
УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від *  / ■  Я А  №

Про реорганізацію спеціального 
садка-школи для дітей з вадами 
зору у навчально-реабілітаційний 
центр для дітей з вадами зору “Левеня“

Відповідно до “ Положення про порядок створення, 
реорганізацію та ліквідацію навчально-виховних закладів“ , 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 
року №228, “Положення про навчально-реабілітаційний центр“, 
затвердженого наказом Міністерства освіти України від 28.08.1997 
року №325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.01.1998 р. № 34/2474, з метою комплексної та ранньої інтеграції 
дітей з вадами зору в суспільство, створення умов для відновлення 
їх здоров’я, за погодженням з постійною комісією освіти і науки від
25.03.1999 р., фінансів та планування бюджету від 05.05.1999 р., 
враховуючи клопотання управління освіти від 23.03.1999 р. 
№1301/199, виконавчий комітет Львівської міської ради вирішив:

1. Департаменту гуманітарної та соціальної політики, 
Франківській районній адміністрації:

1.1. здійснити заходи з реорганізації спеціального садка-школи 
для дітей з вадами зору у навчально-реабілітаційний центр для 
дітей з вадами зору "Левеня“;

1.2. здійснювати грошове та матеріальне забезпечення у 
навчально-реабілітаційному центрі для дітей з вадами зору 
“Левеня":

—  за нормами утримання учнів у спеціальній школі-інтернаті 
для дітей з вадами зору;

—  за нормами утримання вихованців у дошкільних групах з 
вадами зору та загального розвитку.

1.3. для відкриття відділення медичної реабілітації та 
соціально-психологічної служби ввести у штати навчально- 
реабілітаційного центру для дітей з вадами зору “Левеня“ 4 штатні 
одиниці, в тому числі: 2 штатні одиниці медичних працівників, 1 
штатну одиницю психолога та 1 штатну одиницю соціального 
педагога.

Термін: до 01.08 1999 р.
Відповідальні: директор департаменту



2.

гуманітарної та соціальної політики, 
голова Франківської районної 
адміністрації.

2. Франківській районній адміністрації:
2.1. розробити, затвердити та зареєструвати у встановленому 

порядку статут навчально-реабілітаційного центру для дітей з 
вадами зору “Левеня".

Термін: до 01.08.1999 р.
2.2. забезпечити дотримання прав та інтересів учнів і 

працівників реорганізованого закладу згідно з чинним 
законодавством;

2.3. видатки на утримання навчально-реабілітаційного центру 
для дітей з вадами зору “Левеня“ проводити в межах асигнувань, 
запланованих у районному бюджеті на освіту у 1999 році.

Термін: з 01.08.1999 р.
Відповідальний: голова Франківської 
районної адміністрації.

3. Дане рішення винести на затвердження міською радою.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на директора 

департаменту гуманітарної та соціальної політики.

Міський голова
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