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кдм,янкд_Бузькд рдйоннд дЕрждвIlд ддмIнIстрд1ця

РОЗПОРЯДЖЕН ня
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Про заmверdнсення сmрукmурш mа

,j onuu" o'i чuсельно сmi пр ацiвнuкiв
Кам'янка-Бузькоzо районноzо
ценmру соцiальноi реабiлimащii i

dimей-iнвалidiв

,11

ВiдповiДно дО ЗаконУ УкраiнИ <ПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацii>>,

,щержавноi типовоi 11рограми реабiлiтацii iнвалiдiв, затвердженоi постановоIо

Kubi""ry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 08.t2.2006 N9 168б, Порядку FIадання

iнвалiдам, дiтям-iнвалiдам i дiтям BikoM до двох pokiB, якi наltежатъ до групи

ризику щодо отриманнrI iнвалiдностi, реабiлiтацiйних посJryг затвердженого

постановоIО KabiHerY MiHicTpiB Украiни вiд 3i.01 .2007 JФ80 (iз змiнами),

наказу MiHicTepcTBa соцiалъноI полiтики Украiни <,Щеякi питання дiялъностi

реабiлiтацiйнрtх установ для осiб з iнвалiднiстrо> вiд 31,10,201б Ns1252 та

прийнявши до уваги звернення Кам'янка-Бузъкого районного центру

соцiалъноi реабiлiтацii дiтей-iнвалiдiв:
1. Затвердити структуру Кам'янка-Бузького районного
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центру соцiальноi

реабiлiтачiт дiтей-iнвалiдiв, що додасться,

2. Визнати такими, що втратили чиrrнiсть розпоряджеI{ня голови

Кам'янка-Бузькот райдержадмiнiстрацii вiд 15.03 .2оtб Jф107/02-08/16 <Про

затверд}кення структури кам'янка-БузьКОГО РаЙОННОГО ЦеНТРУ СОЦiаЛЪНОТ

реабiпiтацii дiтей-iнвалiдiв>>.

3. Щиректору Кам'янка-Бузъiсого районноiо центру соцlаJIьно1

реабiлiтачiт дiтей_iнвалiдiв (корнiлейко H.I.), rre пiзнiше нiж за два мiсяцi до

введення в дiю структури Кам'янка-Бузъкого районного центру соцiальноi

ф: реабiлiтачii дiтей-irrВалiдiв' щО затвердЖустьсЯ даниМ розпоряДЖОНItЯМ,;

поIIередити персонztлъно Trрацiвникiв про змiну iстотних умов працi

вiдповiдно до чинного законодавства; перевести працiвникiв за ii згодою на

посадИ якi вводятъсЯ У структурУ Кам'янка-БузькогО районrrого цеI{тру

t!,



соцiалъноi реабiлiтацii дiтей-iнвалiдiв та забезпечити додержання вимог

трудового законодавства.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти

голови районноТ державноi адмiнiстрацii вiдповiдно

функцiонаJIьн

Голова B.I. Кирилич

ца заступника

до розподiлу

:,1ý
ji

{,,

.a]

,{l.

t,

Jfl:

",T!i

ýýqj.чt

Ф*ъш#.-Ф



t

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови

районноI державноi адмiнiстрацii
вiд Z цLпzzl Fо//vо2
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Найменування посади (професiТ) Кiлькiсть штатних одиницъ

,Щиректор 1

Бухгалтер 1

Вчитель- реабiлiтолог 1

Асистент вчителя- реабiлiтолога 1

Практичний психолог 0,5
0,5

Сестра медична з маса}ку 0,5

Вчителъ- логопед 0,5
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