nІ. сТРУКТУРА ЦЕнтру 

3.1. СтрУКТУРНИМИ підрозділами Центру є: 

3.1.1. Адміністрація ; 

3.1.2. Відділення соціальної та психолого-педагогічної реабілітації; 

3.1.3. Відділення медичного супроводу; 

3.1.4. Відділення фізичної реабілітації 

3.1.5. Відділення "Матері та ДИТИНИ" 

3.1.6. Відділ обслуговування Центру. 

3.2. С'Іруктура та чисельність Центру затверджується сесією Броварської міської 

ради. 

3.3. Робота структурних підрозділів проводиться відповідно до положень про ці 

підрозділи, що затверджуються директором Центру. 

IV. УЧАсники ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬної РЕАБIJПТАЦІЇ В ЦЕНТРІ 

4.1. У закладі діє реабілітаційна комісія та міждисциплінарна команда 

спеціалістів, що проводять первИННИЙ огляд, тестування та складають план 

іНДИВідуальної програми реабілітації, подальшу її реалізацію та контроль. 

4.2. Учасниками процесу реабілітації є діти-інваліди, методисти, практичні 

ПСихологи, соціальні педагоги, вчителі реабілітологи, асистенти вчителів

реабілітологів, фахівці з фізичної реабілітації, музичні керівники, лікарі

педіатри, лікарі-неврологи дитячі, масажисти та інші працівники, які беруть 

уЧасть у процесі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, батьки чи законні 

Представники. 

4.3. Перебування дітей інвалідів , які проходять реабілітацію в Центрі, 

ЗАійсlllOЮТЬ в таких вікових підrpупах : 
оо Ранньої соціальної реабілітації для дітей-іНВалідів віком від О до 6 років; 
оо Соціальної реабілітації для дітей-інвалідів віком від 6 до 14 років; 

оо ПроФесійної орієнтації для дітей віком від 14 до 18 років. 

4 



У. уМОВИ ІІРИЙОМУ, УТРИМАННя ТАВІДРАХУВАННЯ 
5.1. Зарахування дітей-інвалідів здійснюється Центром відповідно до надісланих 

документів з управління праці та соціального захисту населення згідно з 

ПорЯДКОМ надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, 

затвердженим постановою Кабінету MiHictpiB України від З 1 січня 2007 року 

Н!!80. 

Перелік документів, що необхідно надати: 

І 

. , .. 
-заяву на ІМ я начальника працІ та СОЦІального захисту населення; 

-копію свідоцтва про народження дитини; 

-виписку з медичної документації дитини ( форма 112\0), затвердженої ваказом 

МОЗ Украіни від.27.12.99р. Не 302 (V 0302282- 99); 

- ВИТЯГ з індивідуальної проrpами реабілітації; 

-довідку З місци роботи батьків ( усиновителів), або опікунів (піклувальників); 

-довідку про СЮІад сім'ї; 

.. копія медичного висновку (форма N!!080/0); 

-копія посвідчення одержувача допомоги ва дитину-інваліда; 

.. копія паспорта одного з батьків чи опікунів; . 

.. довідку про контакт з інфекціЙНИМИ хворими ва дитину та особу, що її 

супроводжує. 

5.2. Зарахування та відрахування дітей - інвалідів у Центрі здійсшоється за 

наказом директора. 

5.3. До Центру зараховуються діти віком від О - 18 років з фізичними та 

РОЗУМовими вадами розвитку, які отримали статус інваліда. 

5.4. Прийом дітей до Центру проводиться ва початку вавчальвого року, згідно 

rpафіку до повної наповmoваності груп та по мірі звїльвеНWI місць протягом 
року. 

5,5, Відрахування дітей з Центру здійсюоється: 
.. Зriдно заяви батьків або осіб, які їх заміюоють; 
.. Dp'. з·· б·· ... за висвовками реабіЛітаційвої комісії; 

n axtнчеНН1 курсу реа lЛІтацl1 

.. 11 . тав здоров'я дитини, що виюпочає 
І . а ПІДставі медичного висвовку про с , . 
t}.fО>Ionmість ії перебування в дитячому колеКТИВІ; s 



.. якщо дитина не відвідує Центр без поважних причин більше MicJIЦJI; 

.. якщо дитині виповнилося 18 років; 

Батьків повідоМЛJIЮТЬ про відрахування дитини з Центру не пізніше як за 7 днів. 

