
yKPAIHA

КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РМОННА ДЕРЖАВIIА АДМIНIСТРАI_ЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N9 з,р€,/а/ ^0.I,//

Про заmверdмсення Полоilсення про
Калt'янка-Бузькuй районнай ценmр
соцiалtьно'i реабtпimацit dimей,
iнвшidiв

i.

ВiдповiднО дО ЗаконУ УкраiнИ кПрО мiсцевi державнi"._ адмiнiстрацiТ>>,

Закону Украiни кПро реабiлiтацiю iнвалiдiв в УкраiЪi>, HaKailB MiHicTepcTBa

соцiальноi полiтики Украiни вiд 15.08.2013 J\ъ505 <Про затвердженriя

ТиповогО 11оложеннrI про центр соцiалъноТ реабiлiтацiТ дiтей-iнвалiдiв> та вiд

24.06.20|5 J\b653 <Про затвердження Змiн до Типового положення про центр

соцiалъноi реабiлiтацii дiтей-iнвалiдiв>, враховуючи листа Кам'янка-Бузького

районного центру соцiалъноi реабiлiтацii дiтей-iнвалiдiв :

1. ЗатвеР дитИ ПоложеннЯ прО Кам'янка-Бузъкий районний центр

соцiальноi реабiлiтацiТ дiтей-iнвалiдiв, що додаеться.
2. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження голови Кам'янка-

Бузькоi райдержадмiнiстрацii вiд |2.||.20t5 Jф 4збl02-08l15 <Про

,чr".рл*."r' Положення rrро Кам'янка-Бузький районний центр соцiалъноТ

реабiлiтацii дiтей-iнвалiдiв>
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника

голови районноТ державноi адмiнiстрацiТ Мазяра М.Т.

Голова B.I. Кирилич
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розпорядженням 
голови. . :т

fi "Иф"Т 
державноi алмiнiстр aчtt

"ii 
oi6, а.шrЦ"; _Z9}1p*y

Ng ЗFб CP-Йj//?

поло}кЕнЕя

про Кам' янка-Бузький рuйо"о"::::э соцiальноi реабiЛiТаЦii ДiТеЙ-

iнвалцrв

1, Загальнi положення

1.1.Центрсоцiальноiреабiлiтаuiiдiтей.iнвалiдiвGu'iЩентр)
реабiлiтаuiйна установа сфери opru"iu соцiалъного захисту населення, liiпъовим

призначеIlнrIм якоi е здiйснення;;;Б РеабiЛiТаЧiЙНИХ 
ЗаХОДiВ ДЛЯ ДlТеИ -

iнвалiдiв, спрямованих на """*Й*Ъ"* 
(urrобi.u"НЯ), ЗМеНП*еННЯ абО ПОДаННЯ

фiзичних, психiчнrоr розпадiв, кориграння порушень розвитку, навчання

основниМ .оurйой Й побу"овим навичкам, po,u""oK здiбностей, створення

Й;tiЬ#;#"'iЁ.-Ёi.iifi'ЪНj;"*ацiю та лiквiдацiю щеару

поиймаетъся органами, визначеними "r_".,о 
-]+ 

?_"_1TJ_, 
украiни <про

рьабiлiтаut . fuуJй#? оБ"Ё;^ii."rр здiйснюс ЕекомеРЦiйНУ ГОСuОДаРСЪКУ

дiялънiстъ (без мети отримання_прибутку) ____:,

1.3.КоорДинацiяроботиЦентрУY':|:1"'зацiйно.меТоДичнезабезпечення
його дiялъностi здiйснюютъся у,ч1"11,у:лсоцiалъного 

