
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г Про затв~рдження змін до Структури, загальної чисел~ості 
апарату МІСЬКОЇ ради та виконкому, виконавчих органів ради 

Розглянувши поданНJI заступника міського голови Шестопал л.п. 
від 30.08.05., на виконання Закону України "Про забезпечення умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, згідно листів Міністерства України у справах молоді та спорту 
від 06.06.05 N!!5112124 та Киівської облдержадміністрації "Про передачу 
функцій питань опіки та піклування" від 27.07.05 Н!!11l22/13760, відповідно 
до рішення сесії Броварської міської ради від 26.06.05 Н!!734-34-04 "Про 
затвердження нової редакції Положення про відділ у справах сім'ї та молоді" . .. . . . . , .. 
Броварської МІСЬКО1 ради та внесення ЗМІН у структуру ВІДДІЛУ У справах СІМ 1 

та молоді", надання даному відділу статусу юридичної особи, керуючись П.5 
ст.26 , Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

ВИРІШ ИЛА: 

1. Вивести відділ у справах сім'ї та молоді ~i шта~о~о розпису апарату 
Б ова ської міської ради та виконкому в самОСТІЙН~ ВІДДШ. . .... 
рр. ій' ш' ом бухгалтерського оБЛІІСУ КраСНІКОВІИ О.А. з 2. ЗавІдуІОЧ ВІДД. .' . чий баланс ВІДПОВІДНО до чинного законодавства. 

15.09.05. зробити Р?ЗПОДІЛ: и та загальної чисельності апарату міської 
3. Внести ЗМІНИ дО ТРУКТУР ганів міської ради згідно з додатком 1,2. 

ради та виконкому, вико~авчих ор штатний розпис У встановленому 
4. Міському ГОЛОВ1 затвердити 

чинним законодавСТВОМ порядкУ. чинність п.l рішення міської ради від 
_v.,п.к ЩО втратив .. .. 

5. Визнати.l.CUU'''~У·' НJI змін до структури апарату МІСЬКОI 
070705 ",ro761-3S-04 "Про затвердж~н " • • oI'~ ган1В ради . 
ради та виконкому, виконавчИХ = даногО рішення покласти на заступника 
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ПОДАННя: 

Керуючий справами виконкому 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Секретар міської ради 

ЗастУпник місьв:ого голови 

В.о.начальника фінансового управління 
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Додаток 1 
до ріШСllІІП Броварської 
I\lіськоі радІ. 

від I)J &O~ 200Sp. 
Хв е~!.r"-t)Р 

CT~YК~A ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕльmсть 
апарату МІСЬКО. ради та виконкому, ВИКонавчих органів раДl1 

Наw,єнування аnараn" та вuконавч,а 
КЇЛ,кіСІІ" 

органіврад" 
od''''''J4' Апарат міської ~ади та виконко~ 39 

Управління економіки 15 
Земельний відділ Броварської міської ради 5 
Відділ з житлових питань 3 
Архівний відділ Броварської міСЬКОЇj)8ДИ 2,5 
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 2 
цивільного захисту населевия 
Відділ б~ерського обліку 5 
Відділ містобу.zm!aннJI та архітектури . 6 

3 Інспекція державного архітектурво-будшельноro 

КОІ!'!'РОJПO 
9 . 

Управлівня ОСВІТИ 
3 Відділ культури 
2 Відділ фізичної культури та СП~Р'!У 
5 Відділ в справах сім'ї та Mo~oд.l 
6 

Служба у справах неПОВНОЛІТН~. . 
21,5 Адміиі~ативно-господарськии ВІДДІЛ 
36 . ·альногозахи~васеленвя Управлівня прlЩ1 та СОЦ1 . 10 

Управління комунально! ~aCHOCТ1 14 
Відділ житлових СУБС~ального roспода~ства 13 
~IIJ!авліввя ЖИТЛОВО-ХО ставом благоустроЮ та 4 
Спецвідділ ковтрозпо ~a 

11 . ім ~айиом МІста 
зовнШПІ . ництва 

13 Відділ капітальноГО БУд~ 
228 Міське фінансове y!!p'aDJIiН@BCЬOГO: 
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Додаток 2 
Д~ рішеllllSl Бровареькоі 
МІеькоі раДl1 

від QL ~.и~ 2005р. 
Хв r9J::.g-~~ 

апарату МІСЬКОЇ р 
ади та виконкому 

НаШ'єнуваННR "осад, відділів Кількіс,,,,, 

Міський голова одIlНIІІ(" 
1 

Секретар ради 
1 

Перший заступник міського голови 1 

Заступник міського голови 2 

Керуючий справами виконкому 1 

Організаційний відділ 3 

Відділ з кадрових питань 3 

Відділ ввyrpішньоі політики 4 

ЮрИДИЧНИЙ відділ 4 

Загальний відділ 
7 

Відділ роботи із звериеИИЯМИ громадІИ 
3 

Головний спеціаліст ради 
з 

. . .. аціі юриДИЧНИХ та фізичних осіб 2 
ВІДЦШ державво! реєстр 

1 
](онсультант NdCbKorO голови 

1 
Секретар керівника 
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Секретар - дpvкand. 
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Міському голові 
Антоненку в.о. 

ПОДАННЯ 
• 

Прошу ВКЛЮЧИТИ В порядок денний засідання чергової сесії Броварської 

міської ради проект рішення "Про BHeceННJI змін до структури, загальної 

чисельності апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів міськоі 

ради". 

Керуючиі справами .нко.кому @ в.п.Дворськвl 
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