
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

ГПро затв~рдж~.ння змін до структури, загальної чиселЬНОfті 
апарату МІСЬКОІ ради та виконкому, виконавчих органів ради 

Розглянувши подання секретаря Броварської міської ради Сапожка І.В. 
від 23.06.06 Н!!283, заступника міського голови Возняка С.М. від 06.07.06 
про збільшення штатної чисельності апарату міської ради, земельного 
відділу виконкому міської ради, керуючись п.5 ст.26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування вУкраїні", 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 додатками 1,2. 

2. Міському голові Антоненку В.О. затвердити зміни до штатного 
розпису у встановленому чинним законодавством порядку. 

3. Визнати таким, що втратили чинність додатки 1, 2 до рішень 
Броварської міської ради від 23.03.2006р. Н!!964-46-04, від 01.06.2006р. N!!З6-
05-05 "Про затвердження змін до структури, загальної чисельності апарату 
міської ради та виконкому, '~.OPгaнiB ради". 
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ПОДАННЯ: 

Керуючий справами виконкому 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Секретар міської ради І.В. Сапожко 

Заступник міського голови Возняк С.М. 

Начальник фінансового ynpaвпШИJI Ш~ Зеленська А.М 

Начальник.юридичного відділу 
,~ 

Лавер І.Г. 

Начальник звraпьного~. --і.- Гнатюк Н.І 



БР~~АР~ЬКАN.ПСЬКАРАДА 
КИІВСЬКОІ області V скликання 

СЕКРЕТАР ~ICЬKOi РАДИ 
07400 , у країна, Київська Область, м. БроваРIІ вул Гагаріна І S к 420 ·1· krad"~ Ь ki 

,. ,. І e-тВI : mlS ""о rovary. eV.UB 

І 

ВІІХ. N!! 113 від .< 3. 06~ 200Q:.p. 

Міському голові м. БроваРl1 
B.O.AHTOHeIIКO 

Відповідно до ст. 50 Закону Україні ес Про місцеве самоврпдувВНВJI в Україні» , 
ст.33 Регламенту Броварської міськоі ради V СКJIиК8ВНJI прошу внести ва розгmrд сесії 
Броварської міської ради V СКJIик8ННJI ПИТ8ННJI про BHeCeННJI змін до рішеННJI 
Броварської міської ради Н!! 826-38-04 від 27.10.2005 р. і затвердиш eтpyкrypy апарату 
Броварської міської раДl1 у кількості 6 ОДИНІІЦЬ : 

- Секретар ради 
- Керівник апарату ради 
- Головної спеціаліст - 3 

( у тому числі юрист) 
- Секретар - друкарка 

І.В.САПОЖКО 

І 
6poи~;c ... ·:;I~' мвк . 

В! v," L~ I..r5'f-& 
х AH.~" ,г-. -

/0 t) Є "6 . ". . .............. 



-

БРОВАРСЬКА МІсьКА РАДА київськоl ОБЛАСП 

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ 
07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, тел. (294) 5-40-94, 224-62-72, тел.- факс: S-S3-82 

Ha~ зВ ____________ __ Міському голові 
~HTOHeHКY В.О. 

г І· 

ПОДАННЯ 

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 
02.10.1996 р., зважаючи на те, що в поточному році кількість зв~рнень на 
адресу Броварської міської ради щодо вирішення земельних питань 

. збільшилась більше ніж у два рази в порівнянні з минулим роком, 
враховуючи значну завантаженість працівників земельного відділу та з 
метою створення сприятливих умо.в для виконання покладених на відділ 

обов' язків, вважаю за необхідне збільшити штат земельного відділу міської 
ради на одну штатну одиницю - головного спеціаліста та додаткову штатну 

одиницю - головного спеціаліста. 
З цією метою вважаю за доцільне перевести одну вакантну штатну 

одиницю з У правління економіки в земельний відділ. . 
Прошу внести відповідні зміни в загальну. чисеЛЬНІСТЬ структури 

апарату міської ради, виконкому та виконавчих органІВ ради. 

