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КАМ,ЯНКА_БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВМ АДМIНIСТРАЦIЯ

Прtl змпаt;ехэiээкеitня Полоuсення про
Ка,r,t'sllзк:t-.Б.у|зiэк{,lй районнай ценmр
ко.ýý!ý"iýеý(t".tft?Г реабiлimuцii осiб з
iH,,t в,в i r1 l t i l, ; ; l| l ;,,

i]}i l1-1tl;;1.1lcr до статей 6, 2з Закону УкраТни <Про мiсцевi деlэя<авнi

af\,, , , " . i 'ilKoHy УкраТни <Про реабiлiтачiю осiб з iнвалi;ltтiсткэ ts

Yl,p:rl"li>>. Т.{iij,.п;]..)гс положеЕIня про центр коN{плексноТ реабiлiтачiТ для осiб З

iHB;,:._i;ll-il;Tlc... затвердженого наказом VIiHicTepcTBa соцiальноТ ПOJIi]ИкИ

Укрзэ.Тнч; зi.1 ,ii,{)[t.:U016 J\"9 855 (зi змiнами), Примiрних штатних HopMaTllBiB
чисс_,li:i.;сij,I,i п;эацiвникiв центру комплексноТ реабiлiтацiТ для осiб З

iнна;riдн,ст}1_,1. :Ji1],верджених наказом MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики УкраТни
Bi; '_i,i lt.. i:Ll,.i };sl ":576, враховуюIIи лист flепартаменту соцiальнOго захис'v
Ht],j;.j.j:;Hii ,-l:,lliвсъкоТ обласноТ державноТ адплiнiстрацii вiд 06.07.2018
ЛЪ ;;::-_5 jji_ :]+зl-_lянувiци клопотання Кам'янка-Бузького районtlого цеFiтirч
co;li,],'ijjl;il,i эсаhiпiтацiТ дiтееl-iнвалiдiв вiд 01.10.2018 Jф |42 та вiд 01.10.2L)i8
}I!' : ,.i_j 

.

l. Гiеj:i:i.-;шIенувати Кап,t'янка-Бузький районний центр соцiальi-lrэТ

pe,;li,: ,' z '\ ,, ,,,",t-illвалiдiв у Кам'янка-Бузький районний центр комллексноТ
pe:.|,-,, i. i j | 3: 1 l ; I l_:l l,;, з irгвалiднiсткl.

_:. Заr,вс,r-lli}lти Положення г{ро Кам'янка-Бузьлслtл"t районниrl цеНТр
Ko,.,{f r-lliiii,:пi,T' лt:rt'iiлiтацii осiб з iнвалiднiстю, lцо додасться.

_r, ,";,;.::,)ji}lти структуру та граничну чисельнiстъ працiвникiв Кам'Яi'llсз--

Бузьк*го ;заi";олtьiого центру компJIексноТ реабiлiтацiТ осiб з iнвалiднiстЮ, lltс
ДО ]1:-'.'-ТЬ;r],

!, i:,;т.:,,,э,га такими, rцо втратили чиннiстъ, розпорядження голоВи
K;l,i:'_;i.i:ia.-!i,,.,1,,lci райдержадп,rirtiстраrдiТ вiд 18.07.2017 ЛЪ З86102-08/17 <ПРО

за,l,у:.ац1|:.еi{ья jlо,псlження про Кам'яtlка-БузькиЙ раЙонниЙ центр соцiальrrоТ
pelti':i,l,;z:li,i' .: тей-.iнвалiдiв> та вi,ц 02,0В.2017 Nb 42Зlа2-0811,7 кПРО
затЕ;]}}".ijл.i]}iЕlri :]:i)}ктури та гранрlllt{оТ чисельностi гrрачiвникiв КаМ'ЯilКа*
Бч i;,...::,a .,аi,l,_;.,lt,]гс} центру соiiiа-пьноi ;lеабiлiтацiТ дiтеЙ-iнвалiдiв;>"

конанFIям {}озпорядження пOкJIасти на заступ}iика
гоjlсЕи
фушtсшлон

Гол*ва

iT вiдповiдно до розгiодi:rу

{t:iжgf-,*j.,,,/,)iiз,ъ-+}}
,+,i*1!Y,Ц' , .' "