5.6. 3а дитиною зберігається місце в Центрі у разі ії хвороби, карантину, 

відпУстки або хвороби батьків ( усиновителів) , опікунів (піклувальників), а 

також У літній період ( але не більше 75 днів). 

5.7. ПіCЛJI закінченНJI курсу реабілітації дитині - інваліду видається документ, де 

вказується назва та реквізити Центру, прізвище, ім,я та по батькові дитини

івваліда, перелік та обсяг наданих їй послуг, результати реабілітації, наступні 

рекомендації. 

5.8. ПротипоказaнНJI зарахуванню дітей-інвалідїв до Центру: 

t- психопатоподібна поведінка; 

-часті судорожні припадки (більше одного на місяць); 

-тяжка, глибока інтелектуальна недостатність; 

-основна захворюваність перебуває в стадії декомпенсації; 

-гостре інфекційне захворювaннJI до закінченНJI строку ізоляції; 

-усі супутні захворювaнНJI в гострій чи заразній формі; 

УІ. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬнОї РЕАБІJПТАЦІІ ДlТЕЙ-ІВВAJПДJВ у 

ЦЕНТРІ: 

б.l. Реабілітаційний процес здійСlПOється на основі наукового змісту, форм і 

методів психолого-педагогічної та фізичної реабілітації, що забезпечують 

засвоЄННя дітьми _ інвалідами необхідних практичних знань, умінь та соціальних 

lІавичок, корекцію вад психофізичвоГО розвитку. 

б.2. ОволодіННJI навичками захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та 

поз .......... и w б та оточуючих навичок спілкувaRНJI, забезпечеНWI 
-&І.&'Ш ого спрИИНJIТТЯ се е , 

11_ • • бvіnиою підтримкою. 
-lОIlОмиого проживaнНJI У суСП1ЛЬСТВ1 З нео A&W'6 

б.3 над .. фективнОЇ корекції, соціальної, психологічної · аиня своєчаСНО1 та е 

ДОПОмоги дитині-інваліду та абілітаційного навчання відповідно до 

І ОСО6nИВостей ії психофізичвоro розвиткУ. . 
б.4. З м озвиТКУ дитини та їі потреб фахшцями Центру 

етою ВИJlВЛеННJI вад р сі 



провоДИТЬСЯ первинне обстеження дитини-інваліда, спілкування з батьками чи 

закоННИМИ представниками дитини. 

6.5. На підставі індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда фахівці 

ЦентрУ розробmпoть індивідуальний план реабілітації, що ВКJlЮчає комплекс 

реабілітаційних заходів та враховує діагноз дитини, ії психофізИЧНИЙ розвиток, 

індивідуальні особливості та можливості, а також стан сім,ї вцілому, соціальні та 

економічні можливості, відносини між членами сім,ї дитини-інваліда. 

6.6. Індивідуальний план реабілітації затверджується директором Цeнtpy. 

6.7. Тривалість курсу реабілітації складає не більше шести місяців на рік. 

6.8. До груп деlПlОГО перебування зараховуються діти-інваліди, що за станом 

ЗДоров,JI потребують постійного догляду, соціального обслугування та медичної 

,ДОПОМОГИ. 

6.9. на амбулаторне перебування в Цeнtpi зараховуються діти-інваліди, що за 

ставом ЗДОРОВ,я не потребують постійного догляду. 

6.10. У Центрі щорічно встановmoється та затверджується мережа груп, 

напОВlПОваність яких складається у кількості 8 дітей-інвалідів. 

6.11. Тривалість індивідуальних та групових занять визначається відповідно до 

ЧИВВоro законодавства. 

6.12. Якщо дитина-інвалід навчаЄТЬСJl у загальноосвітньому навчальному закладі 

за денною формою та потребує послуг, що надаються в Цeнtpi відповідно до 

індивідуальної програми реабілітації, вона може отримувати такі по~ за 

ОІСремим графіком з урахуванням рекомендацій відповідно психолого-медико-

педагогічної консультації. 