захисту насел€ння

ffi ;iБ;:}:,Jffi 
:;i#trl"jilЖН#jН*донъого,структурацентру

, та цlанична чиселънiсiъ його 
"рчrrь"*ьлзjlт,ерджуетъся 

засновником,

1.5.Центррозмiтцаетъ.""чтериторiяхiзйецiалънопобчдованимиабо
пристосО"u""Й примМеняями, що ,ro""rr"i- Ъiдгrо"iдu,и' безбар'ернiй

apxiTekTypi, санiтарно-гiгiенiчним, протипожехtним вимогам, технiцi бъзпеки,

Б*,.ч;".##:хНiiilii'Т.Ё;,,*конституцiеюУкраiни,ЗgОН3МИ

Украiни,УкаЗаМиПрезидента.УкраiниТlпос:аноВаМиВерховноiРадиУкраiни,
,, прийнят"r" uiir;;i;;; о" к""Ёййii та Зuко"Ъ УКРаiНИ' аКТаМИ КабiНеry

MiHicTpiB Украiни, iншими актами законодавства Украiни, т? цим IIопоженням,

t.1. Центр забезпечу. ;;;;;;;;Ыurr"" дiтейiнвалiдiв, якi маютъ

медичнi ,on *bo"" i потребують спецiалъних умов для одержання ними

комIIJIексу реабiлiтаlriйних заходiв, ;

2. Завдання I|eHTpy

" 1i;.ж##:П:Ж .ч"дu,,u, "y:ru:..T* 
ЗаконаМИ УКПаiН.И К|IПО:Е:u'

соцiалъноi захищеностi i";;b 
-"-vopu*io, кпро реабiлiтаuiю iнвалtдrв в

УкраТнЬ, кПрО соцiалънi 'о]йiо *ооЁ забезпечення права дiтей-iнвфшiв на



з

реабiлiтацiю з метою iх подалъшоi iнтеграчii в дитячi колективи дошкiлъних

навчаJIъних закJIадiв та загzшьноосвiтнiх шкiл, , 
:ъми_iнвалiдами

2)стВоренняУМоВДлявсебiчногороЗВиТкУ,ЗасВоснНЯДlТ
зЕанъ, умiнъ i навичок з метоIorrlд.о"о"Ь Ь дЬ'здоglтij"тiлъноi освiти з

поДаJIъшиМздобУттямДlтЬмибТ-".::iтаповноiзагалъноiсереДнъоiосвrти'

"о"фfftт;;;;ЁЁ"жlffi*;ж':;.?""* ,,редставникiв дiтей -. iнваrriдi:-ёi

продовженЕя .;ыi _ч"треб) 
.й;;;Й реабiлiтаЧiйНИХ ЗаХОДiВ ДJIЯ ДlТеИ-

Йалiдiв поза межаМИ ЩеНТРУ; 
_л ллкi_i_о,тiтj вiдповiдно до

4) здiйснення комппексу реабiлiтаurР,* заходlв

iндивiдуа.гr""о.о-^,'оЫ реабiлiтачii дитини-iНВаЛiДа, СКJIаДеНОГО З МеТОЮ

реалiзачii iндивiдуаrrlноi "ро.р-й: 
йfyriTauiT (далi Iгр), з можJIивим

залr{енням До yracTi в о"","ilпЪцЪсi батъкiв або законних IIредставникlв

] дитини-iнваЛiДа ; л..л fifiатл/ ,_,оябiп алiда та ii IПР;' 
5) 

""попrй" 
iцдивцчаJIъного плану реабiлiтаuii дитини_tнв

6) проведення заходiв . "роБ..it"оtЪрi."йi 
дiтей-iнвалiдiв вiдпоЪiдно до

iх IПР, зокрема оволодiНня нимILТрудовими навичками, у тому числi у трудових

майстерНяr, визначепrО rо*""Ъ.*7 дiтей-iнвалцiв до профёсiйного навчання

у вiдповiдних навчапъних закJIадах, центрах "po6"it"oi 
реабiлiтацii iнваrriдiвr

7) злiйсн.* .ri"праui з вiтчизняним" "u 
йОРДОННИМИ РеабiЛiТаЦiйНИМИ'

освiтнiми, медиtIними, науковими пiдприсмствами устаIlовами та органiзацiями

;;;;;;;рйilir"цiТ iнвалiдiв та дiтей-iнвшiдЧ.

