
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ-ІВСЬКО·· 
І ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

Г Про затвердження змін до СТРУR'ТVnи з·· . 
••• -Н. J l' , агальнО1 чис~носn 

апарату МІСЬКОІ ради та виконкому, виконавчих органів ради 

На виконання Закону України "Про державний реєстр виборців" 
Постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.07 Н!!943 "Деякі питан~ 
yrворення органів (відділів ведення та регіональних органів (відділів) 
адміністрування Державного реєстру виборців", листа Київської обласної 
державної адміністрації від 11.04.07 Н!!11-22-12440 "Про створення органів 
ведення Державного реєстру виборців", розглянувши подання виконуючої 
обов'язки начальника управління комунальної власності Данюк Т.І. від 
27.09.07 N!!984 про введення додаткової штатної одиниці, подання 
начальника адміністративно-господарського відділу Стасенка В.С. від 
19.10.07 N!!2-53/830 про введення додаткових штатних одиниць .. в 
адміністративно-господарський відділ, керуючись П.5. ст.26 Закону Укрatни 
"Про місцеве самоврядування в Україні", Броварська МІська рада: 

ВИРІШ ИЛА: 

1. Вивести сектор ведення Держ~н.ого ~eєcтpy виборців зі складу 
відділу внутрішньої політики БроваРСЬКОI М1CЬ~OI p~. ади Відділ ведення 

2. Створити в апараті Броварської МІСЬКОІ р ·б 
Д . аді чотирьох посадових ОСІ . 
ержавного реєстру виБОРЦ1В в сКЛ П ння про Відділ ведення 

3. Міському голові затвердити оложе 
Державного реєстру виборців. ту міської ради та виконкому, 

4. Внести зміни до структури ап~~~ 12 
. додаТКWУUА ' • ВИКонавчих органів ради зГ1ДИО з ·ни до штатноГО розпису У 
• ,пДИТИ змІ 

5. Міському голОВІ затвеr, 
встановленому чинним законодавством поряд;:. управлїВИSI комунальної 

б ' ки начальник авліиия у 6. Виконуючій о ов яз . до штатного розпису упр 
ВЛасності Дашок Т.І. затверДИТИ ЗМІ: порядку. . 
встановленому чинним законодавство иииість додаток 1 до Р1Ш~ния 

втраТИВ ч дження ЗМІн до 
7. Визнати таким, .що 7 Х!!459-27-05 "Про затвер 

Броварської міської ради ВІД 20.~9.0 міської ради та виконкому, 
СТРуКтури, загальної чисельнОСТІ апарату ... . . ~ . 
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И1<оиавЧИХ органів ради", додаток 2 до рішення Броварської міськоі ради від 
~ 4 08.07 N!!411-25-05 "Про затвердження змін до структури, загальної 

~ельності апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів ради". 
qИ • 6. контроль за виконанНSlМ цього РlшенИJI покласти на керуючого 

СПР авами виконкому Дворського В.П. 

Секретар ради 

м.Бровари _~ 
від -'L~~~-' 
Н!! q'$-J~-,г-

І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Виконуюча обов'язки керуючого справам~~.. ./ 
викоикому - зacryпник МІСЬКОГО голови . а rr Шестопал ЛЛ 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Виконуючий обов'язки міського голови -
заступник міського голови __ ...L.::...:.....-~'--- в.о. Андрєєв 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

Виконуюча обов'язки начальника 
• • u. • 

загального вІДДІЛУ - головнии спеЦІаЛІСТ 

~еленськаА.М. 

с" d Лавер І.Г. 

J. ~I' Шило Л.М 
- ( 
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13. 

14. 

15. 
І-

16. 