Заступник міського голови С.М.Возняк 

• 

L 



002521 



A~ Htlli."ell.l'BII""I' """plln'J' та IІl1конавчux 
". 11. 

д'\'."'N 
;щ І"""''''''' 1~1"''''''\\'''~\\~ 
MI~I.,,'t'\' \'1\)\'1. 
,,~, • .(1. 11:,... ~ ~щ,(\,,, 
ом W\1l/--0.(/' С6: 

t~ 
" 

,-------_. 
I(III'I'(~ 0/111' 

t!Jlгt",;в l!tltJll ООIІЦіІ 
r- 1. Апарат MiCЬK~Ї рм .. 1'8 81іІСО111СОМУ 4() 

~/f'Jo_. __ . • 
І 

2. Управління економік.! J6 
3. Земельний відділ БЕО8аЕсьхоі ~UCЬ1tOr ра!.:Щ: .1 
4. Відді'! З ЖИТ.108ИХ nИ'nWЬ 

- -0--- о 

,..-- .-. --_.-.. _-
l І '3 . .. . . . . о 

~~S~.~I~А~Р~Х~lВ~Н~И~И~81~~~·~~~~~Б~Р~О~8~ар~с~ь~K~O~l~~~l~~K~~~l~~~~·~~~~~~~~~~..,oo O~'-~1 
6. 1 Bi:ui1 З питанЬ надЗ8ИЧайних си-ryi1J1Їii:'СІ: 

: 11ИВL1ЬНОГО захисту hace-ленЮІ ____ ОО_і 

----- .. -. 

~~7~. __ ~В~j~'='і~]~б~)~·Х~·nL~1~т~е~рс~ь~к~о~го~О~б=Л~і=КУ~ ________________________ ~~~~ ; 
_..!:8~. ~В~j1:::'~і~]~Ш~·~СТ~ОО~-~У:.:·.:1~у~ван~~ня~та~а~р~Xl~°1:..::~~-::::.rv.;;,J:р:::u~~ __ ~_~_~ __ ;"'!~12~ ____ . __ 

9. )'праВ:ІЇJ:u:JJl освіти ~ 
10. о ВЬ.з.і:l КУ:ІЬТУРИ " 

~ 11. о Ві, ... ;:! фі3ИЧJiоі культури та CnQPТY -; 

12. Bi~';:I г справах сїм·ї та ~олоді " 
~ 13. с.."!)'ЖОа у справах нe.nОВJ:lО.п.iтtUx.. о _;~ 

14. : A:f.)riзiclра'!'ивно-гоcnодарcыlй ВtnZWГo -~ 

L 16.1' Уп~"23.1і.ння к-омунал.ьної З..'1ас.fiОcri
L 17. j' ВЬЗ.і:! ЖX'rlО8НХ субсмій 

І І 19. СEL.-ші'з';u"1;wwrpoлю ~a ставО~1.бhас.оУ~If. l:и 
_ ~-;:ішgш дн.~о~шc:ra. 

О. 

. ..::! 
~ 

.-..' -- ---. ,.r ---.---~ -
.--- = 



Подаввв: 

Завідуюча відцілОМ З кадрових питань Щербань В.Г. 

Погоджено: 

Керуючий справами виконкому Дворський В.П. 



СТРУКТУРА 

Додаток 2 
до рішеllНВ Броварськоі 

місько, ~ІЩ!І" 
від ./11. Щ. ~ 
N! .91-I2б"-{) 

апарату міської ради та виконкому 

HaйA'ЄHYBaHНR "осад, відділів 

1. Міський голова 

2. Секретар ради 

3. Заступник міського голови 

5. Керуючий справами виконкому 

6. Організаційний відділ 

7. Відділ з кадрових питань 

8. Відділ внутрішньої політики 

9. Юридичний відділ 

10. Загальний відділ 

11. Відділ роботи із звернеНJUIМИ гpoMaдsIН 

12. Головний спеціаліст ради 

13. Відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб 

15. Секретар керівника 

16. Секретар - друкарка .,.;. ;:.:~~r:~ 
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В.О.Антоненко 
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