B.I. КириJIич



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпоряджеЕням голови

районноТ держа9ноi адмiнiстрацiТ
вiд<< l! >> frDЬrпн-Q 20l8 року
stэ N/! /рл -о// //

СтруктУра т,а гранична чиселЬнiсть працiвншкiв Камоянка-Бузького

районногс центру комплексrrоi реабiлiтацiт осiб з iнвалiднiстю

]-i,",',,; ",, :,,,'r,n, п*ди (професiТ Кiлькiсть штатних одиниць

:Iи 1

:;\')I.ГLLЦТеD 1

iiч l,, i *:iь-реабiлiтолог 1

Асистент, вчителя-реабiлiтоло|q 1

Г{рактичний психолог 0,5

}Jиховате.l,ь л,оr_tiальний по роботi з

iti т ь rnc tз * iнвалiдами

0,5

l.J,-,l :,.jTeJ tъ -логопед 0,5

i,]t;:,гi:;r .,;lеI;ичн0 з масажу 0,5

[i rлrбиральхl rtл; с:лlужбових примiщенъ 0,5

Е$сього 6,5



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови

оi адмiнiстрацii
2018 року

ПОЛОЖЕННЯ

районноТ
вtд << /! >>

шро Каru' янка-Бузький районний центр,комплексноi реабiлiтацii осiб з

iнвалiднiстю

1. Загальпi положення

1.1. Кам'янка-Бузъкий районний центр компJIексноi реабiлiтацiТ ДЛЯ ОСiб З

iнвалiднiстю (далi - Щентр, скорочена нЕIзва - Кам'янка-Бузький РLЩtРОI) "

реабiлiтацiйна установа, цiльовим призначеннlIм якоi е здiйснення комrrлексу

реабiлiтацiйних заходiв, спрямованих на створення умов для всебiчного

розвитку осiб з iнвалiднiстю, якi досягли повнолiття, таlабо дiтей з

iнвалiднiстю, та"/або дiтей BiKoM до двох poKiB (включно), якi нагIежать до гручи

ризI4;{}., ]l_iодf оlримання iнвалiдностi (даrri - Особа), засвоснНя НИМИ ЗНаНЬ,

yMiHb, навичок, досягнеНня i збереження iхньоi максим€шьноi незалежностi,

фiзичних, розумових, соцiальних, професiйних здiбностей метою

максим€шьноТ реалiзацiТ особистого потенцiалу.
|"2. РiшеннЯ прО утворення, реорганiЗацiЮ та лiквiдацiю Щентру

приймасться засновником Кам'янка-Бузькою районною державноIО
адмiнiстрацiею. IfeHTp здiйснюс некомерцiйну господарсъку дiяльнiСтъ (беЗ

мети отримання прибутку).
1.з. ПоложеннЯ прО I_{eHTp, змiни та доповнення до нього, структура

Щентру та гранична чисельнiсть його працiвникiв затверджуеться ЗаСНОВНИКОМ.

IJeHTp с заIшаДом державноi форми власностi, Що забезпечуе тимчасове

перебування таlабо перебування в стацiонарному режимi Осiб на беЗОПЛаТНiЙ

ocHoBi. 9

1..:i.. ijt aTp розмiщений на територiТ iз спецiально пристосоВаНиМи

примiще"rr"r", щЪ вiдповiдають державним булiвельним нормаМ i ПРаВИЛЬМ,

санiтарним нормам i правилам, протипожежним вимогам, технiцi безпеки, ма€

yci види комунаJIьного благоустрою.
1.5. Координацiя роботи Щентру та органiзацiйно-методичне забезпечеНЕЯ

його дiяльностi здiйснюються управлiнням соцiалъноiо захисту населення

Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацiТ.
i.6. У свотй дiяльностi [deHTp керуеться Конституцiею Украiни та законами

УкраТни, указамИ ПрезидеНта УкраТни, посТановами ВерховноТ Ради Украiни,
прийнятИьли вiд,пОвiднО до КонсТитуцii та законiв УкраrЪи, актами Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни, iншими актами законодавства УкраiЪи, розпорядженнями
головрI Львiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii розпорядженнями голови

Ка.м'я;l;:lj.Ii , 
,.,l,т:с,Т 

районноТ державноi адмiнiстрацiТ та цим ПоложеЕням.



