
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<иївськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

rnро затв~рдж~.ння змін до структури, загальної чисель~ті 
ап~рату МІСЬКОІ ради та виконкому, виконавчих органів ради 

Розглянувши подання начальника виконуючої обов'язки начальника 
управлінНJI освіти Лохової О.Н. від 24.12.07 N!! 1577, виконуючої обов'язки 
начальника управління комунальної власності Данюк Тоі. від 28.11.07 N!!105З, 
начальника відділу культури Багмут Н.А. від 17.12.07 N!!22З, про збільшення 
штатної чисельності вищевказаних виконавчих органів міської ради, 
керуючись п.5 ст.26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
Украіні", Броварська міська рада вирішила: 

ВИРІШ ИЛА: 

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

2. Виконуючому обов'язки міського голови - заступнику міського 
голови Андрєєву В.О. затвердити зміни до штатного розпису у 
встановленому чинним законодавством порядку. 

з. Начальнику управліННJI освіти Онищенку В.І., виконуючій 
обов'язки начальника управліННJI комунальної власності Дашок Т.І., 
начальнику відділу культури Багмут Н.А. затвердити зміни до штатних 
розписів у встановленому чинним законодавством порядку. 

4.Визнати таким, що втратив чинність додаток 1 до рішення 
Броварської міської ради від 25.1.~7 N!!49З-28-0~ ''П~.о затвердження змін до 
структури, загальної чисельНОСТІ апарату МlСЬКОI ради та виконкому, 

о " виконавчих орГан1в ради о ~ р а 1 
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поДAllllЯ: 

ЗасtYп~ міського голови -
виконуюча обов'язки керуючОГО . 
справами виконкому 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Виконуючий обов'язки міського 
голови-заступник міського голови Андрєєв в.о. 

І 
Начальних фінансового управління ~ Зеленська Л.М. 

НаЧIIJIЬИИX юридичного відділу с: ~ Лавер І.Г. 

-~ .. .y-
Начвльвик заrlDїЬного відділу.... Гнатюк Н.І. 
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Додаток 1 
.., 3 до ріШСllllR Броварськоі 

. l\liCLK9J..P8JVJ 
від И. 1"'..t.. 2007R. 
Х!! ~"II- ""l- p~ 

.N! HaйAIЄHy_aHНR апарату n.а ви«онавчих КілЬН;СnlЬ 

11. 11. орган;в ради 

1. Апарат міської ради та виконкому 
2. Управління економіки 
3. Земельний відділ 

4. Відділ з житлових питань 
5. Архівний відділ 

6. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населеННJI 

7. Відділ бухгалтерського обліку 

8. УпрaвлiннsI містобуД}'l!аншІ та архітектури 

9. УпраВJlіннSI освіти 

10. BiддiJl кУJlЬТУРИ 
11. Відділ~ фізичної культури та спорту 
12. Відділ в сЩ)авах сім'ї та молоді 
13. Служба у справах неповнолітніх 
14. Адміністративно-господарський відділ 
15. УпрaвлiннsI праці та соціального захисту 

населеИШІ 

16. УпраВJlіннSI KOMYHaJlbHOЇ власності 
17. УправліВНSI житлово-комунального 

господарства 

Спецвідділ контроJПO за станом благоустрою 18. 
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та зовнішнім дизайном міста 
Відділ капітального будівництва 19 19. 
Фінансове управЛЇННJI ~ р а i~ 14 20. 
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ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕННЯ: 

Заступник міського голови -
виконуюча обов'язки керуючого - /. -р 
справами виконкому ~~. 'г Шестопал л.п. 



БАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇБськоІ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ 

07400, м.Бровари, вул. ГагарінІ, 15, т.(294)5-10-61 

Від 17.12.2207. 
На 

г 1 
Про виділення додаткової' 
UlmamHoї' одиниці 

г Виконуючому обов' язки 1 . 
МІСЬКОГО голови -
заступнику міського голови 
Андрєєву В. о. 

ШанОВНІ"; ВаСIUlЮ Олександров"чу! 

Відділ культури Броварської міської ради просить виділити додаткову 
шraтну одиницю на 2008 рік ДПJI управлінської діяльності в галузі 
бібліотечної справи, а саме - головного спеціаліста відділу культури з питань 
бібліотечної справи. 

