
БРОВАРСІ,КА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затв~рдж~~ня змін до структури, загальної ЧJ.lсеЛ1il10сті 
апарату МІСЬКОІ ради та виконкому, виконавчих органів ради 

Розглянувши подання начальника управління освіти Онищенка В.І. від 
12.09.06 N!!806 про збільшення штатної чисельності вищевказаних 
виконавчих органів міської ради, керYlОЧИСЬ п.5 ст.26 Закону України "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 міської ради згідно з додатком 1. 

2. Начальнику управління освіти Онищенку В.І. затвердити зміни до 
штатного розпису у встановленому чинним законодавством порядку. 

з. Визнати таким, що втратив чинність додаток 1 до рішення 
Броварської міської ради від 20.07.2006р. N!54-06-05 "Про затвердження змін 
до структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

виконавчих органів ради". 

Міський голова В.О.Антоненко 
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ПОДАННЯ: 

КеРУIОЧИЙ справами ВИКОНКОМУ 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Секретар міської ради 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

В.о. начальника загального відділу -
головний спеціаліст 

00052~ 

Сапожко І.В. 

~е",зеленськаА.М. 

r ~ 

с- dЛаверІ.Г. 

ШилоЛ.М. 
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J1i Н "'Ї.1'Є"Уtlll""В ""lIрату ІІІа tlllllОllавч,1Х 
IL 11. овга,,;tI радll 

10 Апарат міської ради та вихонкому 

20 У правлінНJI економіки 

3. Земельний відділ Броварської міської ПІДи 

40 Відділ з житлових питань 

50 Архівний відділ Броварської міської ради 

60 Відділ з питань надзвичайних сиryацій та 

цивільного з8хис1у населеННJI 
70 Відділ бухгалтерського обліку 
80 Відціп містобудуваННJI та архітеюури 
90 УправліННJI освіти 
100 Відділ культури 
110 Відділ Фізичної КУЛЬ'ІУРи та спорту 
120 Відділ в справах сім'ї та молоді 

_130 С1!УЖба у споавах неповнолітніх 
.... 140 Адміністративно-господарський відділ 
~ 150 Уl!PавліННJI праці та соціального З8ХИCnY населеННJI 
r-!6o УпоІВЛiННJI комунальної власності 
r-!7o Відділ житлових субсидій 
~ УправтННJI ЖИТJIОВО-ХОмyJ:lального господаJJства 

190 Спецвідділ хоН1'рomo за станом благоустрою та 
~ Зовнішнім дизайном міста 
~ Відділ IWJЇ'l'8JIbHOrO буді ._ 
~ Фінансове YIlPавлі~ ~~~ IIII/f~", 
"'-_ 1/* :. ~gtif}r_&c 
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ПОДАННЯ: 

Начальник 3 відділу 3 кадрових питань 

ПОГОД)ІСЕННЯ: 

КеРУ10ЧИЙ справами виконкому 

Щербань В.Г. 
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~:.. ·'о!..:с .:-- ?-'" ДворсьkИЙ В.п. 
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,t(/"~ БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
І 07400.\1. Бровар", вул. rQ2QpillQ ІВ, тел (294) 5-14-ВІ, 5-14-82,7-23-79 

';i"A-,.t.Оg. O&f' Н!! /о( 
На~ ______ --_за--__ 

Про введення додаткової 
штатної одиниці 

MicbKOJ\lY голові 
A"mOlleHКY В. о. 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

Управління освіти Броварської міської ради просить Вас розглянути 
ПIIТaННЯ введення додаткової одиниці заступника начальника із фізичної 

купьтури та позашкільних закладів до штату управління освіти у зв'язку із 
збinьшенням обсягів робіт 

3повагою, 
начальник управління освіти В.І. Онищенко 



ПОДАННЯ 

Міському гапові 
AllTOllellJCY в.о. 

Прошу ВКJlЮЧИТИ В порядок денний засідання чергової сесії Броварської 

.Пської ради, що відбудеться 21.09.06 проект рішення "Про внесення змін до 

структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

ВJIКОНавчих органів міської ради". 

в.п.дВОРСЬКllіі 
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