, 2. Завдапня IdeHTpy

:" : " 
j iэн: li з:rбезпечус:

':.'. -',. L:,,',:ri-.F,E.H_r" 
"ор* 

i положенъ, визначених Конвенцiею ооН про [рава

осiб з i:lb;;ti...,itl;.litэ, Зако"ur* УкраТни uПро основи соцiальноТ захищеностi осiб

з iнi,;а__iд}|l,.:j]i. ,l "/л:раТнi>, кПро реабiлiтачiю осiб з iнвалiднiстю в УкраТнi>,га

iнjir,l,,,,. ,', за}:онодавства шодо забезпечення прав осiб на реабiлiтацiю

(aLil.,lil;ll_r,iH_,; з j/л,]it)h) TxrrboT подальшоi iнтеграчii у суспiльство; 
_

,-1. 
-i, .|- i,.l;'.l,)еннЯ умоВ длЯ зменшеннЯ та подолання фiзичних, _таlабо

ПС11-1,1 L,!,y[!1,,::.,, :.:,,,(( iнте:тектуальних, таlабо сенсорних порушень, запобiгання

та,tи\t ;lGi_J1,1LI]*LтE,яM, коРигуваннЯ пор.Yшенъ розвитку, формування та розвиток

ос i-l о EEji,lX f ол-tiаJli,l{их i побуто вих навичок ;

2',,Э,. С1зпill,э:+l{я умоВ для запобir,аннЯ та недопУщення дискримiнацii Осiб,

з о к р е xt ;r. "jl 
ji ЯХg' ]lI з абезпечення розумн ого прI{сто сування 

'
i,';"i), trlr;овед,ення (наДання) компjlексу заходiв (послуг) з раннъоТ, таlаба

co]]1ili-,;t,,i,. T:,':}ii,) llсихологiчноТ, таlабо фiзичноТ, таlабо медичноТ, та/або

псi4хоji]l,,о-ilс,]tlгi]гirноТ, та/аба фiзкультурно-спортивноi, таlабо професiйноТ,

Tal?"ýi:з rl-:Y;i;Зllir. реабiлiтацiТ (аОiлirачii) вiдповiдно до потреб особи,

Peaбi..;ll'ill:,i'. ' 
''Zlо,lи (гlосЛуги) проВодятьсЯ (надаються) виключно на пiдставi

iН.;._iэl.:i,::,',_;,'l..,li,..', lt.laHiB реабiлiтацii'Осiб, складених, зокрема,, з метою реалiзаuiТ

iн;:лlвiдi,:lJlЬнi!,:s" lr;rС;ГРаМ реабiлiтацii, iЗ заJIученНя\{ дО участi в цьому проuесi

ос ii_; , ]- ,i: i.r_. ,, ]_,,r,lиl jxHix батькiв або законних представникiв; 
_

:-, l ._,- ::'i_,.l-a,.,L,lOl( навLIчок автоноь{ного проживання осiб в суспiльствi з

Heot,il,iJlзlзi;_, ,i]liтримкою, форп,rування стереотИПiВ беЗПеЧНО-i ТЗi:::,
опr-lil\,L];iliiii Гi1',;ИtiоК ЗаХиСту власНих прав, iHTepeciB i позитивного сприрIняття

себ* те i} l ij1;l: гi j]t я ,

j, i "б. Ili,.. i_l,itlBKy батькiв або законних представникiв осiб до продовження

(в o:i:li :ltэ,l,n*6ii; 1эr:абiлiТацiйних заходiв поза межами Установи;

2. ] о. -Гiii,r,еДенНя заходiв (надання послуг), зокрема з професiйноТ

ор:сгlтацiТ, il;l*нlr,;зЦНя особами трудових навичок, у тому числi в майстернях,

визiJаLiсНg;t !,,<:li>, МожливосТеЙ для гIодалъшсlго професiйного навчання таlабtl

цд;7iлr,,-г111,,i.;', .,, 1 ) ]с,i ДiЯльНОСТi,
:'. i.l,,. {,_эllr:t,етlIвне коригування (за потреби) iндивiдуальних ПроIраN,l

черговостi проведення

Р€,-i,r;;,, 
"c..-,,i,-.,, 

j, ]ji tХОДiВ;

2,,,* l,,iлfij,ЯL,.Н,{ у встаНовленнi опiкИ чи пiклуВання у разi визнання Особи,

яка lйаi,,l ljiТ,iЛ,iЕ'ТУальнi порушення, недiездатною або якщо ii дiсздатнiсть

об,,;-',l,-",,lil:
],:.iO, i-,;;iгlrrрацЮ з вiтчиЗняними та закордонними реабiлiтацiЙними.

octli;itiMil, ;,l{Liлirril{ими, науковими пiдприемствами, установами, органiзацiяшtи

та i )L}i.,l аf.съ}ilл ll lZ llб' сднаннями.