СТРУКТУРА 

Додаток 2 
д~ ріmеППR Бровареькоі 
tllеькоYjJадп 

від ~O~НJ' 2007р. 
N! ~'5"~-PГ 

апарату міської раДl1 та ВІІКОНКОМУ 

НайлtенуваllНR "осад, відділів 
І 

Кіл61(;СІІ'Ь 

Міський голова од'"111t(6 
1 

Секретар ради 1 

Заступник міського голови 4 

Керуючий СПРавами виконкому 1 

Організаційний відділ 3 

Відділ з кадрових питань 3 
.-

Відділ внутрішньої політики 4 

Відділ ведення Державного реєстру виборців 4 

Юридичний відділ 4 

Загальний відділ 7 

Відділ роботи із звернеШUJМИ громадян 4 

Головний спеціаліст ради 4 

Відділ державної реєстрації юридичних та 2 

QJіз~осіб 
Консультант міського голови 

З 

Секретар керівника 
1 

Секретар - друкарка Ар .. а ;~ 2 
.,р\ n ... 

~ ... Yr/1-ВС::'NfJl'W"1 48 
'_ о ~ J" 

Секретар міської ради 
.. І ~ \ .. .., І.В.Сапожко 

Q'":h І:.. ~ О 
01 " t-!.· ID 
O-~\... "blb 

ііа '- t) 
~ ІІІ' 6. 

'I"/w ~ 
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Додаток 1 
д~ ріmеПllR Броварсько' 
I\Іlськоі paдll 

Biдg~H..t 2007р. 
Хе ~98-Ц-aг 

CТ~YК~PA ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬШСть 
апарату МІСЬКОІ ради та виконкому, виконаВЧllХ органів paдll 

Найменування аIJара",у Іnа ВUI(Оllавч,1Х КілЬК;СIIІЬ 
орган;в ради одиниць 

Апарат міської ради та виконкому 48 
Управління економіки 16 
Земельний відділ Броварської міської ради 7 
Відділ з житлових питань 4 
Архівний відділ Броварської міської ради 2,S 
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 2 
цивільного захисту населення 

Відділ б~алтерського обліку S 
Управління містобудування та архітектури 12 
Управління освіти 10 
Відділ куль~и 3 
Відділ фізичної культури та спорту 2 

Відділ в справах сім'ї та молоді S 
7 . . 

_СлУжба у справах неПОвНОЛ1тн1Х.... . . 
27,5 Адмівістративво-господарськии ВІДДІЛ 
SO Управління праці та соціального захисту 

населення 11 . 
УпраВJJінвя KOмYH8JJhHOЇ влаСНОСТІ 

17,5 
Управління житлово-комунального 

господарства ою 
Спецвідділ контролю за ~тaнOM благоустр 5 

та зовнішнім дизайном ~CТ~ • 19 
Відділ капітального БУДll1~ра, H~ 14 ·ния , ---'., о ~Olt-$ 

267.5 Фінансове уптuш1 r _О,. оУ· ~'~~] х.ое\\ 
~I >I~.~ " о ~ j ct_ ,ї; I~ ar І.В.Сапо_ко tIS s ~., ~ " ..... Секретар міської p,.".\..C\1Ii1...,-1 !) 

~.." ---: I,,~ 
9\') jI\J ~~: 
~ --.. _.~ 



. КИ}·ВСЬJ(A ОБЛАСНА ДЕРЖАВ 
НА АДМІНІСТРАЦІЯ 

01196, М.КиТв, М.Лесі Уlфаінки 1 
http:I�WWW.kViv-оD,.gоv.~а Е:~а·~,.8в-85-З5, 4?акс 286-15-10 

І. ver@kra.kiev.ua. -
Від 11.04.2007 NI 11-22-12440 

Про створення органів 
ведення Державного 
реєстру виборців 

ГOnO~i раЙдержаДМіНістрацn. 

Міському гоnов; 

Надсилаємо для керівництва в роботі Закон Укра}'ни .. Про державний 
реєстр виборців". 

На виконання доручення Прем'єр-міністра УкраТни просимо до 

1 ЖОВТНЯ 2007 року створити в районі/міст; орган (відділ) ведення Державного 
реєстру виборців відповідно дО СТ.14 цього Закону. 