6.13. у Центрі встановлюється групова система поділу дітей-інвалідів за віком 

та рівнем розумового розвитку. 
6.14 Пер . . .. групи в іншу відповідно до стану здоров'я, віку та . ехщ дитини з ОДНІЄІ 

3АіБностеи" '" ІД' ставІ· рішеННJI реабілітаційної комісії Центру. 
ЗД1Исmoється на п 

6.15. Центр працює в S-денноМУ режимі в дві зміни, при 4-х годинному 

цеllaому перебуванні дітей-інвалідів в Центрі. . '" 
6.16 Р .... центрі складаєтьСЯ на весИJIНО - ЛІТКІИ та 

. Озпоридок дни ДJUI Дlтеи У 

Осі.,... я директороМ. 
ЧIlЦaО - Зимовий періоди, затверджуЄТЬС 7 



розпорядок роботи Центру складається директором Центру та затверджується 

начальНИКОМ управління праці та соціального захисту населення Броварської 
міської ради. 

6.17. Реабілітація дітей - інвалідів здійснюється за індивідуальними планами та 

проrpамвми, складеними на основі діагнозу дитини та матеріалів тестування. 

6.18. Зміст педагогічної реабілітації визначається навчальними планами та 

проrpамами, з урахуванням ІСП, ІПР затвердженими в установленому порядку. 

6.l9. Перелік обов'язкової документації Центру затверджує начальник 

управління праці та соціального захисту населення Броварської міської ради. 

6.20. Права і обов'язки працівників Центру визначаються їх посадовою 

інструкцією та правилами внутрішнього розпорядку. 

І vп. ОРГ AВl3АЦІЯ РЕАБIJПТАЦlЙв иХ ЗАХОДІВ У ЦЕНТРІ 

7.1. Заходи 3 психологічної реабілітації складаються 3: 

7.1.1. ПроведеННJI психологічної діагностики особистості дитини-інваліда, 

визначення та використання форм, методів, засобів, терміну та процедур 

Психологічноі корекції, консультування тощо. 

7.1.2. Навчання методам та прийомам саморегуляції , самовиховання, 

самоиавчaнНJI, формування позитивноі мотивації щодо соціальних настанов на 

ЖИТrя, професію, працю. 

7.1.3. ПроведеННJI індивідуальної психокорекційної роботи. 

7.1.4. Проведення психопрофілактичиої та психокорекційної роботи з сім,єю 

АИтиви-іиваліда. 

7.2. Заходи 3 педагогічної реабілітації: 
72 .. б а саме' розвиток слухового .. 1. ПроведеННJI корекціЙНО-РОЗВИТКОВОI ро оти , . 

СnPИіімання, розвиток зорового сприймання, розвиток мовлеНIIJI, кореІЩЇЯ 
nїЗl!а'Ьа'nY ••• • ф мування навичок просторового орієнтування, 

l&IJ-шНОl ДUIЛЬноСТ1, ор 

СОЦі' a'nY .' формування компенсаційних способів 
-шио-побутове ОРІЄНТУВання, 

АUun.иості, практичне використання знань, умінь і навичок, розвиток 

tОt.tyиїкативної діяльності і творчості, фізИЧНИЙ розвиток. 
7.з За... ,nV • 

• I&AОДИ З медичного СУПРОВО"" . 
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7.3.1. Проведення медичного огляду та TecтyвaнНJI дітей-інвалідів на основі 

об'ЄКТИВНОГО обстеження, оцінки їх загального стану та функціональних 

можливостей. 

7.3.2. Визначення фізичної, сома то-фізіологічної, сенсорної та психічної 

спроможності дитини-інваліда за даними індивідуальної програми реабілітації та 

результатів обстеженНJI лікарями Центру, HaдaнНJI рекомендацій стосовно 

подальшої можливості соціальної реабілітації. 

7.3.3. Розробку рекомендацій з дозування фізичних та психологічних 

навантажень, створення стеоретипів поведінки, які відповідають фізичним та 

розумовим можливостям дитини-інваліда 

7.3.4. Визначення адекватності та послідовності заходів лікувально-

І профілактичного характеру. 

7.3.5. Здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та 

психічним станом дітей-інвалідів. 