,i,], ],jr:,H-:;:] Ij рtlзi потреби та в межах фiнансоtsих N{оЖлИВОСТеЙ ЗабеЗПеЧУL

на i-сзilгt:t;э.rэi;i ocнoBi трансl]ортним обслуговуванняМ (в межах

адмit-li;:,;,i,-li!.Ii,_l,.i:,).lеi)иТОрiальноi одиrrицi, на якiй вона розташована) осiб, якi
, - j.iтi,цiю в щентрi, зокрема перевезення вiд транспортних вузлiв

Пl]L]ХОД,l;]'r j, a)a.],,1



до }tii-itя 1))зташування L{eHTp,v таlабо до мiсця iхнього

проr{ иван t+я/; iсDr.эбування.

3. Структура Щентру

З.l . ,-Tl;v]l"i') [ НИМИ гriдроздiлами I-{eHTpy можуть бути:

]. j адiм,iцiсrаацiя;
2) r,;: ;;,1r,*ij:lя раннъот реабiлiтаriiт (абiлiтачii);

:i;,.l,...," i,,,::i :]я ссцiальноТ реабiлiтацiТ (абiлiтачiТ);

z1 i вi;qдlлеЁiL]Я ПСИхологiчноi реабiлiтацiТ;
:i j Bi,T ;i i;l г;ii ц я п сихолого -педагоr,iчноТ реаб iлiтацiТ;

tj l :.;i : t,. i,,, , ,з я ф,iзичноi реабiлiтацiТ;
'7 i в;,ц-li.;t.-rliз а {,iзкулътурно-спортивноi реабiлiтацiТ;

8 1 вi..titi,l*;з lrя професiйноi реабiлiтачii;
9l t;::i,ti.;,_,.I]-]я тру;овоТ реабiлiтацiТ / працетерапii (трудовi майстернi);

i $ } *iriliлеi]ня медичноi реабiлiтацiт або медичного спостереження;

1 1i вiддiltенi{я тиN4часового цiлодобового перебування;

] 2.1 вiдлiл*яi]я стацiонарного перебування;

i З } rЗi:rЛl:l .ССП{ЭДарсъкого забезпечення;

(aGi, л i з,;,,,r icK_l j.

.] -:. i.c,iicl-i;, СТР}Кт}рних пiдроздiлriв L{eHTpy забезпечусться вiдповiдно ilo

по.iiti],!l.{],{:; i]i]:,: ., i , iдцроздi*", що затверджуютъся накаЗОМ Д}lРеКТОРа I{еHTPY"

.j.]:,:.lкlсВосчасноГоТаефективногоПроВеДеннякоМПЛекс}'

ре;-бiлi,rацririi}]i- заходiв для осiб В Щентрi створюються приймальна та

peai'o,rir'?ii;.1il;.;Э t,:tlb,liciT, склаД якиХ i полоЖеннЯ про якi затверджуються

О""*I.';'lТ;;;;_il?r,о".о."ня 
монiторингу стану дотримання прав осiб в tr_deHTpi

мO}к* 1;.ГВортt]tsа Г:{Ся громадська рада, склад якоТ та положення про яiry

з в,гtr с L ;1. ni}l i C,,l- ь c -it л иl)е ктор ом iJe нтру,

4" Умови зарахування до Щентру та органiзацiя реабiлiтацiйного процесу

;1";. i,iа-глРа]]il.;LjнЯ та зарахУвання Ссiб до IJeHTpy проводяться вiдповiдrrо

до закснсдавсl ва.
,i";. . _] : ' ;; ,l.']l1z не зараховуютъся Особи, стан здоров'я яких унеN,IожливлIое