з повагою . 
Начальник відділу культури 
Броварськоіміськоіради 

Meтьonкiнa 
5-10-61 

Н.А.Багмуг 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДЦІЛ КУЛЬТУРИ 

07400, м.Бровари, вул. ГагарінІ, 15, т.(294)5-10-61 

Від 17.12.2207. N!! 226 
На за 

Г , 
Про виділення додаткової· 
UlmamHO; одиниці 

г Секретарю , 
Броварської міської ради 
СаnожкуLВ. 

ШаНОВНІ"; Ігорю ВаСІUl60ВIIЧУ! 

Відділ культури Броварської міської ради просить виділити додаткову 
штатну одиницю на 2008 рік для управлінської діяльності в галузі 
бібліотечної справи, а саме - головного спеціаліста відділу культури з питань 
бібліотечної справи. 

Зповагою 
Начальник відділу культури 

Броварської міської ради 

Meтьomdнa 
5-10-61 

Н.АБагмyr 



СЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

07400, М. Бровари, вул. Гагаріна,15, Т. б-50-б7 

Від "е 6: «. О/' Ни с3,2, ,2>1 
На Ни за г ------

Виконуючому обов'язки міського 
голови - заступнику міського голови 
Андрєєву В.О. 

Секретарю Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

СЛУЖБОВА ЗАІІИСКА 

в зв' JIЗку із зміною грошової оцінки земель міста, а також перегJIJIДy 
ставок орендної плати за землю в земельному відділі міської ради 
збільшиться об'єм робіт щодо перерахування орендної плати за землю та 
укладеННJI додаткових угод до договорів оренди земелыDIx ділянок. 

Зважаючи на вищевикладене, для своєчасного виконання ПОЮІадеlDIX 

на відділ обов'язків просимо Вас збільшити штат земельного відділу міської 
ради на дві штатні одиниці головних спеціалістів земельного відділу. 

3 повагою, 

т .Б.Гордієнко 
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Від,еd'. ~-/. ~ Н!! ;GJ~~ 
НаН!! за -----

" Про внесення змін до штатного розпису" 

Броварському місы�омуy годові 
Антоненку в.о. 

...,' 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

Відповідно до ст. 118 Закону України "Про Державний бlОД;Кет Украj"и 
на 2007 рік" передача в оренду комунального майна здіЙСНIОЄТЬСЯ 8ИI(J"01I"О 
на конкурсних засадах. На виконання вищевказаної норми за,со"у 
Броварською міською радою було прийнято рішення від 15.03.07 Ни 271-18-
05 "Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду маЯlf11 
територіальної громади м. Бровари". 

Нормами Цоложенням передбачена процедура проведення КОНКУРСУ 
щодо надання комунального майна в оренду (проведення засідань комісіl по 
оренді, та конкурсів, оформлення протоколів, публікація оrОJIОШСJJf" 
інформуванНJI орендарів про результати розгляду заяв та листів). 

Спираючись на викладене та у зв'язку із збільшенням обсягу роботи 
Управління комунальної власності, прошу Вас розглянути питання щодо 
введення нової штатної одиниці з 01.01.2008 року на посаду головноrо 
спеціаліста відділу оренди та приватизації. 

Виконуюча обов'язки 
начальника УправлінНJI 
Комунальної власності 

Удовенко М.М. 
6-60-46 

Т.І.Данюк 



УКРАТНА 
Управnlння освіти 

Броварська1 мІсысоT ради 
fдеНТИфlкаЦIАний код 02143838 

07400, К&1Теська область, М. Бра 
аул. ЛаFyНОDоr, в. вари, 

,}l/f. NII 10," 
:(4 200Ь. 

Виконуючому обов»язки . 
МІСЬКОГО голови, заступнику 

міського голови 
Андрєєву В.О. 

Управління освіти Броварської міської ради просить виділити на 
новий бюджетний рік 2 штатні одиниці спеціалістів: 

- головного спеціаліста з питань тендерів; 
- головного спеціаліста у відділ загальної середньої освіти. 

Виконуюча обов»JlЗКИ наЧВЛЬИИІШ J /" 
управлїIПIJ{ освіти ~ о.н. Лохова 



ПОДАННЯ 

Секретарю міськоі ради 

Сапожку І.В. 

Прошу включити в порядок денний засідання чергової сесії Броварської 

міської ради, що відбудеться 27.12.07 проект рішеННJI "Про затверджеННJI змін 

до структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

виконавчих органів ради". 

Керуючий справами виконкому @r:ни~~ В.П.ДворськнЙ 
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