
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ!вСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Гс. «Про затвердження штатних розписів 
СОЦІально-реабілітаційного центру (дитяче містечко) І 
«~БИ~.ТОК» служби у справах дітей Броварської 
МІСЬКОІ ради» .та центру опіки дитини служби у 

справах ДІтей Броварської міської ради 
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Розглянувши подання служби у справах дітей Броварської міської ради, 

ва виконання статті 4 Закону України <<Про органи і служби у справах дітей 
11 спеціальні установи для дітей», Законів Украіни <<Про забезпечення 
оргаиізаційио-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», відповідно до постанов Кабінету 
Міністрів Украіни від 11.05.2006 N!! 623 <<Про затвердження Державної 
програми подолання дитячої бездоглядності на 2006-2010 роки», від 
27.12.2005 Н!! 1291 «Про затвердження Типового положення про соціально
реабілітаційний центр (дитяче містечко), рішення Броварської міської ради 
від 24.05.2007 Н!! 326-21-05 <<Про реорганізацію центру соціально
Психологічної реабілітації «Любистою), рішення Броварської міської ради від 
14.04.2005 Н!! 705-33-04 <dIpo затвердження положень про структурні 
підрозділи служби у справах дітей Броварсь~ої міської ради», керуючись 
ctaтreю 54 Закону Украіни <dIpo місцеве самоврядування» та врах~вуючи 
реКомендації постійних комісій з гуманітарних ~ T~ ~~ СОЦlально
е~Оllомічного та культурного розвитку, бюджету, фlНансш І ЦІН, Броварська 
МlСЬІСа рада 

вирШІИJIA: 

. 1. Затве w озпис соціально-реабілітаційн~~ ~e~y (дитяче 
t.llСТечІСО) = mтaтвии р б правах дітей БроваРСЬКОI МlСЬКОI ради на 
2010. ~ истою) служ И у С 

Рlк, Додаток 1. . тини служби У справах 
. 2. Затвердити штатний розпис центрУ ОПІКИ ди 

Ці1';й Броварської міської ради, додаток 2. . ішення Броварської міської 
р . ~изнати таким, що втратилО чиННІСТЬ Р тимчасового штатного 
ади ВІД 2S.12.2008p. N!! 958-52-05 «Про затвердження 

.. 





зnису соціально-реабілітаційного центру (дитяче містечко) «Любисток» 
~БИ у справах дітей Броварської міської радю). 

4. Це ріmеЮUI набирає чинності з 01.01.201 О року. 
S. КонтрОЛЬ за виконанням цього рішенНJI покласти на заступника 

'ІіСЬІ(Оro голови - Виноградову Л.М. 

викоНУЮЧИЙ обов' язки міського голови -
секретар ради 
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Пода.IНИ: 

НачальниК служби у справах 

дітей 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

Начальник 

фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

В.М.ВласеНI\О 

rNtf 
_---1...о~r'L--L..)r ___ Л.М.Виноl]Jaдo 

------!...8~#c~ С.П.Коврига 

~~' 
І.Г.Лавер -------

На_вих зaraпьвоro відділу ~ HJrJJ81lOl 

Голова комісії з гуманітарних ПИТань А.В.КРИВОНОС 

Голова комісії з питань СОЦІ· !l1У .. • ....UlнО-
еКОНОМІЧНОго та КУЛЬтурно 
бюджету, фінансів і ЦІ.н ГО розвитку, 

А.В.Бутса 
------~ 



Додаток 1 
до рішеННJJ Броварської 
МіСЬК~Їj]ади 
від. ,!.7.и. tJ.9 N!~~~ 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 
соціально-реабілітаційного центру (дитвче містечко) «ЛюБIIСТОIO) 

служби у справах дітей Броварської міської раДІ. 

N!N2 Назва структурного підрозділу Кількість штатних 
піп одиниць 

1. Директор 1 
2. Вихователь-методист 1 
3. Завідувач господарством 0,5 
4. практичний психолог 1 
5. Соціальний педагог 1 
6. Вихователі 6 
7. Інструктор з праці 0,5 
В. Медсестра 1 
9. Юрисконсульт 1 
10. Сеlфетар-діловод 1 
11. Головний бухгалтер 1 

12. Бухгалтер 1 
1 13. Комірник 

0.5 J.4. IlpибиральНИЦJI службових приміщень 
2 ~. КуХар 

0.5 ~. Помічник 1\.yxaPJl 
0,5 J..7. ЛезівсЬектор 
2 ~. Помічник виховатеЛJI 1 ~. Оператор пральних машин 0,5 ~ Влектршс 0,5 ~. Сзпосар , 

0,5 ~ СтоJUф 1 ~ Водій 1,5 
~ Оператор котельві ~f79~'Ha ~ ~ Черговий з режимv f/~~~. 26. 

Двірних ~ __ ~ ., О()\\ 
-11-' ..... ··0 -., ~~ t'---- "r.1 -y\\~.'o\ 112, всього ID 1_ о ,) - AJ 

~'-;W:' ~! о--} ~ ~ 
~ 4t..Jt :\\"« i'I.~ 11 .0 :..-. о" ~ обов'JIЗКИ мicькoro roлоВІІ-(!)r :В.СапОЖКО 

~РІІДИ r' ~. 



ПОДАННЯ: 

Начальник служби . ... 
у справах Д1теи 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

,~ 
f '.1.; t7'" ---~ . Б.М.Власенко 

_--+r:fI'/'-r-. __ ' __ Л.М.ВИНОI]J8ДОІ 



'-

Штатний розпис 

Додаток 2 
до рішення Броварської 
MiCЬKO~ еади 
від ~.? 2009р. 
N!!tз?1- -

центру опіки дитини служби у справах дітей 
Броварської міської ради 

з 01.01.2010 р. 

Н! 
Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість 
ПІП штатних одиниць 

1 Директор центру 1 
2 Юрист 1 
3 Бухгалтер 0,5 
4 Соціальний педагог 0,5 
S Психолог 0,5 

Всього 3,5 

Виконуючий обов' ЯЗКИ 
міського голови - секретар ради І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник служби . ... 
у справах ДІтеи 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

~~ Б.М.Власенко 

/ 
~ л.МВИИОI]J8дOl1 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвСЬКоІ ОБЛАСП 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

D1400 КиilСЬD обла~, м.Бровари, вул. Гагаріва.18, тел. (294) 4-61-15, 4-61-85(Факс) 

Від 05,,(,2. JЦЮВІN! .;( ~ 31). , , , . 
~~ за ~ 

]h1 ~ ~ Секретарю Броварської 
<ri'" .МtJ ~ . (J міської ради vJ"w f І l • Сапо.ку І.В. 

Про ВКJlюченнв Н СІ 
дО DОРВДКУ денного О g. (1. І О!) 

Шановний Ігоре Васильовичу ! 

Служба у справах дітей Броварської міської ради просить Вас 
ВІШІОЧИТИ в ПОРJlДок деlПlИЙ чергової сесії розгЗIJIД ІІИТаИВJI про з.атверцжеllВJl. 

СТР~и та mта!вРІ:О_РОЗDИсу-деН'фу' опіки lQIтиви c.nyжQ..l!.у_сlШ~ах дітей 
Броварської міСIi'кої Ради та' ПІМЧ8сов-оro . ~....!!I~~ розпису соціanьио
Р~бiJIiтаційиоro центру (дитячеМістечко) «Любистою) служби у справах 
Д1тей Броварської міської Ради. . 

.. 
'! 

Начальник служби Б.М.Власенко 

, . 
" 

І, . " і ' 
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