ПP"-rЭe,n*tji]::l ,,,.u 
jiпi.ruцiйних заходiв, а саме з такими медичниluи

Пр,]Т'ч1|. l i.|;-ý.а:З trHi i я } {'{ :

i-il,. ],.:, ;_11l;, [< r ieiHi захворювання ло закiнчення строку iзоляцiт;

yCi З;1)..i}{:iрi,Ji]аriня в г,острiй стадiТ т,а заразнiй формi;

ча-;тi ;.Ч,,lО,И_l+i }dапади та Тх еквiваленти;

За,},iВl.,1iJнjЬ';iiIЭl,ЩосУПроВоДЖУК}ТЬсЯТяжкИМИпорУшенНяМИПоВелtнки'

неёезf.i,,;,,Нrlýjи ц.rlr hюдини та i] оточення (за умови несупроводження особи з

iHBa,ri j :lHi стю !Т ij r-:ьками або з аконним и гlредставниками).



,,i,_i. {]тр,;к реабiлiтацiйного гrроцесу визначасться реабiлiтацiйноrо
Ko,i:icie:r: ilic , l I,) )Еtедення вiдповiдного обстех<еrrня особи,

{.;.N. },.rlз,,.;i]I,t.iN,{и реабiлiтацiйrrого процесу можуТЬ бУти особlt, ixHi батьки

абir :al..,;i]}il lli];i].{,:)тавники, вчителi-реабiлiтологи, вчителi-логоlfеди, асистенти

BIIil ,'.- ;l l ] :, . 
l lлогiв, практичНi психологи, соцiальнi педагоги, лiкарi-

пеli:i,;;_;,t.,ii,о.а,:,i-,]СРаПеВти, iiiкарi-неврологи, лiкарi з лiкувальноТ фiзкультури та

спUъ:!1иL?.Ноi i,аедл;lti"", фахiвцi з фiiичноТ реабiлiтацii, соцiальнi працiвники"

ao,,i*r,u.,'', i.:i:.:i ]и,кi4, iнструктори з трудовоТ адаптацiТ, Rикладачi з труltсlвого

н&зt''iiгir-Я.) .]\'.ii'J;'lTlri itерiВники, вчите:li-iнформатики та обчислювальноi технiки,

пsе--j1.lчlli CЁCTj:{l r'a iншi спецiалiсти, якi беруть участь у процесi надання

ре аб rпiтаr{iЙних I]OсJIуг.
,!,.:э, )a aaбl;ilr а цiйний процес спрямован иtц на:.

Z1,5,t. i]j,;тэлl}.вання та розвиток В особи основних соцiальних наtsичок

(оr:сlби* rii ,ir;rr*,, самообсЛуговування, пересування, спiлкування Totlдcl),

пр_;1f г{}с)"i;6.1;,l; .тобутових умов до i,xHix потреб, соцiально-побутове

uп,чlgl,i/;здLi|l5.], L; lбслуговування, педагогiчну корекцiю з N{етою вироблення та

Пi,'.l'l-'ui].li:,l;J",, l1}{LIOK самостiЙногО (автоноМного) проживання, стереотlапiв

безл:i,, зr.,iil it,:,*;t: ii:з Ktl;

4.:i.].. (],fi;;li.,,вання навичок захисту своТх прав та iHTepeciB, самоаналlзу 1

по3tl!t4l]ЕiЁго r,.i,lэ,айlшття себе та оточуючих, навичок спiлкування, забезпечення

ca,,lu_;1-1.1liii],il-.l,] ]][СЖИВання у суспiлъствi з необхiдною пiдтримкою, деннOi,о

до г_]iriд v, сс,ц лiэ.:, ;,яо1о супроводу, денною зайнятiстtg тощо;
tt.,:.э. iJзlд:;tлl;rя Особi своечасноТ та ефективноТ кореКIДiЙНОТ, СОЦiаЛЬНСrТ,

Ilc!4\ij,riiiJi,iil,зi_l; , (,Itомоги та органiзацiю реабiлiтацiйного ПроцесУ вiДповiдно до

о c,,l с.ll lz ;с- {: т;: й iT I,-{Jи хо ф iзичного розвитку.
l,.{з" Рt;зк::ад. qерговiстъ i тривалiсть iндивiдуалъниХ i групових занятъ

ви:t}j ачrjк]тьijя Ееаl;i.пiтацiйною комiсiсю.
"|1;.*,. i_lt,lзr-рtlм може визнача,гися та затверджуватися мережа г,руп,

Hajl.JBili]Oi;aнjcT.,ъ якLiх становлiтъ вiд 8 до 10 осiб.

