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РІШЕННЯ 

г Про вик~нВННJJ Програми підтримки підприємства І 
<<Центр СОЦІально - трудової, професійної та медико _ 
соціальної реабілітації інвалідів, дітей - інвалідів та 
м~лод~ ~нвалідів» Броварського міського товариства 

1нвалІДІВ з ураженням опорно - рухового апарату 

<dIpaгнeHНJI», затвердженої рішенням Броварської міської 
ради від 15.04.2004 Н!! 449-21-24 

Заслухавши звіт начальника управління праці та соціального захисту 
населения Броварської міської ради «Про виконання Програми підтримки 
підприємства <<Центр соціально - трудової, професійної та медико - соціальної 
реабілітації інвалідів, дітей - інвалідів та молодих інвалідів» Броварського 
міського товариства інвалідів з уражеННJIМ опорно - рухового апарату 
«ПрагиеllНJI) на 2004-2009 роки, затвердженої рішеВИJIМ Броварської міської 
ради від 15.04.2004 Nи 449-21-24», керуючись підпунктом 1 пувхту 22 етапі 26 
Закону Украіни <<Про місцеве самоврядування в Украіні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань соціально - економічної та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін Броварська міська рада 
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ЗВІТ 

про ви~~на~ Програми Пі~тр~ підпр~ємства «Центр соціально-трудової, 
профеСIИНОI та меДИКО-СОЦlалЬНОI реаБІЛІтації інвалідів Дl·теи'" -1·НВ .. • .. Б . ,ал1ДІВ та 
молоДИХ ІнвалІДІВ» роварського МІСЬКОГО товариства інвалідів з ураженням 
опорно-рУХОВОГО апарату «ПрагнеННJI» на 2004-2009 роки 

Програма підтримки підприємства <<Центр соціально-трудової 
професій~ої T~ . медико-соціальної . реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів ~ 
МОЛОДИХ ІнвалІДІВ» Броварського МІСЬКОГО товариства інвалідів з ураженням 
опорно-рухового апарату «ПрагнеННJI» на 2004-2009 роки затверджена 
рішеВНJIМ Броварської міської ради від 15.04.2004 року Ни 449-21-24. 

Метою Програми є CTBOpeННJI сприятливих передумов для розвитку 
rpомадської організації, надання фінансової підтримки на виконання 
суспільних завдань, що , в свою чергу, сприяє покращенню надання послуг 
мешк8НЦJIМ міста. 

Підприємство « Цеиtp соціально-трудової, професійної та медико
педагогічної реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та молодих інвалідів» 
засновано у 2002 році і надає послуги з реабілітації інвалідів. 

За період 2004-2009 роки Центром залучено до фізичної реабілітації 110 
iввaniдiB різних нозологій. Кількість відвідувань Центру зросла з 360 (2004 р.) 
до 1900 (2009 р.). У ценТрі працює 9 чоловік, з них 7 інвалідів. 

Одним із заходів Програми передбачалось надання в оренду Центру 
додаткових площ ДJUI обслуговув8ВНJI інвалідів. 

У травні 2006 року рішеННJIМ Броварської. міської. ради цeнтp~ надано в 
оренду додаткову площу розміром 83.1 кв.м шд роз~еННJI комп ютерного 
lO1ac~. Підприємством було проведено ремонт пр~еННJI та закуплено 
kOмn ютерну техніку що дало змогу забезпечити ПОСТ1ИНою роботою трьох 
інвалідів, надати по~луги по навчанню інвалідів ~ористув~ К~~'ютеро~, 
дос;уп до мережі Інтернет ДJIJI безкоштовНОГО спшкув8ВНJI ШВ8JIJДШ ПО всІХ 
репонах Украіни. 

У квітні 2008 року рішеНВJJМ Броварської міської ради надано в ope~ 
додаткову площу розміром 134 кв.м . Це дало змогу розташувати вкраи 
Не б . б·· ... йІvrй Беcm) о Х1Дне спеціальне обл8ДН8ВНJI по рев 1Л1тaцn' 'J. - • 

. . ЗавДИІСИ розширенню площ ва .~ОТJIЗі 2009 року працевлаштовано два 
1Ввал1ДИ, які мають спеціальність реаб1Л1ТОЛОга. .. . . 
На.. иміщеННJI встановлеНІ ШЛЬГОВl ореНДВ1 ставки. 

всІ надаНІ в оренду пр о амн у постійне 
у серпні 2008 року на виконання заходу пр гр 

ІСор ну дiлJJвкy площею О 2 га по 
IfСТУВанНJI Центру передано земель .' . ' 

'Уn .. ЩОЛківська ДJUI бvдівництва вироБНИЧОЇ бази ДJUlIНВ8JI1Д1В. 
В .. J І • • ого захисту иаселеННJI створено банк даних 
УправлlНН1 працІ та СОЦ18ЛЬи . n 

Itpо іНВалідів по нозологіям, що було оДНИМ 13 завдань рограмн. 



На виконання Програми підтримки Центру провоnил . 
• м ось ВІДmкоду8ВИИJ1 

оПJIати за комуналЬНІ послуги : за теlШОПОСтачання ел . .• . , ектроенерпю,воДУ та 
стоКИ, за ПІДІгрІВ води. 

Показники фінансування заходів ПрограмИ за кошти місцевого бюджету 

. Затверджено Профінансовано, РІК 
кошторисом, тис.грн 

тис.грн 

2004 10.00 6,00 
2005 10,00 10,00 
2006 22,0() 22,00 
2007 79,90 79,9 
2008 80,00 78,1 
2009 40,00 40,00 

, Кошти, отримані Центром , використовувались також на проведеНIDI 
«круглих столів», заходів, присвячених ювілеям та СВJlТКОВИМ подіям, тобто, 
всьому, що СПРИJlЄ адаптації інвалідів та реінтеграції іХ у суспільство. 

Загалом вже 28 інвалідів, які пройшли соціально-трудову та професійну 
реабілітацію, працевлаштовані Центром. 

Начальник управліиия А.І.Петреико 
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