БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
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Про затвердження змін до структури, загальної чисельності
апарату міської ради та виконкому, виконавчих opг~ ради

Розглянувши

пропозицію

міського голови Антоненка В.О. ві)

про збільшення штатної чисельності вищевказаних виконавчю
органів міської ради, подання начальника відділу капітального будівництв;
Ждановського М.М. від 06.06.07 N!!258 про збільшення штатної чисельнос'І
відділу капітального будівництва, керуючись п.5 ст.26 Закону Украіни "Пр.
місцеве самоврядування вУкраїні", Броварська міська рада вирішила:

01.06.07

ВИРІШ ИЛА:

Внести зміни до структури та загальної чисельності апарату міське
ради та виконкому, виконавчих органів міської ради згідно з додатком 1.
2. Міському голові Антоненку В.О., начальнику відділу капітальног
будівництва Ждановському М.М. затвердити зміни до штатного розпису

1.

встановленому чинним законодавством порядку.

З. Визнати таким,

що втратив чинність додаток

1

до

рішенн

Броварської міської ради від 26.04.2007р. N!!ЗОО-20-05 "Про затвердженн
змін до структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконко~
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виконавчих органІВ ради

Міський голова

В.О.Антоненко
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поДАННЯ:
Міський голова
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. ___-Антоненко В.О.

ПОГОДЖЕННЯ:
Сапожко І.В.

Секретар міської ради

Заступник міського голови

-I-A~~~~/.:-Руденко В.В.
Дворський в.n.

Керуючий справами виконкому

Виконуюча обов' язки начальника

фінансового управління - начальник
бюджетного відділу
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СТРУКТУРА ТА ЗА
ЛЬВА ЧИСЕЛЬНІСТЬ
апарату міськоі" раДl1 та ВІІКОНКОМУ, ВІІконаВЧІІХ органів раДl1
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Апарат міської ради та ВИКОНКОМУ
Управління економіки
Земельний відділ Броварської міської ради
Відділ з житлових питань
Архівний відділ Броварської міської ради
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та
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цивільного захисту населення

Відділ бухгалтерського обліку
7.
Управління містобу~ання та архітектури
8.
Управління освіти
9.
10. Відділ кУльтури
11. Відділ фізичної культури та спорту
12. Відділ в справах сім'ї та молоді
13. Служба у справах неповнолітніх
14. Адміністративно-господарський відділ
15. Управління праці та соціального захисту
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16. Управління коМ}'!!альної власності
17. Управління житлово-комунального
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Міському голові
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в зв 'язку зі збільшенням обсягів роботи щодо утримання в належному
санітарному стані службових приміщень першої та частково другої черги
адмін. будинку за адресою вул. Гагаріна

18,

а також приміщень відділу

роботи із звернення громадян за адресою вул. Незалежності

2,

розглянути питання:

1.

введення посади прибиральниці =

2 одиниці (Гагаріна 18);

Керуючий справами
виконкому

В.П. Дворський

прошу
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
07400. М. БроваРII. КJlУВСloкоі області. вул. М.JlвryиовоУ.зв
тeлlфакс 5-21-37
КОД 22202690
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Про виесеlПUl змів ДО пrraтиого

Міському голові
Антоненко В.О.

розпису

Шановниі Вікторе Олександровичу!

В зв"язку З рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Н!!

від 12.12.2006 року "Про надання відділу капітального будівництва
функцій єдиного замовника", рішенНJI сесії Броварської міської ради N!! 244-17-

557
OS

від

22

JПOтого

2007

року ,,про затвердження Положення про відділ

капітального будівництва Броварської міської ради в новій редакції" та

збільшеННJJМ об"єму робіт: - проектуванНJI інженерних мереж 1У житлового

району, проектування та будівництво інфраструктури промислово-комунальної

зони в районі Об"їздної дороги, проектувaнНJI та будівництво П-черги кварталу
вул. Олімпійської, проехтувaRНJI та реконструкції вул.Київська та інші всього більше 60 об"єкriв, прошу Вас, шановниі Вікторе ОJlександровичу,
розгзuшyти питання щодо
збільшеННJI
штатної чисельності відділу
капітального будівництва на 8 (вісім) одиниць (загальна структура відділу
капітального будівництва додається), а саме:

_

заступника начальника відділу (по проектним роботам, зв"язку з

місцевими органами);
.
заступника начальника відділу ( з ПИТaнНJI будівництва, та технічного
наглццу);

.

головного спеціаліста проектувальника - 3 ОДИНИЦІ;

-

головного спеціаліста по технічному нагляду -

-

головного спеціаліста (кошторисника) -

_

юриста -

начальник відділу

(

52137

одиници;

1 одиници;

1 одиници.
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Васильченко К.К
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М.М.ЖдановськиЙ
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Головний бухгалтер -

Начальннк відділу

,

капіТВJIЬНОГО

І-

~

І

Головний спеціаліст

будівництва

Головний спеціаліст
бухгалтер

Кошторисник

2 чоловіки

Заступник

Заступник

3аетупНІІК начальника 3

начВJIЬНИка по

начальника по

пuтанВJI будівництва та

тендерній

проектним роботам,

технічного нагляду

документації
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органами
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1 категорії
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Нач8ЛЬНИХ відділу
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Міському голові
Антоненку в.о.

ПОДАННЯ
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Прошу ВКЛЮЧИТИ В порядок денний засіданни чергової сесії Броварської

міської ради, що відбудеться
до

14.06.07

проект рішення "Про затвердженни змін

структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому,

виконавчих органів ради".

Керуючий справами викоикому (jJ~~"7J

В.П.Дворськиі

