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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвс:РдЖСННЯ змін до cтpyкrypи, загальної чисlНDсті 
апарату МІСЬКОЇ ради та виконкому, виконавчих органів ради 

Розглянувши подання начальника управління економіки Возняка С.М. 
від 05.07 .05 '~Про внесення змін в cтpyкrypy штату управління економіки" 

о ' 

керуючись П.5 СТ.26 ,ст.54 Закону Украіни '~Про місцеве самоврядування в 

Україні", Броварська міська рада вирішила: 

ВИРІШ ИЛА: 

1. Внести зміни до структури та загальної чисельності апарату міської 
ради та виконкому, виконавчих органів міської ради згідно з додатками 1,2. 

2. Міському голові затвердити штатний розпис у встановленому 

чинним законодавством порядку. 
3. Визнати таким що втратив чинність п.l рішення міської ради від , . . .. 

03.02.05 N!! 646-31-04 "Про затвердження ЗМІН до структури апарату МІСЬКОІ 
. " 

ради та виконкому, виконавчих органІВ ради . 

Міський голо 

м.Бровари 
від pr. И. РІ 
Н!! ~6'-I-~5-P# 

В.О.Антоненко 
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ПОДАННЯ: 

Заступник міського голови -
виконуюча обов'язки керуючого 

справами виконкому 

ПОГОДЖЕННЯ: 

~ ttи~:;L Шестопал л.п. 
t/ 

Секретар міської ради ~~~.B. 

Перший заступник міського.:г~ол~о~в~и-=-=::::;;;;:::~~~~~ 

Начальник упpaв.niиня економіки <JГff.'>Ф ~ ВО3НJIК с.м 
~--

Начальник фінансового управління ~~liШ!t!ll'lJ Зеленська А.М. 

, ~ 
ЗавіДYJоча юридичним відділом 

'" 7 ,c:J<. Лавер І.г. 

ЗавідУЮча зaranьнИМ иїддbtом ~ 4:( Гнатюк Щ. 
'о 

. - ... . 

000354 
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Додпток 1 
до piwellllR Бровпрської 
І"іської· POДII 
від tV J'U'(4 100Sp. 
Х!! ~6( -~S" - 0-1' 

СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
апарату міської раДl1 та BIIKOIIKOI\IY, ВllКОllаВЧllХ opгallїB I'aдll 

Htlli.1Ie"YIIII""J, """Р""'У "''' В""ОЩ'В'ІІІХ Кі 1 ",.;С"'" 
IIIJ~I",iB lJl")" ІІІ)" 11І11(" 

A!!~E~! мі~ЬКОЇJ~аJ!.И та виконкому 39 --- -
У правління економіки 15 
Земельний відділ Броварської міської ради 5 
Відділ з житлових питань 3 
Архівний відділ Броварської міської ради 2,5 
Відціл з питань надзвичайних сюуацій та 2 
цивільного захиС1У населення -- -- оо 

Відціл-бухгалтеj!СЬКОГО обліку 5 
Відціл містобудування та архітеК1УР_И 6 
Інспекція державного apxiteK1YPho-будївельного 3 

контролю 

У правління освіти 10 

Відділ культури 3 

Відцілфuичної~rnьтУРИтасп~рту 2 

Відділ в справах сім 'ї та молоДІ 3 . . 5 
Служба у справах неПОВНОЛІТНІ~. . 

21,5 Адміністративно-господарськии в1ДдШ 
36 У правління праці та соціального З~С1У населення 
10 

У правління КОмУН8J1ьно~·..власноСТ1 14 
Відціл житлових сvбсИД1И 13 у правління житлово-комунального господаоства 

4 С .. контролю за станом блаroуСТРОIО та 
пеЦВІДДШ . 

зовнішнім дизайном МІСта 11 
В· . капітальноГО будівництва 13 щцш . 
Міське Фінансове vпоаВЛIННЯ всьОГО: 226 

Секретар paдll 
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СТРУКТУРА 

ДОДПТОК2 
до ріwеllllЯ БРОВПРСL~о·і 
I\licь~oi род .. 
від ~d'4"Hh.2. 200Sp • 
.N! ~б-/-~S-М 

апарату I\lіської радll та 811KOIIKOl\IY 

HIlIЇ • .,e"yв''''''11 IІI1Сllд, відділів 

Міський голова 

Кі16,;іСlll6 

Ilд""""6 

Ce~.:pёTap- -рад;-----------------L-- -- - - - - -
І 

Перший заступник міського голови 

Заступник міського голови 2 

Кер~чий справами виконкому 

Організаційний відділ 3 

Відділ з кадрових питань 3 

Відділ внyrpішньоі політики 4 

Юридичний відділ 4 

Загальний відділ 
7 

Відділ роботи із звернеННJIМИ громадвн 
3 

Головний спеціаліст ради 
3 

Відділ державної реЄС1РаЦЇЇ JОРИДИЧНИХ та фізичних осіб 2 

1 
14. Консультaкr міського ГОЛОВИ 

15. 

