
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

~po затвердження змін до структури, загальної чисельності 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів Pl,ци 

Розглянувши пропозицію міського голови Антоненка в.о. від 10.08.07 
про збільшення штатної чисельності вищевказаних виконавчих органів 
міської ради, подання керуючого справами виконкому Дворського 
В.П. від 07.08.07, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
18.07.07 N!!943 "Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та 
регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру 
виборців", керуючись п.5 ст.26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Украіні", 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 

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

встановленому чинним законодавством порядку. 

з. Визнати таким, що втратили чинність додаток 1 до рішення 
Броварської міської ради від 14.06.07 N!!З58-22-05 ."Про затвердження 
змін до структури, загальної ЧИСМЬdості апарату міської ради та 
виконкому, виконавчих органів ради", додаток 2 до рішення 
Броварської міської ради від ~6.04.07 N!!ЗО.0-20-05 "Пр~ зат~ердження 
змін до структури, загальНОІ чисеЛЬНОСТІ апарату МІСЬКОІ ради та . " виконкому виконавчих органІВ ради . ~ 

4. Контроль ~ виконан Ф lrtI рішеННJI покласти на ~oro 
справами ~иконкому ~ о іІ.. .' 
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ПОДАННЯ: 

Керуючий справами виконкому 
Дворський В.П. 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Секретар міської ради І.В. Сапожко 

Начальник фінансового управління еленська А.М. 

Виконуюча обов'язки начальника 

юридичного відділу-головний спеціаліст ~ Баба-Мірзоєва А.В. 

Начальник загального B~ " ""':Jff:. ~ ГнатюкИ.! 
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СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
апарату міської ради та виконкому, ВllКОllаВЧllХ opralliB радll 

НаііА,енування anapall'y ІІ.а ВІІконаВЧІIХ КілЬК;СlllЬ 
tmzaHiB ради odllll"'(b 

Апарат міської ради та виконкому 48 
У правління економіки 16 
Земельний відділ Броварської міської ради 7 
Відділ з житлових питань 4 
Архівний відділ Броварської міської ради 2,5 
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 2 
цивільного захисту населеННJI 

Відділ бухгалтерського обліку 5 
Управління містобу~ання та архітектури 12 
У правління 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-господарський відділ 23,5 
Управлінвя праці та соціального захисту 50 

населенвя 

Управлінвя КОМ}'l!альної власності 10 
УправлінНJI житлово-комунального 13,5 

господарства 

Спецвідділ контролю за станом благоустрою 5 
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ПОДАННЯ: 

Начальник відділу з кадрових питань,_~~ __ _ Щербань в.г. 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Керуючий справами виконкому Дворський в.п. 



СТРУКТУРА 
апарату міської раДl1 та ВІІКОНКОМУ 
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11.11. 
відділів 
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и, r"'(b 

1. Міський голова 1 

2. Секретар ради 1 

з. Заступник міського голови 4 

4. Керуючий справами виконкому 1 

5. Організаційний відділ 3 

6. Відділ з кадрових питань 3 

7. Відділ внутріUПIЬОЇ політики 8 

8. Юридичний відділ 4 

9. Загальний відділ 7 

10. Відділ роботи із зверненнями громадин 4 

11. Головний спеціаліст ради 4 

12. Відділ державної реєстрації юридичних та 2 . . осіб ІП1".1 

13. Консультант міського голови 3 

14. Секретар керівника 1 
~_f!!I~ 

15. С -- ........ ~~ -.. ~ 2 ekpetaP-ДРl і* ',,- ~~* 
,_c:a~ 
'q~ 1m ~ -~ .Wht'i '0: 48 
о.-~~И"'_~ 

Міський голова • .., _ ь В.О.Антоненко 
* 0..0 

W '6"" 



ПОДAlПlЯ: 

~ 
Начальник відділу з кадрових питань._~.ч-__ _ Щербань в.г. 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Керуючий справами виконкому 
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Додаток: на 2 арк. 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрацП 

:корб 2868625 

аНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

1.286-85-35. факс 286-15-10 
,аll: ver@kra.kiev.ua. 

Голові райдержадміністраціі 

І 

~r 
І 

Міському голові 

І роботі постанову Кабінету Міністрів 

~ питання утворення органів (відділів) 
~) адміністрування Державного реєстру 

.., 

(підпис) А.П.Косенко 



-

киїВСьКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

01196, ~~~'!~~Л:"і УКРь,атнки, 1, тел.286-85-З5, факс 286-15-10 
. . 'у-о .аОУ.иа E-mail: ver@kra.kiev.ua. 

від 25.07.2007 Ng 11-22-15268 
а-

.-~[ ___ a /v 
Голові райдержадМіНістрації 

Міському голові 

Надсилаємо для керівництва в роботі постанову Кабінету Міністрів 
УкраІни від 18.07.2007 Ng 943 "Деякі питання утворення органів (вірділів) 
ведення та регіОНальних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру 
виборців" . 

Додаток: на 2 арк. 