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до вищезазначеного доручення 

. Центральною виборчою комісією будyt'b проводитись навчання персоналу , 
ОРгаНів Державного реєстру виборців. Про проведення даних навчань буде 

ПовІдомлено додатково. 

Додаток на: . 37 арк. 

КеРіВНИК 
апарату адМіНістрацП '(підпис) Д.П.Косенко 

,. 

8ессвиА 286-87-93 



Керуючий 
справами 

виконкому 

"/2 ,, __ t O_ 2007 р. 
______ В.П.Дворський 
До вхідного N!! ---

НА АДМІНІСТРАЦІЯ 

!86-85-З5, факс 286-15-1 О 
І: ver@kra.kfev.ua. 

Голов' 
райдержадміністрації 

Міському голові 

Укра1·НИ .. Про державний реєстр 
Міністрів Укра1·ни від 18.07.2007 

ідділів) ведення та регіональних 
реєстру ВИБОРЦів" нагадуємо, що 
,ержадміНістраЦіЯХ та виконавчих 

~::!'!!!"'!""____ .--: ____ ~..------~~~ ___ ня) повинні бути створені відділи 
·-"'ведення Державного реєстру виБОРЦів. 

Виходячи із спецИфіКИ завдань та функцій відділу рекомендуємо при 
Призначенні на посади працівників брати до уваги наявний досвід роботи із 
списками виборців. Керівниками відділів рекомендуємо призначати осіб, які 
мають повну вищу юридичну освіту 

Також прошу забезпечити відділ необхідним приміщенням. меблями. 
телефонними лініями, канцелярським прилаДQЯМ, оргп:хнікою. тощо. . . . 
. Разом з тим повідомляємо, що в стрУКТУРІ облдержадМІНІстрацП, 
ВІдповідно до закону створено відділ адмініст~ування Дep~B~OГO реєстру 
ВИб~РЦіВ. Про персональний склад та контаКТНІ телефони ВІДДІЛУ Ви буде 
ПОВІдомлені додатково. 

заступник голови -
керівник апарату адм;н;страцП 

ВеC8JtИА 286-87-93 

. ,. 
, 

(пІдпис) А.П.Косенко 



~ f( АР ' 40· -
~'V КИIВСЬКд ОБЛАСНА ДЕРЖА 

.. аНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
01196, М.КИІВ, ПЛ.Лесі УкраТнки 1 

httD:/lwww.kyiv-оы�аоv.~аa Е~еmЛ'~,.86-85-З5, ~aKC 286-15-10 
al. ver@kra.klev.ua. 

від 10.10.2007 N! 11-22-17334 

Про створення відділу ведення 
Державного реєстру виборців 

ГОЛОВі 
раИдержадміністрацП· 

Міському голові 

З ~етою ~рганізаціТ виконання Закону УкраТни "Про державний реєстр 
виБОРЦІВ" (далІ - закон), Постанови Кабінету Міністрів УкраІни від 18.07.2007 
Ng 943 "Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних 
органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців" нагадуємо, що 
в термін до 1 жовтня 2007 року в усіх райдержадміністраціях та виконавчих 
комітетах міських рад (міст обласного значення) повинні бути створені відділи 
ведення Державного реєстру виборців. 

Виходячи із специфіки завдань та функцій відділу ~eKOMe~ДYЄMO п~и 
призначенні на посади працівників брати до уваги наявнии ДОСВІД РОб,О"ГИ '~ 
Списками виборців. Керівниками відділів рекомендуємо призначати ОСІб, ЯКІ 
мають повну вищу юридичну освіту . 

Також прошу забезпечити відділ необхідним ПРИ.Мlщення~, меблями, 
телефонними лініями канцелярським приладдям, ОРГТ~ХНІКОЮ, ТОЩ . . . _ 

, . о в струКТУРІ облдержаДМIНlстраЦIІ, 
. Разом з тим ПОВІДОМЛЯЄМ~,.Щ . . Я Де жавного реєстру 
ВІДповідно до закону створено ВІДДІЛ адМIНIСТ~У~:~:фон: відділу Ви буде 
ВИБОРЦіВ. Про персональний склад та контаКТНІ 
повідомлені додатково. 