2.2. щентр у разi ,rоrр"бrоiйъr"."у. на безошлатнiй ocHoBi трансIIортними

посJIугаI\'и дiiй-i""алiдiв' якi тимчасово ""n,Ov"uro11--{-.5,",ni 
(до мiсця

розтаIIryв""* й;;ыrч tuool до мiсця IIроживання дитини_iнвалiда),

3. Структура Щентру

з.1 основними *руоrурй;,,iдро,лiпч^n" ц,",ру можуть бути1

1) адмiнiстрацiя;
Zl 

" 
iдд 

j."'*?p аннъоi) соцiалъноi р еаб iлiтачii ( аб iлiтачiТ) ;

3) вiддiлення психоJIого-педагогiчноi реабiлiтаuii;

+i"Йi".ння фiзичноi.реабiлiтаuii; ?

Si 
"Йi""ння 

професiйноi opieHTarrii;

6)вiллiленнямеДиЧногоспостереженняабомеДичноiреабiлiтацii;
, 1)методичний вiддiл;
, 8) вiддiЛ господаРськогО обсrглоВування Центру;

9) iншi cTpy*Typ"i ,*роiЙ; дЙп""i."u-"Й- ПОВ'ЯЗаНа З РеабiЛiТаЦiЙНИМ

процесом.
3.2.УЩентрiсТВорюютъсяприйМаJIънатареабiлiтацiйнакомiсiТ,скJIаДТа

положення яких затверддrуються директором Щентру _ _:

3.3.УсклаДiценТрУ'о*.фйпцiонУватистацiонарневiДДiлення.;

' 4, Умови зарахування.дrтеи-li:i:r: T;,;;i_ nn 2 оо 
,

4.1.Направленн'Iта.чрi*У"u"о"дiтеtjнвТlТ:i'g:"овiкомдо2рокrв'
якi маютъ ризик отримати irrйiд"iстъ,. до щентру злiйснеННЯ ВiДПОВiДНО ДО

, порялку "Jо""й 
йuлiдам, ;];;;i"валiдам i дiтям BiKoM до двох рокlв, як1

Еапежатъ до групи ризику щодо отримашш iнвалiдностi, реабiлiтацiйншс lосJryг,
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зztтвердЖеного постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд З1 сiчня 2007 року JФ

80 (iз змiнами), * "**у 
MiHicTep.ruu соцiальноi полiтики Украiни вiд 28 JIипня

2О|6року Ns825 <Про затвердж."о форм ДОКУI\ЛеНтiв для отриманн,I особами з

iнвалiднiстю та дiтЙи вiкоЙ до двох poKiB,. якi належатъ ДО ГРУЦИ РИЗИКУ ЩОДО

отриманНrI i""-Й"остi, реабiлiтацiйнЙ (абЬiтачiйншх) посJtуг у реабiлiтацiйних

УсТаноВаЮ)' :___ _:-_л,. -л IQ ллчi
4.2.ЩоI-{ентрУЗарiжоВУютъсядiти.iнвалiдивiкомдо18рокiвтаДiтивiком

до 2 poKiB, якi маютъ ризик отримати iнвалiднiстъ ,

Z.з. ,Що Щентру не зараховуються дiти, стан здоров'я яких унеможJIивлюе

проведешuI реабiпiьачiйнкх заходiв, а також медичними протипоказанн,Iми:

;;.rpi i"6.*чit"i захворювання до закiнчення строку iзоляцi1; yci захворювання

в гострiй .rчдii .,u .uр*"iй формi; частi судомнi напади та тх еквiваленти;

захворювання, що супроводжуютъся тяжкими шорушеннями поведiнки,

небезпечними для дитини та ix о-"о,r""* (за умови не супроводження дитини Ti

батъкалли або законними представниками), _,^__---4.4.ТермiнкУрсУр.чбiоi"uцiТвизначаеТъсяреабiлiтацiйноюкоМlсlеюпlсJIя