7.3.б. Організацію та коmpоль виконання в Ценрі санітарно-гігієнічних, 

протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення 

просвітницької роботи. 

7.4. Заходи з фізичної реабілітації: 

санітарно-

7.4.1. Передбачає відновлення чи компенсацію втрачених функцій організму, 

ДОСJlГВеИWI фізичної самостійності та ~HOCтi, покращення фізичного стану 

ЖИтrєдUшьності дитини-інваліда. 

7.4.2. Фізична реабілітація здійсшоєrься відповідно до індивідуальної програми 

реабілітації, яка розробляється на підставі фізичного обстеження та визначає 

КОМПЛекс фізичних вправ і рекомендацій дітям-інвалідам стосовно іх 

ПОСЗІі n.o· . ивалості спрямованих на поліпшення діяльності 
~ BHocn, дозованОСТІ, тр , 

OP1"!lb:'" '" ності pvvїB відновлення фізичної дієздатності, 
.l6ІЦ1му 1 координацll вправ J.- , 

niДТримання нормального рівня житrєдїяльності. 

9 



VПI. упрАВJl1ВВЯЦЕНТРОМ 

8.1. управління Центром здійснюється директором, який призначається на 

посадУ та звільняється з посади наказом начальника управління праці та 

соціального захисту населення Броварської міської ради . 

Директор Центру має заступника, який в разі відсутності директора виконує 

його повноваження. 

8.2. Директор Центру: 

8.2.1. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр 

завдань, законність прийнятих ним рішень; 

8.2.2. Представляє Центр в установах , організаціях, підприємствах усіх форм 

впасності; 

8.2.3. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру; 

8.2.4. Упадає УГОДИ, відкриває банківські рахунки в установах банку; 

8.2.5. Затверджує правила внутрішнього розпорядку, визначає 

ступінь відповідальності працівників центру; 

8.2.6. ЗдійсlПOЄ заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки 

безпеки, вимог санітарії і пожежної безпеки; 

8.2.7. Відповідає за ведення обов'язкової документації, складання 

звітності ведеНИJI бухгалтерського та статистичного обліку та подання їх в 

Установлені терміни відповідним органам; 

8.2.8. Несе відповідальність за цільове використання бюджетних коштів; 

8.2.9. У Me~ax своєї компетенції видає накази по Центру, затверджує положення 

про структурні підрозділи Центру та функціональні обов'язки працівнmciв; 

8.2.10. Призначає та звільняє працівників Центру, вирішує питання підбору і 

РОзстановки кадрів; 

8.2.11. Вживає заходи щодо заохочення та накладає СТJlГНення на працівників; 
8.2 12 ЗО'б б же~ucr майна та зміцнення матеріальної бази, є 

• • Іа езпечує з ере пnп 

-тepi8JIЬHo відповідальною особою; 
8.2.13 ЗД1'и" .. HOB"'-e~e передбачені законодавством. . СIПOЄ ІНШІ пов _ ппп, 

10 



8.3. особливості роботи працівників Центру встанОВJПOються колективним 
доroвором в межах чинного законодавства. 

8.4. Штатний розпис Центру затверджується начальником управліННJI праці та 

соціального захисту населенНJI в межах штатних нормативів професійного 

cкnaдY. 

ІХ. Фінансово-господарська діЯJlьність 

9.1. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах 

банків, має печатку, штампи та бланк, логотип зі своім найменуванНJIМ. 

9.2. Фінансово-господарська дmльність Центру здійснюється відповідно до 

кошторису, штатного розпису, затверджених в установленому пор.идку. 

9.3. Джерелами формувaннJI майна Центру є: 

9.3.1. Майно, передане йому засновником; 

9.3.2. Майно, придбане в іншого підприємства; 

9.3.3. Майно надане обласним відділеННJIМ Фонду Украіни соціального захисту 

інвалідів; 

9.3.4. Майно інших джерел не заборонених чинним законодавством; 

9.4. Фінансове забезпечеННSI Центру здійснюється за: 

9.4.1. Кошти місцевого бюджету; 

9.4.2. Кошти обласного бюджету; 

9.4.З.Коmти обласного відділеННJI Фонду Украіни соціального захисту інвалідів; 

9.4.4. Кошти державного бюджету; 

