
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвердження змін до структури, загальної чисеm;tості 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів ради 

Розглянувши клопотання заступника міського голови Руденка В.В. від 
15.12.06 про виведення управління містобудування та архітектури із 
штатного розпису апарату міської ради, виконкому та виконавчих органів 
ради, враховуючи рішення Броварської міської ради від 23.03 .2006р. 
Н2981-46-04 "Про затвердження Положення про Управління містобудування 

та архітектури Броварської міської ради", розглянувши пропозицію міського 
голови Антоненка В.О. про збільшення штатної чисельності апарату міської 
ради, подання заступників міського голови Руденка В.В., Шестопал Л.П., 
подання керуючого справами виконкому Дворського В.П. від 26.12.06, 
службову записку начальника фінансового управління Зеленської А.М. від 
13.12.06 Н22-53/791 про збільшення штатної чисельності житлового відділу, 
відділу роботи із зверненнями громадян, фінансового управління міського 
відділу культури, служби у справах неповнолітніх, керуючись п.5 ст.26 
Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", Броварська міська 

рада: 

ВИРІШ ИЛА: 

1. Вивести відділ містобудування та архітектури зі штатного розпису 
апарату Броварської міської ради та виконкому в самостійне управління 
містобудування та архітектури. . 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку Красніковій О.А. з 
01.01.07 зробити розподільчий баланс відповідн~ дО ЧИННОГ~ законодав~тва ... 

3. Внести зміни до структури та загальНОІ чиселЬНОСТІ апарату МІСЬКОІ 
ради та виконкому, виконавч~ органів міськоі paд~ згідно з додатками ~,2. 

4. Міському ГОЛОВІ, нач~н~ку фlНансовог? управЛІННЯ, 
начальнику служби у спр~ах неПОВНО~lТНІХ затвердити ЗМІНИ д~ штатних 

розписів, головному арХІтектору ~ICTa затвердити штатнии розпис 

управління містобудування та аРХІтектури У встановленому чинним 

законодавством порядку. . . 
5 Визнати таким, що втратили ЧИННІСТЬ додаток 1 до РІшення 

Б . КО·І· МІ·СЬКОЇ ради від 21.09.06 Н2105-08-05 "Про затвердження змін до 
роварсь .. .. 

загальнОЇ чисеЛЬНОСТІ апарату МІСЬКОІ paд~. T~ ~и~онкому, 
структури, . І.. І і ~ .• ~ •• 
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виконавчих органів ради", додаток 2 до рішення Броварської міської ради від 
20.07.06 N!!54-06-05 "Про затвердження змін до структури, загальної . ... . . " 
чисеЛЬНОСТІ апарату М1СЬКОl ради та виконкому, виконавчих органІВ ради . 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами виконкому Дворськ . -
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Міський голова 

М. Бровари 

від ~~.'l-JP4" 
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В.О.Антоненко 



поДАВВЯ: 

Керуючий справами виконкому 

поГОДЖЕННЯ: 

Секретар міської ради 
Сапожко ІОВ0 

/ 
Заступник міського голови 

В.ВоРуденко 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управліВВJI ~НЄf Зеленська А.м. 

Начальник юридичного відділу 

, 
<:: /~ 

___ C~SZ:;;::,.._ Лавер І.Го 
е 

в.о.вачllllыlикa зaraльного відділу д' ~ " Л.М.Шило 

... 
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Додаток 1 
до рішеННR Броварсько! 
&Іісько! paдll 

від ..tJ~200БР. 
N!! -I9~ - 05 

СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
апарату міської ради та виконкому, ВІІконаВЧІІХ органів ради 

Б _уnо € 
Наш,єнуваННR allapa",y ",а В"I(ОllаВЧІIХ КЇЛЬК;СnlЬ 

opzall;B ради одUІІІІЦЬ 
Апарат міської ради та виконко~ 40 42 
Управління економіки 16 16 
Земельний відділ Броварської міської ради 7 7 
Відділ з житлових питань 3 4 
Архівний відділ Броварської міської ради 2,5 2,5 
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 2 2 
цивільного захисту населення 

Відділ бухгалтерського обліку 5 5 
У правління містобудування та архітектури 12 12 
Управління освіти 10 10 
Відділ культури 3 3 
Відділ фізичної культури та спорту 2 2 

Відділ в справах сім'ї та молоді 5 5 
G~ба у справах неповнолітніх 6 7 
Адміністративно-господарський відділ 21,S 21,5 
Управління праці та соціального захисту 50 50 
населення . 

10 10 Управління комунальної влаСНОСТІ 

Управління житлово-комунального 13,5 13,5 
господарства 

Спецвідділ контролю за станом благоустрою 5 5 
та зовнішнім дизайном міста 
Відділ капітального будівництва 11 11 

Фінансове ~авліИНJI 13 14 - 237,5 ~ .'~I.·IJ~ 242,5 -..,. . 
t~~' аЧ ~ +0 ~ a:-~ ~ ~~~~ 
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апарату 

НаШ'ЄІІуваННR посад, відділів 

1. Міський голова 

2. Секретар ради 

3. Заступник міського голови 

4. Керуючий справами виконкому 

5. Організаційний відділ 

6. Відділ з кадрових питань 

7. Відділ внутрішньої політики 

8. ЮридИЧНИЙ відділ 

9. Загальний відділ 

10. Відділ роботи із звернеlШJlМИ громадян 

11. Головний спеціаліст ради 

12. Відділ державної реєстрації юридичних та 
фізичних осіб . 

13. Консультант міського голови 

14. Секретар керівника 

15. 