5. Управлiння Щентром

5.1 , I-{eHTp с}чолюе директор , який" призначаетъся на посаду та звiльняGться

iз займаноТ посадLi засновником - Кам'янка-Бузькою районною державчою

aдniii:icтpaiticlu-i за погодженняI\4

заj;j]с i-,. : ]:,i-.].;](Ilня Львiвськоi
з директором ,Щепартаменту соцiального
облдержадмiнiстрацiТ у встановленому

за,r"с}}i *rlа Bc,i l]a] \4 lli]ряЩк}.

Особс-,ва сЕ{iава ,Ia трудова книжка директора Щентру зберiгаються в

yc,iaHoBi за l"ticlic-rл прачi. Копiя особовоi справи знаходиться у ceKTopi роботl,t з

пei}tjo}laпt}M ;_il,:ipaT1. kам'янка-БузькоТ районноТ державноТ адмiнiстрацii,

Вста.rlсв.,r:н,tЯ доплат, надбавок, премiювання, надаFIня матерiальноТ

щоi.iir\4l_\i,i1...l ,,(r]4),числi на оздоровлення, вiдгrусток длIректору l{eHT'p;;

ЗДlЙ.-i1l,--'(.,:_:,..'i ,.li.1rсiвiдно до чинногс законодавства розпорядженням гоJIоtsи

kal.t'яt1ka-;ii:li.irci рiйоннот державноi адмiнiстраrlii за поданням начальflика

упс,э,в_lii-+i;..а .,;..t:,iа-ltьного захисту населення Кам'янка-БузькоТ palioLrнoT

,{е!_.i,а;l:l,, i., . .. r с тllацiТ у Mextax наявFi}{х коштiв на оплату працi,



5.2. Щиректор Щентру:
1) представляе Щентр в органiзацiях, установах,

незаJIежно вiд форми власностi, розпоряджаеться
законодавством порядку майном i коштами I-{eHTpy;

2) укладае договори;
3) у межах своеi компетенцiт видае накази, затверджуе функцiональнi

обов'язКи працiвникiв, приймас на роботу та звiльняе з роботи працiвникiв
]1]},,, застосовуе заходи заохочення та дисциплlнарн1
4) здiйснrос контролъ за реабiлiтацiйним процесом;

заохочення та дисциплiнарнi стягнення;I-{ентlэ1,,

5) затверджуе правила внутрiшнього розпорядку, у тому числi трудового;

6) вхtивас заходiв iз запобiгання та недопущення дискримiнацii стосовно

дотримання лрав та законних iHTepeciB Осiб;
7) здiйснюе заходи щодо полiпшення умов працi, дотриманнЯ правиЛ

технiки безпеки, санiтарно-гiгiенiчних умов i пожежноТ безпеки тощо;
в) вiдгrовiдаС за веденнЯ бухгалтерськогО та статистичного облiку,

складання звiтностi та подання rr в установленi строки вiдповiдним органам.

б. Фiнансово-господарська дiяльнiсть

мае майно, самостiйний баланс, рахунки
штамп зi cBoiMслужби, печатку та

6.2. Фiнансово_господарська дiяльнiсть Щентру проводиться вiдПОВlДНО ДО

кошrтOр}]с} та штатного розпису, якi затверджуються згiдно чинного
закOнодавства.

6.3. ЩентР мае правО В порядку, передбаченому законодавством,

утворювати (за наявностi вiдповiдних умов) cTpyKTypHi пiдроздiли, в тому числi
госпрозрахунковi, зокрема пiдсобнi господарства, трудовi майстернi, дiльницi,

фiлil, вiддiленrтя, комплекси, що проводять свою дiяльнiсть вiдповiдно до
положень про цi пiдроздiли, затверджених директором [{eHTpy за попереднiм

погодженняl\,I з засновником .

gб.4. IJeHTp мае право:
1) фiнансувати за рахунок власних коштlв заходи, що сприяlоть

полiпшенню соцiально-побутових умов для Осiб;
2) укладати договори про спiвробiтництво.

на
в

пiдприемствах
установленому

б.1. ?{ентр €] Еоридичною особою,
в срганах ltер;кагlноi казначейськоi
найN[ер,l,ваi-iняl,д.


