
Проект
Постійна комісія міської ради з питань 
освіти, науки, культури, мови, прав 
національних меншин, міжнародного 
співробітництва, інформаційної політики, 
молоді, спорту та туризму, соціального 
захисту, охорони здоров’я, материнства та 
дитинства,
Гейло І.В.

Про деякі питання дій. 
Білоцерківської МІСЬК' 
комплексної реабіліті:

льності комунальної установи 
ої ради «Білоцерківський центр 
ції для осіб з інвалідністю «Шанс»

Розглянувши 
культури, мови, прав 
політики, молоді, спо
дитинства в ід ___ 20
ратифікованою Заког 
Факультативного про 
інвалідів в Україні», 
в Україні», Указів Пр' 
розв'язання актуальг 
грудня 2015 р. № 
інвалідністю», Указу 
спрямовані на забезпе 
та соціальної політ 
інвалідністю» від 09

1. Затвердити 
Білоцерківської місь 
інвалідністю «Шанс»

2. Виконавчо
граничної чисельнос 
міської ради «Білон 
«Шанс».

3. Рішення наб
4. Контроль за 

науки, культури, 
інформаційної політ^ 
материнства та дитиі-

звернення постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, 
національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної 

рту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та
17 р. № ___, відповідно до Конвенції про права осіб з інвалідністю,
ом України «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і 
токолу до неї», Законів України «Про основи соціальної захищеності 
:<Про реабілітацію інвалідів в Україні» та «Про місцеве самоврядування 
езидента України від 19 травня 2011 р. № 588/2011 «Про заходи щодо 
их проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями», від 03 

^78/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з 
Президента України від 13 грудня 2016 р. № 553/2016 «Про заходи, 
чення додержання прав осіб з інвалідністю», наказу Міністерства праці 

■яки України «Про деякі питання комплексної реабілітації осіб з 
серпня ,2016р. № 855, міська рада вирішила:

граничну чисельність штатних одиниць комунальної установи 
:<ої ради «Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з 
у кількості 46 штатних одиниць (додаток).
му комітету Білоцерківської міської ради у межах затвердженої 
ті затвердити штатний розпис комунальної установи Білоцерківської 
ерківський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю

ирає чинності з 01 січня 2018 року.
виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, 

ови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, 
ки, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, 
ства.

Міський голова Г. А. Дикий



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ С ^  ^  § ^ о  ^
До додатку до проекту рішення Білоцерківської міської ради «Про деякі питання діяльності комунальної установи Білоцерківської міської ради

«Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс»»

о\

№ Редакція додатку до внесеного проекту рішення Пропозиції та поправки до додатку до внесеного проекту рішення

1.
зі та медичної реабілітації:

-Завідувач відділенням—ранньої —фізичної реабілітації та медичного 
спостереження— і

-Лікар невролог дитячий -1
-Лікар-невропатолог - 0.5
-Лікар-фізіотерапевт - 0.5
-Лікар-педіатр - 0.5
-Фахівець з фізичної реабілітації - 2
-Сестра медична лікарського кабінету - 1
-Сестра медична старша - 1
-Сестра медична з фізіотерапії - 2
-Сестра медична з лікувальної фізкультури - З
-Сестра медична з масажу - З

- Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) -5

-Завідувач відділенням ранньої, фізичної та медичної реабілітації -

Депутат Білоцерківської міської ради VII скликання

-Лікар невролог дитячий -1 
-Лікар-невропатолог - 0.5
-Лікар- фізіотерапевт - 0.5
-Лікар-педіатр - 0.5 
-Фахівець з фізичної реабілітації - 2
-Сестра медична лікарського кабінету - 1 
-Сестра медична старша - 1 
-Сестра медична з фізіотерапії - 2 
-Сестра медична з лікувальної фізкультури 
-Сестра медична з масажу - З

■ Молодща медична сестра (санітарка-прибиральниця) -5

- З

І.В. Гейло
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