Заступник голови -
керівник апарату адМіНістрацn· 

(підпис) А.П.Косенко 

, 
... -....L----. - -- ·~_·M ... .r. 
:~-I----· • . • • • 

. ,Lj;:\,:"., . ::"-tУІІЙ -.Ml:~ І 
~ .' .~."'$. . .. , І-.Р/-~ ! ~"*pIt:. І () .. p.!fl:. . .... .о' 

• І 7~ .:=:..:.---------- . 

Вecenий 288-87-93 



ЛОДАнна 

Виконуючому обов'JlЗКИ 
міського голови -
заступнику міського голови 
Андрєєву в.о. 

в зв'язку з закінченНJIМ терміну дії "Договору про надання послуг по 

охороні адмінбудинку виконкому (Гагаріна, 18) Броварської міської ради" від 

19.02.2007 N!! З з батальйоном міліції особливого призначеННJI ,,Беркут" і з 

метою забезпеченНJI охорони приміщень та створення належних умов ДJIJI 

діяльності відділів і служб виконкому, вважаю за доцільне 

адміністративно-господарський відділ додаткові штатні одиниці: 

- сторож 

- відповідальний черговий 
дов~овоїс~би 

2 чол. 

2 чол. 

ввести в 

Начальник адміністративно -
господарського відділу 

В.С.Стасенко 



о КА МІСЬКА РАДА trтn'т" 
-'~'~.QI.I.IСОМУвАль дrШJ.СЬКОі ОБЛАСП 

~oo, моВровври, IIVn n . ної ВЛАСНОСТІ 
-J' • arap1Ha. 18, т. S-JО-БЗ 

Броварському міському голові 
Антоненку В.О. 

"Про внесення змін до штатного розпису" 

Шановний Вікторе Олександровичу І 

ВіДПО~і?О до ст. 118 Закону України "Про Державний бюджет Украіни 
ва 2007 р1К передача в оренду комунального майна здійснюється виКJIЮЧНО 
ва KOНКYPCH~ засадах. На виконання вищевказаної норми закону 
Броварською М1СЬКОЮ радою було прийнято рішеННJI від 15.03.07 Н!! 271-18-
05 "Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна 
територіальної громади м. Бровари". 

Нормами Положенням передбачена процедура проведеННJI конкурсу 
щодо надання комунального майна в оренду (проведення засідань комісії по 

оренді, та конкурсів, оформлеННJI протоколів, публікація оголошень, 
інформування орендарів про результати розгляду заяв та листів). 

Відповідно до Закону України " Про приватизацію невеликих 
державних підприємств (малу приватизацію)" рішенням Броварської міськоі 
ради був затверджений перелік об'єктів комунальної власності, що 
підлягають приватизації в 2007 році. ., . 

для забезпечення виконання покладених на Управл1ННJ1 обов ЯЗКІв та у 
зв'язку із збільшенням обсягу роботи, прошу Вас рОЗГJIЯНYТи питання щодо 
введення нової штатної одиниці на посаду заступника начальника 

Управління. 

ВИконуюча обов'язки 
начальника Управління 

КОМУНальної власності 

У.цовенlСО МоМ. 
6-60-46 

Т.І.Данюк 

,

• &Р08.ре.1І1І1 мак 

вж,,,иий la"-~~ 
. IJ а. O~ (1'/ , • .. ~ .. 



. ...-.....,.. ................. , .... -_ ........... _.,...,.. ..... . 
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ПОДАННЯ 

Секретарю міськоі раДl1 
Сапожку І.В. 

Прошу включити в порядок денний засідання чергової сесії Броварської 

міської ради, що відбудеться 25.10.07 проект рішення "Про затвердження змін 

ДО структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

. " виконавчих органІВ ради . 

В.о. керуючого справами виконкому ./~~ '* _ _ ~ Шестопал Л.П. 
заступник міського ГОJJОВИ Q/- ~ ~ 
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