16. 

-

І 
Секретар керівника 

2 

Секретар - друкар~~~.а:..:;:.!IfL:~.u)С'::~------t----;;;;----І 
/І =1= ~~---e(:;ЬOI~: 39 



. Звернення 
депутат~вр~рфоварськоу MiC~KOY ради до Верховноі ради УкраіНи 

ормуванви МІсцевого бюджету на 2006 рік. 

. . Відп~відно . до с!. 62 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування" 
МlН1мальн~. РОЗМІРИ MlcцeB~ бюджетів визначаються на підставі нормативів 
бю~emОI забезпеченноcn на .І-го житeтr З ypaxyвaнвJIМ економічного, 
со~альн~г~, npиродног?, еколопчвого стану відповідних територій виходячи 
з PIBНJI МІНІМальних СОЦІальних потреб, встановлених законом. 

Але, на даний час при формуванні бюджeriв територіальних громад 
обсп видатків по кожній галузі визначаЄТЬСJl відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 5.09.2001р. Н21195 "Про затвердження 
Формули розподілу обсяry міжбюджетних трансфертів із наступними 
змінами" за відповідною формулою без врахування мінімальних соціальних 
потреб. 

Обсяг показників доведених Мінфіном Украіни по делегованим 
повноважеНWIМ за формалізованим розрахунком менше ніж обсяг 
розрахований за мінімальними потребами (стандартами, які розраховані на 
підставі нормативної бази) в середньому на 50%. . 

В результаті чого заробітна ШІата складає 75-90 % ВІД за:пердженого 
КОПІТорису на yrpимaввJJ установи, тому не попов~єть~ !'faтepl~Ha база в 
бюджетних уставовах, не ПРОВОДJ1ТЬСJl ремонти (кamтanь~ 1 ПОТО~). • 

Органи місцевого самоврЯДУВaRIIJI при затверджевш бюджетш вимymеВ1 

б б· myвa...a дoxomnт частину бюджету, або спрямовувати нео фунтоваво з UIЬ Q.l.П '--J 

mикa на B-'ОНaRIIJI делегованих поввоважень. коПІТИ другого ко ,.&R б 
YnUТl'II загострює проблему по за езпечеmпo ЗменmеИНJI другого KOuaa-

житrєдiяльності міста. . . ський бюджет відчуває гостру проблему в 
Впродовж ряду роКІВ МІ .. сфери та житлово-комунальні потреби. 

ИМ8ВВЯ бюджетнОl ... . 
xomтax на УІР . бачаютьСJl видатки ва благоустр1И М1СТ8, ва 

Не в повн~му оБСЯЗІ :~~:В житлового фондУ, на проведеШIJI заходів 
проведеИНJI кam~~ ~ та іНШИХ місцевих програм. . 
по оздоровnеввю Д1теи вттку якість надaRIIJI поcnyr при виковamn JII( 

Такий став негативНО впливає на 
. --- повноважень. 

делегованих так 1 вnacuи- тnl'ЩТИ міської ради звертаютьCJI до 
азначене де&&J .. - . 

Враховуючи ВИЩ~ хаввям затвердити показники МІсцевих 
УкраІНИ з про . . . арти Верховноі Ради. aТJ(8М враховуюЧИ МUПМ8ЛЬШ стаид • 

бюджетів ва 2006 р1К по вид 



Звернення депутатів БроваРСЬ1UIо818 • 88 

М. · · n. МІСЬКО) ради до 
ІНІстерства фІнансів У1Ulра818ни 

n. про надання 

дозволу на отриманни позики в банковських 
установах в 2006 році • 

. В місті Бровари склалася напружена ситуація з 
теХНІЧНИМ станом дорожного покритrя центральних 

вулицьміста (Київська, Кірова, Кутузова), які є сумістними 
з трасами загальнодержавного значеННJI Одеса - Сант

Петербург; Київ -Суми. По вказаним вуJIИЦИМ здійсlПOЄТЬСЯ 
дуже інтенсивний транспорТНИЙ рух. Вартість капітального 

ремонту складає близько 10,0 млн.грн. 
В місті знаходяться два IIIJIJIXопроводи, які були 

збудовані в 1984-1986 роках по вул.Кутузова над 
залізничною колією Південно-Західної залізниці. 

