
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РЛЛА киr'вської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г І 
І 

Про затвердження З!>lін до структури, ЗаІ'ClJІЬНОЇ чисель:roс,'Ї агшрс..~J' 

міської ради та ВИКОІІко:.rу, виконавчих органів раДІ'; 

Керуючись П.5 СТ.26 Закону УкраїIIИ "Про \::CL;c:J~~ 

са:-,юврядування в Україні", враховуючи рекомендації І!ОС'.і.'іЙно'і :,о\;:с;:' 

з питань соціально-економічного та культурного РОЗВИТі\:)', БЮr~~;:се".у: 

фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІ,Ш ИЛА: 

1. Внести змlНИ до структури та загальної чисельності апарату \~:CЬKO':' 

ради та виконкому, виконавчих органів міської р:::.1И згі;~::с.' ~ 

додатками 1, 2. 
2, Міському голові затвердити змlНИ до штатного PO::i".;-rсу 

13становленому чинним законодавством порядку. 

3. Визнати таким, що втратили чинність додатки 1, 2 }Ю pїu.;c;:;;;: 

Броварської міської ради ВІД 07.06.20 12 N~ 667-21-06 "1--:;:0 

затвердження змін до структури, загальної чисельності а;ІЗРс:ту \і;;";,:,,--:;' 

ради та виконкому, виконавчих органів ради". 

4, Контро.1Ь за виконанням щ,о!'о рішеНIІЯ покласти Шl У1ісько;'О ;'0;;(;:1)-' 

Сапожка І.В. 

Міський голова 

м. Бровари 

від _____ _ 
N2 _____ _ 



LZD.r..~'TC:( 1 
:::0 ріШСIІІШ БРОП:1РСЬКОЇ 

\lіської раДIІ 

від 2012р . 

.,\!?_------

СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 

апарату міської ради та ВИКОНКОМУ, виконавчих органів ради 

і .Nl! Най.ме1-lуваllllЯ апарату та виКОJшвЧlL'( Кількість І Кількість І 
~n.J1. ORzaHie ради одииllЦЬ одиНІІЦЬ І 

~ло Є 

І 1. Апарат міської ради та виконкому 44 46 
І 2. Управління економіки 14 14 

! 3. Земельний відділ І 7 І 7 

! 4. Відділ з житлових питань 5 5 
г--s.-

_. 
Архівний відділ 2 2 -- . - . 

і 6. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 2 2 І 

І цивільного захисту населення І 
і 7. Відділ бухгалтерського облік.l: 4 

І "+1 r 8. Управління містобудування та архітектури 8 

9. Уп авлlННЯ ОСВІТИ * 10 
r---1--L------------------~-----+_---~ 

10. 8ілділ к льт и ______ . З 

11. Відділ фізичної культури та спорту 2 І 2 
~--~------------------ - . І 

] 2.; Відділ в сп авах сім'ї та молоді 5 І 5 
:' --I-з-.+-Ц-е'--'н'--'т-р-с-о-ц-і-'-ал-ь-н-и-х-с-л-у-Ж-б-д-л-я-с-'---i~M-lї-, -д-іт-е-й-т-а------'--16---- -·-----16---' 

і І молоді І 
! 14·1 Служба у. __ с_п-'--р:а_ва_х----'д'--'-і_т_еи_~ ---------f---- _7. __ -+-__ 7_---j1 
1;--_1_5_. _і А_· --'--д-'---м_і_н_іс_т ...... р_а_т_и_в_н_о_-_го_с_п_о--'-д--'--а ...... р_с_ь_к_и_й_в_і-'---дд-=-----іJ.І ___________ 1_7 __ -+-__ 1_7_---11 

І 16'1: Управління праці та соціального захисту І 47 47 І 
, населення і 
~~----------------------+-----+----~ 

[. 17·1 Управління комунальної власності 9 І 9 І 
! 18. Управління ЖИТЛОВО-КО!v1унального І 13,5 13,5 І 
! І господарства І 
Г 19.! Спецвідділ контролю за станом БJlагоустрою І 
І ! та зовнішнім дизаЙНО~1 міста І 
і ~~і_,цріл -~пітального будіІЗництва ----'1--.9-. ...)-5-==--_-.-'----9-'5 
L_)l) Фінансове vпра_вління т--· 12 12 

і І ВСЬОГО: __ .=J. 243,0 255,~_ 

6 6 



;hicb�-:()Ї Р::ДІІ 

під _______ 2О12р. 
\0 -----------

СТРУКТУРА 

апарату :ніської ради та ВИКОНКО:\ІУ 

__ ~Б---,,-У._'ІО___ Є 
гшм;-- \ 'дд' , І Кіль/,ісmь ; Ki"lI)~.;:iCTb І ! 1/'7] МіськийН~:;:::8mlllЯ посад, щ IЛlв ___ --Г-11Il("-- г"!QI'Р""--

с:== І Секретар ради І ··-1' ---

І ~~ rступник міського голови 1--3 ~-i--_ 3= 

~ 4. І Керуючий справами виконкому і ] 
І і І 

і 5. r ВіддіJI орга}jізаЦі~НОї та кадрової РОбот~---t - 7 ~ ~=-=~~ 
І б.' ВіДІ~іJI ведешш Державного реєстру І 3 
~_ Б._и50рців , 
І 7. ІОридичний відділ і -----7--,-------7--

І І 
і 8. Загальний відділ ----+1---6 , 
1---+------------------- ------ ----т-------і------------

І 9. Відділ роботи із зверненнями громадян І 5 5; 