Міський голова 

Було Є 

КЇЛЬН;СnlЬ 

одllНlll(Ь 

1 1 

1 1 

4 4 

1 1 

з 3 

з з 

4 4 

4 4 

7 7 

3 4 

4 4 

2 2 

о 1 

1 1 

2 2 

40 42 

В.О.Антоненко 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА оо 
УПРАВЛlННЯ КО Р АДА киr~.СЬКОІ ОБЛАСТІ 

07400 МУНАЛЬНОІ ВЛАСНОСТІ 
• м. овари, вуn.Г т. 5-J 0-63 

Міському голові 
АНТОНЕНКУ Б.О. 

.;J. 

Ганна 

спеціалістом Управління комунальної власності. Розпорядженням міського 
голови від 1.9.01.2006 року Пономаренко Г.Ф!. було продовжено термін 
перебування на службі в органі місцевого самоврядування до 13 JПOтого 2007 
року. 

За час роботи Пономаренко Г.Ф. зарекомендувала себе відповідальним 
та грамотним спеціалістом, що сумлінно і якісно виконує покладені на неї 
всі службові обов'язки , не допускає дій і вчинків, які можуть зашкодити 
інтересам державної служби. 

13 лютого 2007 року Пономаренко Г.Ф. виповнюється 60 років і стаж 
служби в органах місцевого самоврядування становитиме 9 років, 9 місяців і 
8 днів, тобто не буде вистачати 2 місяці і 22 дні до 1 О років стажу державної 
служби, що не дасть можливіёть перерахувати пенсію, як посадовій особі 
місцевого самоврядування. 

Прошу Вас знайти можливість та прийняти відповідне рішення 
продовжити Пономаренко Ганні Федорівні - головному спеціалісту 
Управління комунальної власності, строк служби в органі місцевого 
самоврядування терміном на 3 місяці з 14 JПOтого по 14 травня 2007 року, 
згідно ст.18 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування». 

Виконуюча обов'язки н~чальника. 
Управління комунальНОI влаСНОСТІ Т.І.Данюк 
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Міському голові 
Антоненко в.о. 

ПОДАШІЯ 

Звертаю вашу ув . . агу на збlльmеННJI письмових звернень 
громадян МІста до виконкому Броварської міськ .. 

На протязі останніх. . 01 ради. 
нижче аналізом: 

роКІВ , що ПІдтверджується наведеним 

Особистий прийом 
Письмових звернень 

Всього звернень за 11 місяців 
2006 року 

Кількість звернень за 11 місяців 
2006 2005 +,- % 
1225 1342 -117 9,55 
5418 3972 +1446 36,4 

6643 5314 +1329 25 

враховуючи систематичний ріст звернень громадян 

Кількість звернень 
2006 2005 +,- % 

І квартал 1769 1334 435 32,6 
І півріччя 3530 2707 823 30,4 
9 місяців 5277 4128 1149 27,8 

11 місяців 6643 5314 1329 25 

Підсумовуючи вище викладене, враховуючи вимоги Закону 
України "Про звернення громадян" та указів Президента України від 
13.08.2002 N!!700/2002 "Про додаткові заходи щодо забезпечення 
реалізації громадянами конституційного права на звернення" і від 
14.04.2004 N!!434/2004 "Про невідкладні заходи удосконалення 
організації прийому громадян органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих 
органів", а також розпоряджень голови Київської обласної 
державної адміністрації, міського голови та з метою надання 
юридично-правової консультації громадянам з особистих питань, які 
потребують роз'яснення діючого законодавства, реалізуючи даний 
напрямок ПІЛЯХОМ створення 'Тромадської приймальні", прошу 
ввести в апарат міської ради додаткову штатну одиницю - головного 
спеціаліста з юридичного забезпечення відділу роботи із 
зверненнями громадян. 

Керуючий справами ВИКОВКDмуf!i! 



ПОДАННЯ 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

На сьогоднішній день у відділі з житлових питань Броварської міської 

ради працює З особи: начальник відділу, головний спеціаліст з юридичного 

забезпечення та інспектор відділу. Така кількість працівників не дозволяє 

виконувати покладені на відділ повноваження в повному обсязі та 

ускладнює роботу відділу. 

В зв'язку зі збільшенням обсягу робіт, які покладені на відділ; зміною 

житлового законодавства; необхідністю вчасного та всебічного контролю за 

квартирною чергою, продовженням проведення ії інвентаризації; 

збільшенням звернень громадян; передачею квартирних черг квартобліку 

підприємствами міста, що мали право ведення самостійного квартобліку 

(лише за останні декілька місяців поточного року черги до виконкому 

передали три підприємства міста); необхідністю створення єдиної бази даних 

осіб, що потребують поліпшення житлових умов та з метою вдосконалення 

роботи щодо виконання Програми забезпечення житлом пільгових, найменш 

захищених та інших категорій населення, перевірки списків громадян, що 

перебувають на квартобліку (більше 5 тисяч сімей); контролю за 

використанням та схоронністю житлового фонду комунальної власності 

територіальної громади; вирішення інших питань, що належать до 

компетенції відділу, прошу розглянути питання включення до иlтаmy 

працівників відділу з :JIсиmловux питань посаду голов 

Заступник міського голови В.В.Руденко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСn 

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ 

07400, М. Броварн, вул. Гагарін&, 15, тел. (294) 5-40-94, 224-62-72, тел.- факс: 5-53-82 

Від_-----N!!-___ _ г 
НаN!! ____ за ______ _ Секретарю міської ради 

Сапожку І.В. 

г 

L 

ПОДАННЯ 

Прошу включити в порядок денний чергової сесії, яка відбудеться 

21.12.06, проект рішення "Про зміни до структури, загальної чисельності 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів міської ради". 

Керуючий справами виконкому 

&. .. . " 

В.П.ДворсьКИЙ 

"'_ ···n" 
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