За результатами експертного обстежеННJI технічного 
стану ДВОХ ПІЛЯХопроводів їх стан визнано як 

предаварійний. Вартість робіт по цьому напрJIМКY складає 

2,5 МJШ.грн. .. 
Враховуючи вищезазначене, депутати Брова~СЬКОl 

міської ради звертаються з ПРОХанням надати Д?ЗВШ на 
отримання позики в банківсьКИХ устан?Вах ~a БУДІВНИЦТВО 

. . В1ДПОВJДНО чинного 
та реконструкцію дорІГ М1Ста 
законодавства. 
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СЕІРЕТАРІОВРОВАРСЬКОІ 
Мlськоl РАДИ, КИlвськоl ОIШACn 
ГОРБАТЮК ЛеВ. 

ЗАЯВА 

ШАНОВНА JПOБОВ ВОЛОдИМИРІВНОІ 

ДОВАСЗВЕРТАЄТЬCJlГОJlОВАСПШКИВЕТЕРAВlВВIЙННв 
АФГАВІCf AID М.ВРОВАРИ, ВОЙТКО ВАCИJIЬ ВАCИJlЬОвич. 

СПРАВА В ТОМУ, ЩО В м.вРОВАРи, ВА IПJIЬГОВІЙ ЧЕР3І ВА 
ОТРИМАВВИ ЖИТЛА ТА ПОКРАЩЕIIRЯ ЖИТJlОВИХ УМОВ ІІЕРЕІМІАЄ 78 
СІМЕЙ - УЧАСВИІаВВОЙОВRXДІЙ ТАIВВAJПДIВвrAНИВАФГАВІcrAВL 

УПРОДОВЖВАГАп.охроXlВЩОДО3АХІІСТУІХІІРАВВА ЖllТJlО, 
НЕ ВИКОВУВAJlИCJI ВИМОГИ СІ'АТЕйз, 47, 48, P03ДIJIY 11 "ІІРАВА, 
СВОВОДИ ТА ОВОВ"JlЗКИ JПOДИНИ І ГРОМАДЯНИНА" KOBCI1IТYЦd 
УХРАIви. CTCf.U, Ш4; 13, п.18 3Al(ОВУ УКРАІНИ u ПРО crЛТУС 
ВЕТЕРАНІВ вІЙни, ГAPAВТJIIX COЦJAJlldloro !AXIICl'Y" ЩОДО Іх 
ПЕРШОЧЕРГОВОro ТА ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗAD311Е1Jr.ння ЖИТЛОМ AliО 
:JЕМEJlЬВИМИ ДIJDIIIКAМИ шд ЩЦИВIДУAJlЬRE IiYДІВВИЦ'fВО. 

ВИРІПІЕВВJI ВКАЗАІІІІХ ПИТАНЬ, ВJДIIOBJДВO до 3АКОВУ? ВІДНЕСЕНО 
ДО КОМШТЕRЦdМІСЦЕВВХРАД. 

КЕРУЮЧИСЬ СТСТ.3,8, 19,21,22,24, ч.l; 40,47,48, 55 КОВCТИТYЦd 
УКРАіни ВJДПОВJДIIО ДО етст. 28,29,30,31 :JAКOВY УКРАІНИ UПPО 
МlС'_ CAМOВPJJДYВAIIIDI" 3І1ДІІО ета. 2, 4, S, 18, 19,24!АКОJIY 
'УКРАІни UJIPO 3ВЕРНЕННК ГPOМAДJIII", 

ПI'ОШУ: 
____ ID'OJlAPCЬкоIМlськоIРAДllВllPwи'lиПВТAJIIUI 

1.ІІА. ЧЕРГОВІЙ ~ 11П1ІCIIIIt'R (МJJI'ОВАІ'И.І'АЙОВ 
ПРО ВJДВEДEВИJI3EМEJIЬВО ~---ro) ПІД JWДIВВИЦТВО 
ВОВОЗAJWДОВ, BYJL м.=~=:ВИП ДJJJIУЧАCВИКlВIЮЙОВRXДІЙ 
ВАГ AТOXIJAI'ТIII'ВOro "&d'lCfAJП! PJ3EI')IВВХЗEМFJIЬ !AllAСУ. 
ТА IIIВAJDДIВ ВІlни в АФ.,,.... 

ГО питAJIIIJIДО ПОI'JJДКY ДEВROro 
2. 8XJПOЧИТИ РО3ГJIJJД~ОоIМlСЬКОII'АДИ. 
ЧEProвоl CECJI вюJlAPCЬ- . 