9.4.5. Добровільні грошові внески і пожертвуваншІ підприємств, установ, 

ОРraвiзацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб; 

9.4.6. Трансферти з державного та місцевих бюджетів; 

9.4.7. Іивестиціі і гуманітарна допомога; 

9.4.8. Iиmi джерела, не заборонені чинним законодавством. 

9.5. Центр має право: 
9.5.1. Здійснювати оплату за рахунок власних коштів заходи, що спрИJIЮТЬ 

nОnїІІІПенmo соціально _ побутових умов дітей - інвалідів; 
9.5.2. УЮІадати угоди і договори про співробітництво, встанОВJПOвати 

6 . . навчальними та медичними закладами езnосередні ЗВ'JlЗКИ з загальНООСВІТНІМИ 
11 



за погодженням з відповідними органами управліНИJI освітою та охорони 

здоров'Я; діагностично -методичними, науковими установами, підприємствами, 

організаціями, фондами, товариствами, окремими ГРОМ8ДJIНами на території 
украіни та за ії межами; 

І 

9.5.3. Надавати додаткові послуги та консультування спеціалістами Центру; 

навчання батьків, нянь, майбутніх батьків - надання ім знань з області медицини, 

педагогіки, спец психології, спец педагогіки, реабілітології. Навчання нянь та 

батьків методикам раннього розвитку та методикам інтенсивного 

інтелектуального розвитку. 

9.5.4. Виступати набувачем благодійної допомоги; 

9.5.5. Здійсmoвати інші дії та проводити іншу діяльність, що не суперечить 

чинному законодавству України; 

9.5.6. Здійсmoвати міжнародні зв'язки, проводити спільні заходи ( семінари, 

конференції тощо), а також вступати до міжнародних організацій у відповідності 

до чинного законодавства. 

х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕнтру 

ІО.І.Контроль за діяльністю Центру здійСlПOється відповідно до 

ЧИНного законодавства. 

10.2. Центр може бути ліквідований або реорганізований за рішеННJIМ 

Броварської міської ради Київської області; 

10.3. у разі ліквідації Центру активи закладу передаються засновнику або за 

ЙОго рішеННJIМ іншій неприбутковій організації відповідного виду. 

Виконуючий обов,язки міського голо 
секретар ради 

І.В.Сапожко 

1? 



ПОД81111В: 

- ВИКОНУlОча обов'язки начальника 
управління праці та соціального 
захисту иасenе1ПfJJ - заступник 

начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

.~~' 
------....;/----"_Н.О.НОВікова 

~~ 
--~~о..........-___ .Л.М.Виноrpaдo: 



і,д,р .. 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

УПРАВJlIННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО 3АХИ 
07400, ,.,. Броворu, syл. rOZOplHO, 18 ти/факс· (044941 S 23-88 Е Сі "ТУ НАСЕЛЕНИЯ . ., - -та .: щцznmЬ@)mоіl.m 

H.НI. __ Biд ___ ~0200 _р. 

Про ВICJПOче,~щu..в ... iUUII~ до порядку 
девиого чергов оо с сії 

міської ради 

УДК в Кllївс.кіА обnасті 
МФО 821018 Код 3193637 
~/~ 35415065001633 

Виконуючому обов 'юки міського гопови -
секретарю ради 

Сапожку ІоВ. 

УпрaвniввJI праці та соціального захисту васenеИWI просить внести на 
розгляд чергової сесії Броварської міської ради ПИТa1lВJI "Про затверджеИWI У 
новій рIlJxl!.lщїi.п.QJI~~_~_'l\l~QeIIыIJ.!<Ij~~~соціапьвоі·. 
реабiniтвціі дітеі-іввaлj,фв,- ЗІПІІерщкед.ОJ'Q ,рЦпc;!!l!lQ4 ____ БроварсьхоГМі"ёЬіЮі 
ради віД lЗоОl~О9 року -Ng98S-SЗ-ОS" 

- ... - .. ~.-_ ....... --- --_. 

Викоиуюча обов 'юки начальника упр8ВJIЇВIDI праці та соціальноro ЗаХИСТУ HaceneВВJI- . / / ~/, 
38C'IyIDпIК вачвльвика 71' Новіхован.о 

-
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