
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до рішення Броварської І 
міської ради від 29.12.2009 Н!! 1363-77-05 <Шро 

затверджеВНJI нової редакції Положення, структури міського 
Центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів 

Броварської міської ради» 

РозгJIJIВYВШИ подаВНJI начальника управління праці та соціального захисту 

населеВВJI Броварської міської ради від 11.05.2010 року N!! 1563, з метою 
оптимізації структури міського Центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів 
Броварської міської ради враховуючи рекомендації постійної комісії з 
гуманітарних питань, комісії з питань соціальцо - економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін, керуючись статrею 54 Закону Украіни 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРШІИ1ІА: 

1. Внести зміни до додатку 2 рішеННJI Броварської міської ради від 
29.12.2009 N!! 1363-77-05 <Шро затверджеННJI нової редакції 
ПоложеННJI, структури міського Центру соціальної реабілітації дітей 
- інвалідів Броварської міської рlДИ», затвердивши структуру та 
чисельність міського ЦеВ'ІрУ соціальної реабілітації дітей - інвалідів 
в новій редакції, що додаєrься. 

2. Контроль за виконання цього рішеВВJI покласти на заступника 
міського голови Виноградову Л. . 

І.В.Сапожко 

• 



ПОД81I11В: 

начanьник управління 
праці та соціanьного 
ЗВХІfС1'У населення 

ПогоджеllО : 

заступник міського 
гоnови 

начальник фінансового 
управління 

начальник юридичного 

відділу 

начальник ЗaraJIЬного 

відділу 

гоnова постійної комісіі 
з гуманітарних питань 

гоnова комісіі з питань 
соціально - економічного 
культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та Цін 

090215 

JfшV-- А.І.Петренко 

_---'-"'(1JrC=-- Л.М.Виноградова 

r# с.п. Ковриra 

-~:--=:;-=;"""'-!7--- Н.І.Гнатюк 
", 

-тt:-~----- А.В.Кривонос 

- __ ~--н-__ А.В.БуJIКa 
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Додаток 
до рішенlUI Броварської міської ради 
від ~~. О§ 20~. 
Не -I~{)II-I а -05 

СТРУКТУРА 
Цешру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

Броварської міської ради. 

Посада Кількість штатних 
одиниць 

2 3 
Адміністрація 

IlIиoeктор 1 
Заступвик дирепора 1 
Гоповвиі бyxnштeр 1 
С керіввика 1 

Разом: 4 
ВідділеllllJl соціальної та психопого-педагогічвої реабілітації 

1. Вчитenь реабілітолог (соціальиої 2.5 
Іреабілітації) 

2. Вчитenь логопед 1.5 
3. Вчитель дефектолог 1 
4. Прахти.чний психолог 1.5 
s. Мeroдиcr 0.5 
6. Вихователь 3 

Разом: 10.0 
BiдцiпeВJIJI медичного супроводу 

1. лікар педіатр 0.5 

2. Лікар невролог 0.5 

3. Сестра медичиа старша 0,5 
... 

4. Молодша медичва сестра (савітарка-
. 

2 

~БJф8JJЬВИЦR) 
Разом: 3.5 -.... ВіддіпеВИJI фізичвої реабілітації 



1. Фахівець з фізичної реабілітації 2 

2. Масажист 0.5 

Разом: 2.5 
ВідцілеВIUI обcnyrовувввня Центру 

1. Завідуючий господарством 1 
2. Гардеробник 0.5 

3. Сторож 4 

4. Прибиральници службових приміщень 1 

5. Водій авТО1рввспоprного засобу 1 

б. Епекrpик 0.5 

7. Сантехнік 0.5 

Разом: 8.5 

Всього разом: 28.5 

~~ ,. і- 9 а llil~ 
Виконуючий обов'JlЗКИ м· t~~' -( ~~ 

І.В. Сапожко I'OJIOВИ - секретар ради оо "/ "\'Wc І' ~I \ ~ ~ с І) 
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Подаllll. : 

·ння нвчanьник управт 

праці та соціanьноro 
захисту нвсenення 

ПоroджеllО : 

звступник міського 
ronови 

.. . 

_~о~IТиfL.!U..~~IЩ/~,--__ А.І.ЛетреНl(О 

~ Л.М.ВИНогра.цОIl 

. . 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

упрАВл.ввg ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
01400, ... ,. ВРfJllари, 8JUI. raltlpllla, ІВ meлlфtna:: (09S)S-2J-BB Е-mаil: unmrтb@mail.ru --

1&~11д //. LJ.:r 20.-6 р. 
на 16 11д ___ _ 

Про ВКJПQчеlllDI пищШlи 

до порвдку девиого 

~пБроварськоїNdськоїр 

у ДІ( 8 КІ,і8СЬкіП o6nacтi 
МФО 821018 Код 3193637 
~/~ 35415065001633 

Виконуючому обов'JlЗКИ 
міського голови 
СапожкуІ.В 

УпрaвлiввJI праці та соціального захисту населеНIDI Броварської міської ради 
просить вЮПQЧИТИ до порядку денного сесії Броварської міської ради, па 
відбудеться 13.05.2010 р., ІПІТ8IIIDI « Про внесеlllDI змів та доповнень до 
рішеllRJl Броварської міської ради від 29.12.2009 р., Н! 1363-77-05 <<Про 
затверджеННJI нової редакції ПоложеlllDI , струхтури Міського цеmpу 
СОціальної реабілітації дітей - інвалідів ». 

Начальник управліИВJI А.І. Петренко 

БроваРСLIСПЙ МВІ( 

~-I-5'r: ":11" () \' 1 ---; "200 . - . 
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