IIроведеЕня вигlовiдного TecTyBaHIuI дитини_iн"йiлl ц1",lJjчт"сьмовiй формi

повiдомляс батькiв та (або) законного IIредставника дитрlни_iнвалiда "ро
закirтчення курсrреабiлiтацii дитини_iнвалiда не пiзнiше нiж за 7 календарtfrлх

днiв до його завершеЕнЯ 
ooбi-iTqTTiTiTTnT :иною-iнвалiдом4.5. На uiдставi рiшення реабiлiтачiйноi KoMicti за ди"|

' зберiгЬй,i"ц. в Щентрi u p*i if хвороби, карантиЕу: хвороби або вiдгryстки

батькiв та (або) законЕого представника, а такоЖ у лiтнiй перiод, €Lпе не бiльше

60 календарних днiв.

5. Учасники реабiлiтацiйного проце:у в IIeHTpi

5.1. УчасниЙи реабiлiтчцiй"о.о процесу с дiти-iнвалiди, дiти BiKoM до 2

, poKiB, якi маютъ ризик отримати Ьалiднiсть, ixHi бu,"*"__j9: __:::"i
i представники, u.r"rani - реабiлiтопоги, вчителi - логопеди, асистенти вчителlв -

реабiлiтологiв, uрактичнi психоло.и, сЬцiаrlьнi педагоги, лiкарi - педiатри, лiкарi

- неврологи дитячi, фахiвцi з фiз".rноi реабiлiтацii, музичнi керiвники, вчителi

iнформатики та обчислпов-u"оi технiкй, медичнi сестри та iншi фахiвчL якi

беруть rlacTb у прочесi реабiлiтачii (абiлiташt0,
-5.2.РеабiлiтацiйнiзахоДизДiйснююТЬсяВТакихЦрУIIах:

_ раннъоi "oui-u"oТ 
реабiлiтацii (абiлiтацii) - дJuI дiтеЙ - iНВаЛiДiВ BiKoM ДО 7

poKiB;
- соцiалъНоi реабiлiтацii - длЯ дiтеЙ - iнва-гliдiв BiKoM вiд 7 до 14 poKiB;

- соцiалъ"ЪiреабiлiтацiТ та професiйноi орiентацi'i - дJIя дiтей - iнвалiдiв

BiKoM вiд 14 до 18 poKiB.

б. Органiзацiя реабiлiтацiйного процесу в Щентрi ;

б.1. Реабiлiтацiйний процес спрямований на:

rl"uuЙо дитини-iнЪалiда основним соцiалъним навичкам (особиста

гiгiена, самообслryговування, пересування, слiлкування тощо), пристосування

побрових умов до ,rоrр"б дитини-iнвалiда, соцiально-побутове влаштування та

обсlryговуваннjl, ,r.дu.оЪirну корекцiю для дитини-iнвалiда з метою вироблення

та пiдтрItманнrl навичок самостiйного проживання; :;
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2) опануВаннЯ навиIIкаМи захистУ вJIасних прав та iHTepeciB, самоаналiзу та

оТриМанн'IнаВиЧокпоЗитиВногосприйняттясебе'i:::Y:'*'ЕаВичок
спiлкування, забезпечення самостiйного проживанця у суспiльствi з необхiдною

пiдтримкою (сочiалъний та ор"д*rr"й супровiд, медичне сIIостереження,

побутовi гrосrгуги), ___л._. о*rатст.тлпI )i, соцiалъноi,
6.2. Надаrrш своечасноi "u ефективноi корекцlино

психологiчноI допомоги дитинi-iнвалiду та органiзацiя реабiлiтаuiйного Процесу

вiдповiдно до особпивостей ii психофiзичного розвитку,

6.3.УразiВияВленняВаДроЗВиТкУоllТ::таТiпотребфахiвшямиЩентрУ
проводиться IIервинне обстеження дитини-iнвалiда, спiлкрання з батъками та

