
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І(иівської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про затвердження змін до структури, загальної чисельності 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих орган~ади 

" \.1 со) 

Розглянувши поданНSl начальника управлінНSI житлово-комунального 
господарства Морозової В.О. від 11.09.07 N!!02-З88 про збinьwенНSI штатної 
чисельності вищевказаного управnінНJI, керуючись п.S ст.26 Закону Украіни 
"Про місцеве caMoBpsrдyвaнНSl в Україні", Броварська міська рада виріwиnа: 

ВИРІШ ИЛА: 

1. Внести зміни до структури та загальної чисельності апарату міськоі 
ради та виконкому, виконавчих органів міськоі ради згідно з 
додатком 1. 

2. Начальнику управліННJI житлово-комунального господарства 
Морозовій В.О. затвердити зміни до штатного розпису управлінНJI у 
встановленому чинним законодавством порядку. 

3. Визнати таким, що втратиnи чинність додаток 1 до рішенНJI 
Броварської міської ради від .~4.08.07 N!41.1-2S-0S "Пр~ за~ердженНJI 
змін до структури, загалЬНОІ чисельноСТІ апарату МІСЬКОІ ради та . " виконкому, виконавчих органІВ ради : 

4. Контроль за викон8.ННJJМ даного РlDJеННJI покласти на керуючого 

справами виконкому Дворського В.П. 

Секретар міської ради 

БроваРІ! 
від rШ І PR. t» 
Н!! 11 4"!l:rDi - о5 

І.В. Сапожко 

., . . . 



ПОДАННЯ: 

Керуючий справами виконкому Дворський в.п. 

ПОГОДЖЕІПІЯ: 

Заступник міського голови Голубовський г.п. 

І 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу C~ Лавер І.Г. 

Начальник загального відділу ГнатюкН.! 

. . 
000738 



Додаток 1 

.NiJ НаііА.енуваНІІВ апарату та виКОllавчux КількІсть 
11. 11. орzаН;Вllади одиllиl(Ь 

1. Апарат міської ради та виконк~му 48 
2. УправліННJI економіки 16 
З. Земельний відділ Бj!оваj)СЬКОЇ міської j)8ДИ 7 
4. Відділ з житлових питань 4 
5. Архівний відділ Бр_оварської міської ради 2,5 
6. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 2 

цивільного захисту населеНИJI 

7. Відділ БУХllsnтерського обліку 5 

8. Управління містобудУВанІОІ та архіт~и 12 

9. Управління освіти 10 

10. Відділ культури 3 

11. Відділ фізичної культури та спорту 2 

12. Відділ в справах сім'ї та молоді S . . 7 13. Служба у справах неПОВНОЛIтm:'. . 
14. АдмiuiСтРативно-господарськии В1ДДШ 23,S 

15. Управління праці та соціального захисту SO 

населення 10 
16. Уnpавління комунальної власності 

17,5 
17. Управління житлово-комунального 

господарства 5 
18. Спецвідділ контрОmo за ~OM благоустрою 

та зовнішнім дизайном МІста 19 • LZ-pa~ 
19. Відділ капітального БУДІВ .. - І h . '--*"'~ o~ ~ 14 
20. Фінансове ~1ННJ1 '0/....... ~ 262,5 'І:' .1rC. JJ~ 

~" ~~~'f-g І.В.СапоЖІСО 
Секретар міськоі раДl1 

')/,. ~ -t fII 
• )1~ ь 

~ *~ 0.0 І" ~ ~ 

7 



ПОДАННЯ: 

Начальник відділу з кадрових питань._~,..+--/о+--__ Щербань в.г. 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Керуючий справами виконкому 



БРОВАРСЬ /{ 9.0,/-
КА м СЬКА РАДА КИfВСЬКОf ОБЛАсn 

Управління житлово 
-Комунального господарства 

07400, Кllівсьь область ~I G 
• ". роваРII, вул. rarapїlla, 8-а, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

ВІД і{, О!. МР! N!! P,L -.м:r 
НаК!! за 

Про введення додаткових 
штатних одиниць до штатного 

розпису управління 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

Шановний Вікторе ОJlексаВДРОВIIЧУ! 

J 

Управління житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради створено у 2002 році, як головний розпорядник коштів за напрямками 
б~агоустрій, озеленення міста, капітальний ремонт та реконструкція 
житлового фонду та контроль за роботою комунальних підприємств міста. 
На момент створення управління обсяг фінансування становив 5,2 млн. грн. 
За період 2002-2007 років значно збільшився обсяг робіт по управлінню, 
міською радою та виконавчим комітетом Броварської міської ради 
затверджено та впроваджуються значна кількість програм, по напрямкам 
житлово-комунальної галузі. В 2007 році обсJlГ фінансування по управлінню 
становить 39,9 млн. грн. через що значно зросло навантаження на 

працівників управління. Згідно вимог Закону Украіни ,Дро закупівmo робіт, 
товарів і послуг за державні кошти" управлінням проведене 26 процедур 
закупівель за державні кошти, в порівнянні з 2002 роком було проведено 3 
процедури закупівель. 

Враховуючи вищевикладене, з меТОІО забезпечення стабільного 
фінансування через Державне казначейство, здійснення контролю за якістю 
виконаних робіт та послуг, належного виконання поставлених завдань прошу 

Вас ввести 4 додаткові штатні одиниці, а саме: . . . 
_ в відділ планування та бухгалтерського об~lКУ - ~ ~ловний спеЦІалІСТ; 

в відділ по експлуатації житла - 1 головни~ ~пе~lал.lСТ; 
- в відділ по благоустрою міста - І ГQЛовнии спеЦІалІСТ; 

- юрисконсульт - 1 головний спеці~іСТ; . 
та збільшити ліміт асигнувань на зароБІТНУ плату на суму 39 784,0 грн. 
по КЕКВ 1111 - 29210,0 грн. 
по КЕКВ 1120 - 10 574,0 грн. 

3 повагою, 
Начальник управління 

... 



ПОДАННЯ 

Mil:LKOMY голові 
AllTOllellКY в.о. 

Прошу ВКЛЮЧИТИ В порядок денний засідання чергової сесії Броварської 

міської ради, що відбудеться 20.09.07 проект рішення "Про затвердження змін 

до структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

виконавчих органів ради". 

Керуючиіі епр8В8МИ ВНКОВКОМУ @~~r:::=r В.П.ДВОРСЬІСІІЙ 
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