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БРОВАРСЬКА МІСЬКА .. РАДА КИІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г Про затвердженНJI змін до с .. -, . 
апарату міської труктури, загально І чисеЛlЬНОСТI 

ради та виконкому, виконавчих органів ради 

Розглянувши подання головного а .. оо о ... РХ1тектора МІста БроваРСЬКОI МІСЬКОЇ 
ради T~e~eBol. К.Л. ВІД 23.09.04р. Н!!263 про виесенНJI змін в структуру 
штату BIДД~ м~стобуд?'llання та архітектури, керуючись п.5 СТо26 , СТо54 
Закону ~краlНИ 'Про МІсцеве самоврядування в Украіні", Броварська міська 

рада ВИРІшила: 

ВИРІШ ИЛА: 

1. Внести зміни ДО структури та загальної чисельності апарату міськоі 
ради та виконкому, виконавчих органів міської ради згідно з додатком 1. 

2. Міському голові затвердити штатний розпис У встановленому 

чинним законодавством порядку. 
з. Визнати таким, що втратив чинність додаток 1 до п.3 рішенНJI 

Броварської міської ради від 08.09.05 Н!!799-37-04 "Про затвердх.сеННJI змін до 
структури апарату міської Ради та виконкому, виконавчих органш ради". 

Міський гол 

м.Бровари 
від rZ# r ,,~ t:J~ 
Н!! Jot~-~I-~~ 

В.О.Антоненко 



ПОДАННЯ: 

Керуючий справами виконкому 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Секретар міської ради ~тюкл.в. 

Перший заступник міського г"ліі!оіііі>::=:~~~~~~Кияниця~ О.А. 
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Додаток 1 
до рішеllllR Броварської 
J\lіськоі радІ. 
від .ІР ~~ 200Sp • 
.N! ..ІН -dl-e'+' 

CT~YК?'PA ТА 3AГAJlЬНA ЧИСЕльmСТL 
апарату МІСЬКОІ ради та ВИКОНКОМУ, виконавчих органів раДIІ 

НаШfєнуванНR allapalllY nla вuконаВЧl1Х Кільк;с",ь 
0llzaH;B рад" одllНlщ.ь 

Апарат міської ~ади та викоНІС<!r.t}' 39 
Упр_авління економіки 15 
Земельний відділ Б~оваj)СЬКОЇ міської ради 5 
Відділ з житлових питань 3 
А~хівиий відділ Брова~ської міСЬКОЇ~ади 2,5 
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 2 
цивільного захи~ населенНJI 
Відділ бухгaзrrерського обліку 5 

. Відділ місто~ання та архіте~и 8 
Інспекція державного архітектурно-будівельноro 3 
контролю 

9 У~авлiннJI освіти 
3 Відділлльтури 
2 Відділ ~ізичвої куль11Р.И та СП~Р'!У 
5 Відділ в ~aвax сім'ї та MO~Oд! 
6 

Служба у справах веповноm~. . 
21,5 Адміи~ативво .. господарсьІ<ИИ B1ДЦ1JI 
36 Управління праці та соціального З~СТУ населеllЮl 
10 

Управлівия KOМ}'!!8JlЬHOЇ влаСНОСТІ 
14 

Відділ житлових субсидЩ 13 У...!!2 . житпово"ко~ального господаJ!Ства 
4 8.ВJI1ШIЯ бп устрою та Спецвідділ КОВТРОJПO ~a станом аго 

зовнішнім дизайном МІста 11 
Відділ капітального б}'Д~ництва . 13 
Міське фінансове Ym!aвn1ШUl всьоrо: 230 
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Подання: 

Завідуюча відділом з кадрових питань 

Погоджено: 

Керуючий справами виконкому 
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Щербань в.г. 

Дворський в.п. 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА р .. 

ВІДДІЛ МІСТОБУдУВ А ~~ КИІВСЬКОЇ ОБЛАСГІ 
~-'пп ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400, М. Бровари 
, вуn. ГагарІна, 15. кІм. 412 Ten.S-30-49 

Від ~~.~.e& N9 
--~-,..,.--

Про введеННJI 

до штатного розпису 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

Відділ містобудування та архітектури Броварської міської ради проситf, 
прискорити виконання Вашого доручення на службову записку від 21.06.05р. 
Н! 2-53/293, щодо розгляду на сесії міськоі ради питання введення до штату 
розпису відділу дві одиниці спеціалістів в зв'язку з тим, що згідно "Типових 
правил розміщення малих архітектурних форм для здійснеННJI 
підприємницької діяльності" порядок передбачає видачу дозволів на 
розміщення МАФ, ведення чергового плану розташування об'єктів 
зовнішньої реклами та забезпечення виконання програми "BIZPRO". 

~Г' 

архітектор міста 

Мисак 
5-34-69 

~ А ~~~ 

К.Л.Телешева 

.,. 
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