
                                                       Проєкт 

КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА   РАДА  
 

Виконавчий комітет  
 

 Р І Ш Е Н Н Я   
 
від                              № 

м. Краматорськ      

 
 
Про попередній розгляд проєкту 
рішення міської ради «Про введення 

штатних одиниць Центру комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю 

«Оберіг» Краматорської міської ради і 

затвердження граничної чисельності 

працівників»  
 

 
Попередньо розглянувши проєкт рішення міської ради «Про введення штатних 

одиниць Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Оберіг» 

Краматорської міської ради і затвердження граничної чисельності працівників», 

керуючись ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
виконком міської ради 

 
ВИР ІШИВ :  
 

Схвалити та винести на розгляд міської ради проєкт рішення «Про введення 

штатних одиниць Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Оберіг» 

Краматорської міської ради і затвердження граничної чисельності працівників» 

(додається). 
 
 
Міський голова                                                                             Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проєкт 

КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА   РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 
від                              № 
м. Краматорськ      
 
 
Про введення штатних одиниць Центру 

комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю «Оберіг» Краматорської 

міської ради і затвердження граничної 

чисельності працівників 
 

 Відповідно до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»,  
розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання створення системи надання 

послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я 

та життя» від 22.05.2019 № 350, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції створення та розвитку системи раннього втручання» від 

26.05.2021     № 517-р,  наказу Міністерства соціальної політики України «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження практики надання 

послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я 

та життя» від 18.02.2021 № 92, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та розвитку системи 

раннього втручання на період  до 2026 року» від 15.09.2021 № 1117,  керуючись ст.52 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
 

міська рада 
 
ВИР ІШИЛА:  

 
1. Затвердити  граничну чисельність працівників Центру комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю «Оберіг» Краматорської міської ради у кількості 

11,5 штатних одиниць (додаток 1). 
 
2. Збільшити загальну чисельність  Центру комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю «Оберіг» Краматорської міської ради на 2 штатні одиниці з 01.01.2022 

року. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови  відповідно до розподілу повноважень. 
 
 
 

 
Міський голова                                                                          Олександр ГОНЧАРЕНКО 

 
 



Додаток 1 
 
до рішення міської ради 
                          № 

 
 

Гранична чисельність працівників 
Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Оберіг» 

 Краматорської міської ради 
 
 
№ 

з/п 
Найменування посади Кількість штатних одиниць 

1. Директор 1 

2. Провідний бухгалтер 0,5 

3. Вчитель - логопед 2 

4. Вчитель - реабілітолог 1 

5. Асистент вчителя - реабілітолога 1 

6. Фахівець з фізичної реабілітації 3 

7 Педагог соціальний 1 

8. Практичний психолог 1 

9. Психолог 1 

 Разом 11,5 

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                        Ігор  СТАШКЕВИЧ 
 
 


