
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Ппо- затвердження змін до структури, загальної чисельноcri.., 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів ради І 

Розглянувши. подання керуючого справами виконкому 
. Дворського В.П. вІД 17.04.07 N!!2-5З/З 15, на виконання ст.14, ст.З4 Закону 
України "Про Державний реєстр виборців", відповідно до листа Київської 
обласної держадміністрації від 11.04.07 Н!! 11-22-12440 "Про створення 
органів ведення Державного реєстру виборців", керуючись п.5 ст.26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Украіні", Броварська міська рада 

вирішила: 

ВИРІШ НЛА: 

1. Створити У відділі внутрішньої політики сектор ведення Державного 
реєстру виборців. 

2. Міському голові затвердити зміни до Положення про відділ 
внутрішньої політики. 

З. Внести зміни до структури та загальної чисельності апарату міської 
ради та виконкому, виконавчих органів міської ради згідно з 

додатками 1, 2. 
4. Міському голові затвердити зміни до штатного розпису у 

встановленому чинним законодавством порядку. 
S. Визнати таким, що втратили чинність додатки 1, 2 до рішення 

Броварської міської ради від 28.12.06 H!!19~-14-05 "Пр~ за~ердження 
змін до структури, загальної чисельНОСТІ апарату МІСЬКОІ ради та . " виконкому, виконавЧИХ органІВ ради : 

б. Контроль за виконанНJЩ .... д~чr:~~~ення покласти на керуючого 
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ПОДАННЯ: ./Z;)~/ 
КеруючИЙ справами ВИХОИКОМУ ~ С/= ~ Дворськиli В.П. 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Секретар міської ради Сапожко І.В. 

Начальник фінансового управління ~Ut.е.щ Зеленська А.М. 

, 
~ 

Начальник юридичного відділу С-"Сі Лавер І.Г. 

НаЧIlllЬlUlКзaram,ИОro ~ ГнатюкИ.І 
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Апарат міської ради та виконком~ 
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Управління економіки 

" . , -9' 16 
Земельний відділ Броварської міської J!8ДИ 7 
Відділ з житлових питань 4 
Архівний відділ Броварської міськоі ради 2,5 
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 2 
цивільного захисту населення 

Відділ бухгалтерського облLку 5 
Управління містобудУВання та архіт~и 12 
Управління освіти 10 
Відділ культури 3 
Відділ фізичної культури та спорту 2 
Відділ в справах сім'ї та молоді 5 
Служба у справах неповнолітніх 7 
Адміністративно-господарс_ький відділ 21,5 
Управління праці та соціального захисту 50 

населення 

Управління КОмУНальної власності 10 

Управління житлово-комунального 13,5 

господарства 

Спецвідділ контролю за станом благоустрою 5 

та зовнішнім дизайном міста .. ::--:..=.-

Відділ капітального будівництва І .1 ~ ~~ 11 
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Міський голова 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

Кер~чий справами виконкому 

Організаційний відділ 

Відділ з кадрових питань 

Відділ внутрішньої політики 

Юридичний відділ 

Загальний відділ 

Відділ роботи із зверненнями громадян 

Головний спеціаліст ради 

Відділ державної реєстрації юридичних та 

фізичних осіб 
Консультант міського голови 
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ПОДАННЯ 

Міському голові 
AHTOlleHКY в.о. 

На виконання Закону України від 22.02.07 "Про Державний реєстр 
"'''. 

виборців", керуючись рекомендаціями Київської обласної державної 

адміністрації "Про створення органів ведення Державного реєстру 

виборців" (лист Київської обласної державної адміністрації від 11.04.07 

N211-22-12440), в зв'язку з веденням Державного реєстру виборців в 

Украіні необхідно створити у відділі Внутрішньої політики сектор 

ведення Державного реєстру виборців в кількості 2-х штатних одиниць: 

завідувача сектору та головного спеціаліста, ввівши додатково дві штатні 

одиниці. 

На підставі вищевикладеного, прошу включити в порядок денний 

засідання чергової сесії Броварської міської ради, що відбудеться 26.04.07 

проект рішення "Про затвердженНJI змін до структури, загальної 

чисельності апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів ради". 

Керуючий справаМl1 виконкому в.п.дВОРСЬКlIЙ 
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