Мо. І ГОЛОВНИЙ спсці~іст ради ------------ ---1'-: ----2-- ----2--; 
і І 

Г -- 11. Відділ державної реєстрації юридичних та ! 3 --+-----з--: 
[_ І фізич_Н_и_х_о_с_іб_____ _____ _ __ ---!І _________ _ 

І 12. ! Головни~. спеніал.іст з пит.ань безпеки праці та 
і-- J_безпечнOJ ЖИТГЄДJЯЛЬВОСТJ населеllНЯ 

---~_.- -

6 

І 13. Головний спеціаліст мобілізаційної та 

І- обо онної рОБОти _____ '!: ____ _ 

І 14. Державний адміністратор 2 
І І 

г- 15. Радник міського ГОJЮВИ ----------: -- ---
І 

2 

~16, ! Секретар н:ерівника ____ j'-=~-=~ __ :~--- 1 -_~ 
І 1___________ всьог._9_= _____ : _____ ~ __ ~_ ~ __ 

~.:~ .'~:~; І ():,:\:."~\ 
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І'lIісько\!у ГО.ГЮl\і 

І.В. Сапожку 

Подання 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 року 

за Н2 970 "Про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 18 липня 2007 року 

Н2 943", змінено чисельність працівників ві.nділів ведення Державного реєстру 

виборців з урахуваННЯ\1 кількості виборців на адміністративній території, а саме: 

при кількості виборців на адміністративній території від 50 ООО до 1 ОО ООО 

виборців, чисельність працівників вілділу ведення Державного реєстру виборців 

має бути 5 осіб. 

У грудні 2010 року, при кількості 4 працюючих у відділі ведення ДРВ 

спеціалістів, 1 посада була скорочена рішенням сесії Броварської міської ради. 

Станом на 01.07.2012 при кількості виборців у м.Бровари 77 991 осіб, 

навантаження ІІа працівника відділу ведення Державного реєстру виборців 

виконавчого комітету Броварської міської рали є найбільшим у Київській області 

(бі~"1ьше 25 ООО виборців на 1 працівника). 

Враховуючи ВИКJlаденс а також ви:-"юги постанови Кабінету Міністрів України 

від 18 липня 2007 року Н2 943, зі змінами викладеними у постанові Кабінету 

Міністрів України від 3 вересня 2009 року за Н2 970, з метою вчасного прийняття і 

оброблення звернень виборців та відомостей, що надходять від суб'єктів подання 

інформації, належного опрацювання віломостей у періоди пілготовки та 

проведення виборів, 

прошу 

внести З~I!IИ дО структури ЧИСС."1ьності відділу ведеЮІЯ Державного реєстру 

Керуючий СПРLlВЮ1И ВИКOJ-ІКО?-.ІУ 

:~.I·::c..'; :,....~.~.:: 



БРОВЛРСJ)КА МІСЬКА РАЛА киrвської ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400,1\1 Бровари, вул. Гагаріна, 15. Te:I.5-30-49 

MiCЬKO~IY rOJIOBi 

Сапожку І.В 

СЛУЖБОВЛ ЗАПИСКА 

З 1\IСТОЮ УДОСКОН<lC1ення державно', політики у сфері містобудування, ведення 

містобудівного кадастру в системі єдино', ба'JИ даних геоінформаційних об'сктів, 

керуючись ст. 22 Законом України ,. Про регулювання містобудівної діяльності ", на 

підстаВІ Постанови КаБІнету міністрів Укра'ІНИ від 25.05.2011 N2 559 " Про містобулівний 
кадастр ", в ЗВ 'язку з створенням Служби містобудівного кадастру У"равління 

містобудування ти архітектури Броварської міської рали, покладених на службу завдань а 

саме: 

прогнозування розвитку, планування і забудови м. Бровари, 

розміщення. проектування, будівництва й реконструкції об'сктів житлово-

цивільного, виробничого та іншого призначення; 

створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури; 

регулювання земельних відносин на території м. Бровари; 

обліку власників і користувачів будинків і споруд; 

визначення зон економічної оцінки територій, обгрунтування РОl\!ірів вартості 

земельних ділянок, будинків І споруд з урахуванням місцевих умон; 

контролю за раціональним використанням територіальних ресурсів, аналізу 

реалізації затвердженої містобудівної документації та інших питань. 

- інформаційне забезпечення і підтри.\lка програм соціально-економічного розвитку, 
інвестиційних проектів прошу винести питання ІІа сесію Броварської :'vlicbKOЇ ради про 

введення додатково, 1 О штатних ол:иниць ДО структури Управління містобул:ування та 
архітектури Броварської міської ради. 

Структура служби містобудівно,'О кадастру 

начальник СJiужби 

заступник начальника служби 

відділ введення та реєстрацїl кадастрово', інфор\шції 

відділ обробки, зберігання та оновлення кадастрової ІНформаІІії 

ВІдділ підготовки та видачі кадастрової інформанії 

відділ обслуговування,супроводження роботи технічних 

засобів, операційних і спеціШ1ЬНИХ програ:ч, аJj\'lіністрування 

сервера, ;roкальної мережі та систс.\!И управ.lіння бюоІО даних 

( 1 ); 
( J ); 

( 2 ); 
( 2 ); 
( 2 ); 

( 2 ). 

ІІат;альник У"РШ3ЛlНня 
I\lістобудувю!Ня та архітектури, 

ГОJЮВНИЙ архі гектор ~1iCТ(j _'І.є. Риб(l]:О;;О; 
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