(або) законниМ "р,д"u"Еикомjитини-iнвалiдu' . о.^*.вчютъся д
б.4. На апrбулаторне гlеребування.:. ц",п,р., ,араховуютъся дiти-iнваrriди, якi

за станом.oopoi," "" 
rrоrр.буотъ постiйного цiлодобового догляду,

6.5.УЩентрiВстаноВЛюеТъсяТаЗаТВерДжУ€ТЬсяМережагрУп'
наповнюванiсть яких становитъ вiд 8 до 10 дiтей-iнвалiдiв,

ВзалежностiвИ"u,'рu"пЪЬ''дiтей.iнвалiдiДоцеНТрУпротягоМрокУ
наповнюванiстъ групп може змiнюватися,

у разi ,rоrр.Ъи дiти _ iнвалiди можутъ отримувати реабirдiтацiйнi посJryги

поза групою ,uЪпрa"t"мграфiком, и\/плDттt зянят
6.6. Tp""-i.r" iЙивiдуалъних та групових занять визначаеться

реабiлiтаuiЗ"о. КОМiСiеЮ ьорм i методiв
t 6.7. ЩлЯ забезпеченнЯ ефективностi, удосконал_ення ]

реабiлiтаuiйних заходiв щентр аншriзус та узагапънюе Данi Про Лiтей-iнвалiдiв'

якi вибули з Щентру, забезпей ."'",ок iз сiм'ями, у яких виховуються дlти-

iнвалiди - вигIУсКники ц:jЗ];_ 
,тоъттqд,пт_о.ý[ v )му Еавчалъному

6.8. Якщо дитина-lнвалlд навчаетъся у загчrпъноосвlтнь(

закладi за денною формою "чtrrоБ.Оу. 
р.uОiПirаЦiЙНИХ ПОСJryГ ВiДПОВiДНО ДО ii

Iпр, вона може отримувати ,uoi ,rо",у,и в IfeHTpi за окремим графiко"м з

, 
урахуванням рекомендацiй пспхолого_медико_педагоiiчноi консулътацii,

7. Управлiння Щентром. _ л_ :л лл,ч""оu, ..

7.|. Центр очоJIюс директор, iкий призначаеться i звiлъняеться iз займаноt

посади .u""o"i"oo' - Kur'""*uiby*** районною державЕою адмiнiстрацiею

за погодженням з директором Щепартаменту соцiалъного захисту населеннlI

ьвiвсъкот ооод"р*чд*i"i.rРаЦii У ВСТаНОВЛеНОМУ ЗаКОНОДаВСТВОМ ПОРЯДКУ'

,,' о.обова справа та трудова KH!D|KKa д"рЬоrорu Центру зберiгаютъся в

ycTaHoBi .u *i"цЁ, прачi. коrrЬ особовоi справи знаходитъся у ceKTopi роботи з

пер сонztлоon Kui i 

""оа-Бузькоi 
р айонноi державноI адмiнiстрачiТ,

ВстановЛеннЯ доIIпат, Ъадбавок, премiювання надання матерiа,irьноi

допомоги в TOIvry числ1 на оздоровлення, вiдrryсток директора Щентру

здiйснюстъся вiйВiДНО ДО ЧИННОГО ЗаКОНОДаВСТВа РОЗПОРЯДЖеННЯМ ГОЛОВИ

кам'янка-Бузъкоi рйонноi ойuuооi адмjнiстраuii за поданням нач.лъника

управлiнНя соцiалЪногО .ч""Дf "u..n""o 
*"у 

_чl:-БузькоТ 
районноТ державноi

Ыiпi"i.rрацii у межах нiUIвних коштiв на оплату прац1.

