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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА К У 

и ВСЬКОІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

Г Про затвердження змін до 
апарату міської ради СТРуктури, зaranьної чисел-;)ності 

та виконкому, ВИконавчих органів ради 

. . Розг~янувши подання управління економіки від 09.12.05 Не 3-1/363, 
ВІДдІЛу МІстобудування та архітектури від 22.12.05 N!371, управління 
житлово-комунального господарства вІД' 191205 "''0932 б' 
... " .. ,!. про ЗІЛьшення 

штатно. чисеЛЬНОСТІ вищевказаних виконавчих органів міської ради, 
керУЮЧИСЬ п.5 ст.26 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 міськоі ради згідно з додатком. 

2. Міському голові, начальнику управління економіки, начальнику 
управління житлово-комунального господарства затвердити зміни до 
штатних розписів у встановленому чинним законодавством порядку. 

З. Визнати таким, що втратив чинність додаток 1 до рішення 
Броварської міськоі ради від 27.10.05 Не 826-38-04 "Про затвердження змін 
до структури апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів ради" . 
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lIUДAt1n.и: 

Керуючий справами виконкому 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Секретар міськоі ради 

Перший заступник міського голови 

Виконуюча обов'язки начальника 
фінансового управпіllНJ[ -заступник 

начальниха фінансового управління
начальник бюджетного відділу 

Завідуюча юридичним відцілом 

Завідуюча зa.ra.JIьиим відцілом 

000615 

(jj}t-L Дворський БЛ 
~ 

КИЯНИЦJI О.А. 

~ Сторожук Т.О. 

І 

<=' 
C~ 

------.,;:'-2?~ Лавер ІІ. 

Гна1ЮІСRІ. 



А'! 

1. 
2. 
З. 
4. 
S. 
6. 

7. 
В. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
1 
16. 
17. 
18. 
19. 

Додаток 
до pIWClll18 ВроаарськоІ 
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СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
апарату I\IЇської раДl1 та BIIKOIIICO&ay, ВlllСОllаВЧllХ opralliB paдll 

НашtеllуваllllR allapamy та IІI1f(ОllаIlЧ11Х 
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ПодаНІІВ: 

Завіду10ча відділом з кадрових питань Щербань в.г. 

Погоджено: 

Керуючий справами виконкому 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА 

РАДА КИІВСЬКОІ ОSЛАСТІ 
у прааліllllR ЖllтлоаО-КОI\IУНал .. 

HOro roеподарства 

07400. КIIІвсІо1С8 Dl'inlf"l1.tt ІМ G 
• РОВlРII, ВУn. КIIІвсLICII, 292, тlф 6.0.1-1 З, Т. 5-20.16 

Від/§. ,ol tloc>.!J - НІ 9З-L 
НаК! 38 ________ _ 

Про внесення змін до 
аруктури управління 
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КЛОПОТАННЯ 

Шановний Вікторе Олександровичу ! 
у шraтному розписі управління житлово-комунального roсподарства, 

] часу його створення, вїдCf1Wl одиници прибиральниці. Прибираннв 
приміщень управління проводиться його працівниками. 

Враховуючи ситуацію, що склалася, просимо Вашоro поroдження на 
ВІІесеШIJI змін до crpуктури управління житлово-комунального 

,rocподарства lIIЛЯXом введен:ни 0,5 ставки прибиральниці 3 01.01.06. 

3повaroю 

lJaчanьник управлінНJI в.о.морозова 
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ВРО АРСЬКА МІСЬКА Р .. 
ВІДДІЛ МIСТОБУДУв.а ~.., КИIВськоl ОliJIAcn 

r ~.UJ.I1 ТААР:xrrnктури 
07400 

• м. Бровари. вуn. Гarвpiнa. 15. кім. 412 Ten.5-3Q.49 -ВlA3- 2. . ..(1 •• oS 

Н.НІ_----- Від ____ _ 

Про внесення зміни в СТРУктуру 
~ьноїчисельностіапарату 
міської ради та виконкому, ви

конавчих органів ради. 

ї 

MicLKOr.!)' голові 
Антоненку В.О. 

- І 

в зв' язку з приєднанням інспеКЦІЇ державноro архітектурно-будівельноro 
контролю до відділу містобудуванна та архітектури Броварської міської paдll, прошу 
внести відповідні зміни в структуру загальної чисельності апарату міської ради та 
ВIIКОНКОМУ, виконавчих органів ради, а саме: чотири штатні одиниці, 
• НQllШlЬНUК iHCIJeKlfiї дєржавного архітєктурно- будіtlЄЛЬНOZO контролю - меlпутlНК 
НQЧШlьнuка відділу АtістобудУtlанНR та архітеюnypu - J ООUННlIВ: 

·20ЛOtlНozo спєціаліста - J одиницв,' 
• спеціаліста І каmєгоріі' - J одиниця та додатково збільшити штатну чисельність 
відділу містобудування та архітектури Броварської міської ради - J ООIlНlIJpl2ОЛ0tI
нага Cllєціаліста і РОЗГЛJlНУТИ зазначене ПИТ8ННJI на черroвій сесії r.licLKOЇ ради. 

Головний архітектор міста К.Л.Телешева 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

УПРАВЛІННJJ EKo~BCЬKOI ОБЛАСn 
07400, t.I.БРОВ8Рlf, вул. Гагаріна І S МIf(Н 

.., ,телJ факС(294) 6-29-60 
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П~ршому заступнику 
МІСЬКОГО гопови 

О.А.Кюrницї 
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lМ!5ИС1БОВА ЗАПИСКА 

. З 6 року ~~?aє в дi~, З~он Украіни .дро дозвільну систему у 
сфеРІ господаРСЬКОІ ДІЯЛЬНОСТІ зnдно якого всі дозвільні документи
ДОЗВОЛИ, висновки, погоджеННJJ, свідоцтва тощо, які надають суб"єкту 
господарювання право на npоваджеНWI певних дій ЩОДО здійснення 

roсподарської діяльності ( зПдно переліку- це бinьше 10 дозвільно
DоroджуваJlЬНИЖ документів) . Відповідно IJYВК'l'Y 1 cтaтri 5 цього Закону 
необхідно ввести посади адміністраторів які орraиiзовують видачу суб"єктвм 
roсподарювання документів дозвільного характеру і забезпечують взаємодію 
місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру. 

Враховуючи вищенаведене, вважаю за необхідне створити ЄДИНИЙ 
дозвільний центр в кількості трьох осіб, ввівши д~ • штатно~ розпису 
управління економіки Броварської міськоі ради 2 .. х 8ДМ1Н1страТОРІВ • 

Начальник управліВИІ 
ековоміки 

С.м.ВозНJIК 
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