
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження змін до структури, загальної чисельності апарату 

міської ради та виконкому, виконавчих органів ради 

Керуючись П.5 СТ.26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії 

з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 

фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШ ИЛА: 

1. Внести зміни до структури та загальної чисельності апарату міської 

ради та виконкому, виконавчих органів міської ради згідно з 

додатком 1. 
2. Начальнику відділу у справах сім'ї та молоді затвердити зміни до 

штатного розпису у встановленому чинним законодавством порядку. 

3. Визнати таким, що втратив чинність додаток 1 до рішення Броварської 
міської ради від 20.10.2011 N2З75-14-06 "Про затвердження змін до 
структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

виконавчих органів ради". 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову 

Сапожка І.В. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 

від ------
И2 -----
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Додаток 1 . 
до рішення Броварської 

міської ради 
від _____ 2011p. 
N2 ______ _ 

СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів ради 

Найменування апарату та виконав'lЦХ Кількість 

органів ради одиниць 

Апарат міської ради та виконкому 43 
Управління економіки 14 
Земельний відділ 7 
Відділ з житлових питань 5 
Архівний відділ 2 
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 2 
цивільного захисту населення 

Відділ бухгалтерського обліку 4 
Управління містобудування та архітектури 8 

У правління освіти 10 
Відділ культури 3 
Відділ фізичної культури та спорту 2 

Відділ в справах сім'ї та молоді 4 
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та lб 

молоді 

Служба у справах дітей 7 
Адміністративно-господарський відділ 17 
Управління праці та соціального захисту 4б 

населення 

Уrrравління комунальної власності 9 
У правління житлово-комунального 13,5 
господарства 

Спецвідділ контролю за станом благоустрою б 

та зовнішнім дизайном міста 

Відділ капітального будівництва 9,5 
Фінансове управління 12 

ВСЬОГО: 440,0 

Міський голова І.В.Сапожко 