,UOIJI ВА свCJI ПРОВЕcrивIДКРВТО, 
3. РОЗГJDJД ВКА!АІІО~=Стою УЧАcrю.А TAК~.!?C1'IO ПА 1W&иn6 
ОВ"КТИВВО:l моєю '&WnCfAВI!I1ДllO списку,.lDUlD5УДЕ~ 
ВЕ~~В.ВВВАФ.=г.~~~~ 
МRОIOТА~И 

в.в.воЙТКо 
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Інформація про хід виконанни 
попередніх рішень ради 

Секретарю ради 
Горбатюк Л.В. 

Земельний відділ міської ради повідомляє, що на виконанни рішень 
Броварської міської ради від 14.03.05 листопада Н!! 690-33-04 "Про продаж 
земельних ділянок та надання дозволів на продаж земельних ділянок та внесення 
змін до рішення міської ради від 10.03.05 N!! 667-32-04" та від 2605.05 N!! 724-34-
04 "Про продаж земельних ділянок та надання дозволів на продаж земельних 
ділянок" відділом направлені листи підприємствам, зазначеним в п.1 рішень 
щодо необхідності укладання в термін до 14.05.05 та 26.06.05 договорів купівлі
продажу земельних ділянок, а також підприємствам, зазначеним в 
п.6 ,5 рішень про необхідність виконання грошової оцінки земельних ділянок, що 
підлягають продажу до 14.06.05 та 26.07.05. 

На даний час виконані п.п.5.l, 5.~, 5.3, 5.4, ~.5, 6.2 решта питань 
Знаходяться в роботі, терміни виконання роб1Т не порушеНІ. 

Завідуюча земельНИМ відділОМс::::.._--:J:~С=' 
Т.В.Гордієнко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ,,",Ain • 
~U'"UDськоl ОБЛАСТІ 

ВlдцJл З ЖИТЛОВИХ ПИТАНЬ 
07400. м.IiРОDВРИ RVn Г • 

. «.-·JmРШD. 1 5. ІМ. (294\ 5-40-94. 5-23-89 

Щодо виконанНJI рішення 
Броварсы�оїї міської ради 

Секретарю Броварської 
міської ради 
ГорбаТІОК Л.В. 

ДОПОВІДНА 3АІІИСКА 

На виконання рішення сесії Броварської міської ради від 26.05.05 N!! 
735-34-04 "Про виконання рішенНJI суду" здіЙСНЮJОТЬСJl наступні заходи: 

27.05.05. на засіданні тендерного комітету виконкому Броварської 
міської ради було ухвалено рішенНJI про оголошенНJI відкритих торгів щодо 
закупівлі З-кімнатної квартири в м.Бровари. з метОIО забезпечення житлом 
віЙськовослужбовЦJI. учасника бойових дій гр.Панченка Івана ІвановичІ, на 
виконання рішення суду. Оголошення про зaкynівmо було опубліковано у 
"Віснику державних закупівель" 06.06.05 N!!2З. ДаТОІО РОЗКРИТТJl тендерних 
пропозицій було визначено 29.06.05. На засіданні тендерного комітету 
29.06.05 було ухвалено в порядку статті 28 Закону Украіни "Про закупівлі 
товарів, робіт і послуг за державні кошти" торги ~oдo закупівлі З-кімнатної 
квартири відмінити. в зв"ЯЗКУ з тим, ЩО для учаСТІ у торгах не було подано 
х(одної пропозиції. . 

На цьому ж засіданні тендер~и~ KO~ITeтOM •• було ухвалено повторно 
розмістити оголошення щодо заКУПІВЛІ З-юмнаТНОl квартири в м.Бр?вари у 
"ВіСНИJСУ державних закупівель". На дан~й час оголошення вже надІСЛано і 
повинно бути опубліlсовано У Н!!29 ВІД 18.07.05. РОЗКРИТТJl тендерних 
пропозицій плаНУЄТЬСJl на 09.08.05. .. '" _. 

Отже на виконання дорrченн~ БроваРСЬКОI МІСЬКОI ради 11 
, И У віДПОВІДНОСТІ З вимогами законодавства про 

ВИlсонавчими органам , б З' .. . .' оводиться робота ЩОДО прид aHНJI -юмнаТНОI 
держаВНІ закуПІВЛІ, пр ЯТо '''ом військовослужбовця учасника 
І о забезпечення ж J& , 

~вартири . з меТОI а Івана Івановича відповідно ДО рішення апеляційного 
оfiових ДІЙ гр.Панче~IС хвали Броварського міськрайонного суду. 

суду І(иївськоі облаСТІ та У 

ЗавіДУIОЧИЙ відділом 
з житЛОВИХ питанЬ 

В.М.МаковськиЙ 
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