Заступник голови -
керіВник апарату адміністрації 

(підпис) А.П.Косенко 

СкаРб 2868625 



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
від 18 липня 2007 р. N~ 94З 

Киів 

д.еЯ~і !1итання утворення органів 
(Вlддl"?IВ) ведення та регіональних 
оргаНІВ (ВіддіЛів) адМіНістрування 
Державного реєстру ВИборців 

Ві":'П,?Відно до ~а~и~и ДPy~oi етапі З4 Закону Украіни "Про Державний реєстр 
виБОРЦІВ КаБІнет МІНІСТРІВ УкраІНИ постановляє: 

1. Установити, що чисельність працівників органу (відділу) ведення 
~ержавного реєстру виборців (далі - орган ведення) визначається з урахуванням 
КІлькості в~борцlв, включених на 2б березня 200б р. до списків виборцІв на 
виборчих ДІЛЬНИЦЯХ, що були утворені в межах територП, на яку поширюються 
~~~~ов~же':tНЯ цього органу: до 50 ООО виборцІв - З штатні одиниці, від 50'001· до 
t!>~ ,900 - до 4, вJд 100 001 до 150 ООО - до 5, вІд 150 001 до 200 ООО .:.. до б; від 
200 001 до 250 ООО - до 7, від 250 001 до ЗАА ООО - до 8, понад ЗАА ООО - до 9 
штатних одиниць. 

Утворення нових, коригування чисельності існуючих органів ведення 
здійснюється з урахуванням кількості виборців, виборча адреса яких знаходиться в 
межах території, на яку поширюються повноваження цього органу. 

Чисельність працівників регіонального органу (відділу) адміністрування 
Державного реєстру виборців (далі - орган адміністрування) визначається з 
урахуванням кількості органІв ведення, на які поширюються повноваження цього 
органу адміністрування: до Зб органів ведення - З штатні одиниці, від З7 до 48 - до 
4, від 49 до ба - до 5, понад ба - до б штатних одиниць. 

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів Украіни від 12 березня 20~5 р. N~ 
179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів ви~~~аВЧОI в~ади! 
іх територіальних підроздІлів та місцевих державних адміністраЦIИ (ОфіЦIИНИИ 
вісник України, 2005 р., N~ 11, ст. 522; 2007 р., N~ 10, ст. З~,~) і Bi.l! 11 .. травня 
2005 р. N2 З28 "Про структуру місцевих державних аДМіНіСТfаЦіИ (ОФіціини~ вісник 
Укр - 2005 N0 19 ст 999 N~ Зб ст. 2180; 200б р., N- 22, ст. 1б19) ЗМІНИ, щО 

аIНИ, р., - ,. , , 
додаються. - і" С .. 

З .. ордонних справ, обласним, КИІВСЬК и та евастопольськlи 
• МІНІстерству зак.. ним мм КиєвІ та Севастополі держадмІнІстраЦіям 

МIСБЬким, районним, раионганів :еден~я та органІв адміністрування відповідно до за езпечити утворення ор 
пункту 1 цієї постанови. . ... 

. ким міст обласного (респуБЛІканського в АВТОНОМНІИ 
4. Рекомендувати МІСЬ з айонНОГО подІлу та районним У містах. обласного 

Ре еспублlці Крим) значення бе Hi~ Республіці Крим) значення з районним поділом 
республІканського в Автоном значенІ ЗаконоМ УкраіНИ "Про Державний реєстр 
радам утворити у строки, І ВИоВіДНО до пункту 1 цІєї постанови. 
ВИборцІв", органи веденнЯ в дп 

Прем'єр-міністр УкраіНИ 
В.ЯНУКОВИЧ 

Інд.З9 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановоЮ КаБІнету МІністрів Украіни 

вІд 18 липня 2007 р. N2 943 

ЗМІНИ, 
ЩО вносяться до постанов КаБІнету МІнІстрІв Украіни 

вІд 12 березня 2005 р. N!? 179 І вІд 11 травня 2005 р. N~ 328 

1. Доповнити абзац перший пункту 4 постан~ви Ka~!Heтy МінІстрІв Украіни вІд 
12 березня 2005 р. N2 179 пІсля слІв "виконаВЧОI влади словами", за винятком 
вІддІлІв адмІнІстрування Державного реєстру виборцІв У складі апарату обласних 
Київської та Севастопольської мІських державних адмІністрацій, чиселЬНіст~ 
працІвників яких може становити не менш як 3 одиницІ". І 

2. У додатках до постанови КаБІнету МІністрів Украіни від 11 травня 2005 Р.' 
N2 328 доповнити: 

РОЗАIЛ 1 додаткІв 1 І 2 такою позицІєю: _ 
"ВІдділ адмІнІстрування Державного реєстру виборців"; 

, роздІл 1 дoдaTKI~;3 І 4 пІсля позицП "Відділ (сектор) з питань внутрішньої 
полlтики",.такою позицІєю: . 

"ВІддІл ведення Державного реєстру виборцІв". 



Подання 

Міському голові 
Антоне.IКУ в.о. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.07 Н!!943 

"Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів 

(відділів) адміністрування Державного реєстру виборців", враховуючи кількість 

виборців включених на 26.03.06 більше 50 тис. чоловік до списків виборців у 

м.Бровари необхідно ввести у сектор ведення Державного реєстру виборців 

відділу Внутрішньої політики додатково 2 штатні одиниці. 

На підставі вищевикладеного, прошу включити в порядок денний 

засідання позачергової сесії Броварської міської ради проект рішення "Про 

затвердження змін до структури, загальної чисельності апарату міської ради та 

. " виконкому, виконавчих органІВ ради . 

Керуючиі справами виконКОМУ (ji}'1и~~2 В.П.ДВОРСЬКІІЙ 
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