
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 15 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 836 

 

Про внесення змін та затвердження штатного розпису комунальної 

установи Білоцерківської міської ради «Білоцерківський центр 

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс» 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 26 листопада 2021 року № 12876, відповідно до Конвенції 

про права осіб з інвалідністю, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Конвенції 

про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї», законів України «Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні», статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рішення Білоцерківської міської ради від 22 лютого 2018 року № 2003-47-VII 

«Про внесення змін до Положення комунальної установи Білоцерківської міської ради 

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

викладення його у новій редакції», рішення Білоцерківської міської ради від 25 листопада 

2021 року № 1944-21-VIII «Про затвердження граничної чисельності комунальної установи 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю «Шанс» з 01 січня 2022 року», з метою оптимізації загальної структури 

комунальної установи Білоцерківської міської ради «Білоцерківський центр комплексної 

реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс» для забезпечення можливості максимально 

ефективного надання реабілітаційних послуг, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Внести з 01 січня 2022 року зміни до штатного розпису комунальної установи 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю «Шанс», ввівши такі штатні посади: 

1.1. Водія автотранспортних засобів – 1 од. 

1.2. Фахівця з фізичної реабілітації відділення ранньої, фізичної та медичної 

реабілітації (абілітації) – 1 од. 

1.3. Сестри медичної з масажу відділення ранньої, фізичної та медичної реабілітації 

(абілітації) – 1 од. 

1.4. Сестри медичної з лікувальної фізкультури відділення ранньої, фізичної та 

медичної реабілітації (абілітації) – 0,5 од. 

1.5. Молодшої медичної сестри відділення ранньої, фізичної та медичної реабілітації 

(абілітації) – 1 од. 

1.6. Вчителя-логопеда відділення соціальної та психолого-педагогічної реабілітації 

(абілітації) – 1 од. 

1.7. Практичного психолога відділення соціальної та психолого-педагогічної 

реабілітації (абілітації) – 0,5 од. 

1.8. Соціального працівника відділення соціальної та психолого-педагогічної 

реабілітації (абілітації) – 1 од. 

2. Затвердити штатний розпис комунальної установи Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс» з 01 січня  
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2022 року згідно додатку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 



 

                                                                                                     Додаток 

 

                                                                                     до рішення виконавчого  

                                                                                     комітету міської ради 

                                                                                      від 15. 12. 2021 року №  836 
   

 ШТАТНИЙ РОЗПИС 

 

комунальної установи Білоцерківської міської ради «Білоцерківський центр 

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс» з 01 січня 2022 року 
  

№ Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість 

штатних 

одиниць 

1. Адміністративно-управлінський персонал 

 Директор 1 

 Заступник директора з АГД 1 

 Головний бухгалтер 1 

 Бухгалтер 0,5 

2. Господарчо-обслуговуючий персонал 

 Слюсар - сантехнік 0,5 

 Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків 0,5 

 Кухар 0,75 

 Кухонний робітник 0,25 

 Сторож 3 

 Водій автотранспортних засобів 3 

3. Відділення ранньої, фізичної та медичної реабілітації (абілітації) 

 Завідувач відділенням  1 

 Лікар - невролог дитячий 0,75 

 Лікар - педіатр 0,5 

 Фахівець з фізичної реабілітації 1 

 Сестра медична старша 0,5 

 Сестра медична з дієтичного харчування 0,5 

 Сестра медична з масажу 2,5 

 Сестра медична з лікувальної фізкультури 1,75 

 Сестра медична лікарського кабінету 0,5 

 Сестра медична з фізіотерапії 1 

 Молодша медична сестра 5 

4. Відділення соціальної та психолого-педагогічної реабілітації (абілітації) 

 Заступник директора з навчально-виховної роботи-завідувач 

відділенням  

1 

 Вчитель-логопед 2 

 Вчитель-дефектолог 1 

 Практичний психолог 2 

 Музичний керівник 0,5  

 Соціальний педагог 1 

 Вихователь 3 

 Соціальний працівник 1 

Всього: 38 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради       Анна ОЛІЙНИК 

 