На чаС вiдсутнос"i д"р.*rора I]bHTpy tого Ьбов'язки виконус iнша особа,

визначена розпорядж."о* 
^ .Jйi кu,n'""пu-Бузъкоi районноi державноi
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адмiнiстрацii за поданнrIм начапьника упрlв.лiння соцiального захисту населенн,I

Кам'янка-Бузъкоi рйонноi лержllноi. aлMiHicTparrii,

,щиректор центру у своiй дiялъностi пiдпорядковуетъся начаJIьнику

управпiння соцiа.гrъного захисту 'Ъ.&.* 
Кам'ЯНКа-БУЗЪКОi РайОННОi ДеРЖаВНО1

адмiнiстраuii
1.2. ,ЩиректорЩентрУ: .rацiях, пiдприемствах незалежно

, 1) представп,Ъ ц"",р в установах, органr:

вiдформиВласносТi,розпоряДЖасТъсяВУсТаноВпеноМУЗаконоДаВстВоМIIоряДкУ
майном i коштами Центру;

З]'rffi#Ж:,J no""""*ii "т::..у-:1л;ж"п;3;, 
функчiоналънi

обов'язки працiвникiв, приймас та ,"i}:Y-,, з роботи праuiвникiв Центру,

застосовуе заходи заохочення та дисцшшiнарнt заходи;

+) зiitсrпое контроль за реабiлiтацiйним процесом;

5) затверлжус правиJIа внутрiшнього розпорядку;

6) здiйснюе заходи *ооо' rолi'шеЬ--умов прlчi, дотриманнfr, правип

технiки о..rr"iй,*.;;;;;"-гiгiенiчних умов i пожежноi безгtеки тоЩоl

7)вiДгlовiДасЗаВеДен}UIбУхгалтерсъкого'1-::1Т'^"о'ооблiкУ,
скJIадання звrтностi i подання Ti в установленi строки вiдповiдним ОРГаНаIvL Та

iнше. _i_ _rrri..T,-
, 8, Фiнансово-господарська дiяльнiстоrйrrо. 

самостiйнz -

8.1. Щентр с юриди[шою особою, мае вiдокремлене чuй,о,_ :1у::,:1iО
баланс, рu*у"i"-"-Ёр.u"* щержавноi казначейсъкоi сrryжби, штамц 1з своlм

найменуванням,
8.2.Фiнансово.ГосПоДарсъкаДiяльнiстъЦентрУзДiйснюстъсявiДповiДноДо

кошторисУ'шТаТногороЗписУ'ЗаТВерДженихначаJIьникоМУпраВлlння
соцiалъного захисту ,ru."n""b Kuon;""*u-bp"ooT районноi державноi

, чоiпi"iarрацii у встановленому порЯДКУ, t TTaftpQ гrrповн' ФiнансуваннЯ ч."ф здйснюетъся через головного розпорядника

бюджетних коштiв Управлiнй соцiалъного захисту населення Кам'янка-Бузъкоi

районноi державноi адмiнiстр ацii

ЩентрУсвоiйдi"л""о."iпiдпоряДкованийголоВноМУроЗпоряДникУ
дiяльнiстi якого координустъся череЗ нъоГО, 

_о,",рпбятrеном
8.3.ЦентрМаепраВоВпоряДкУ,передбаченоМУзаконоДаВстВоМ'

/ утворюватч (за умови HaяBHocTi належного iнвентарю та вiдповtдного

обладнання) TaKi cTpyKTyPHi. пrдрО.оr"_,_,:i- rriд,об", :"_*"оарства, 
трудовi

майстернi, дiльницi, фiлii, вiддiлення, що здiйснюютъ свою дiялънiстъ вiдповiдно

до ПолоЖеннЯ про ui пiдроздiли, затвердденого директором I_\eHTpy,

8.4. Щентр мас право:

1) фiнансувати за рахунок -:]алхоштiв заходи,

полiпшен"rо .оцьно-побуiових умов дrrя дiтей-iнвалiдiв ;

2) укJIадати договори про спiвробiтництво,

що сtIрияютъ

9. Юридична адреса

9.1.80400,Ьвiвсъкаобластьм.Кам'янка.БУзъкавУл.ПереМоги'бУд.49.


