
БРОВАРСJ)КА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження змін до структури, загальної чисельності 
Г апарату міської ради та виконкому, виконавчих органіІІ ради 

Розглянувши подання виконуючого обов'язки міського голови-
заступника міського голови Руденка В.в. від 28.02.08 про збільшення 
штатної чисельності земельного відділу виконкому броварської міської ради, 
керуючись п.5 СТ.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

У країні", 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. Міському голові Антоненку В.О. затвердити зміни до штатного 
розпису у встановленому чинним законодавством порядку. 

З. Визнати таким, що втратив чинність додаток 1 до рішення 
Броварської міської ради від 27.12.07. N!!574-З 1-05 "Про затвердження змін 
до структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

. " виконавчих органІВ ради . 

І.В. Сапожко 

м.Бровари I~b 
від -ЦІ (),to~.!O 
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ПОГОДЖЕНО: 

. . 

В.о.міського голови-заступник 

міського голови 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

Руденко В.В. 

сcзz 
Лавер І.Г. 

, С"'. 

начальник загального відділу ~ _ Гнатюк Н.І. 
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36.0;; "'. з Додаток 1 
до рішеllllR Броварської 

І.іської POДII 
вїдо. О/.,.. 2008р. 
Хе 66 ~ -ІІІ-ог 

СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕльmсть 
апарату міської ради та BIIKOIIKOMY, ВllКОllавчих органів раДl1 

Найл,енуваннн аІ.арап.у ",а ВІІКОllаВЧl1Х КілЬК;СІІ'Ь 
ol!zaHiB ради OdllH1l1j!J 

Апарат міської ради та виконкому 48 
У правління економіки lб 
Земельний відділ 8 
Відділ з житлових питань 4 
Архівний відділ 2,5 
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 2 
цивільного захисту населення 

Відділ бухгалтеj!СЬКОГО обліку 5 
У правління містобудування та архітектури 12 
У правління освіти 12 
Відділ культури 4 
Відділфізичної !<ультури та спорту 2 
Відділ в справах сім'ї та молоді 5 
Служба у справах неповнолітніх 7 
Адміністративно-господарський відділ 27,5 
У правління праці та соціального захисту 50 

населення 

Управління комунальної власності 12 

Управління житлово-комунального 17,5 

господарства 

Спецвідділ контролю за станом благоустрою 5 

та зовнішнім дизайном міста 
Відділ капітального будівництва 19 

Фінансове уп,,-авлівня 14 ~ ...... .:-..-
,.~, '~Jfd!' ,,'" 272,5 
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ПОДАННЯ: 

Начальник відцілу З кадрових питань._~L,;....-~~_ Щербань в.г. 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Керуючий справами виконкому {ZjJt~ОРСЬКИЙ ВЛ 



ПОДАННЯ 

CeKpeTaplO Бровареькоі 
міеьк:оі раДl1 

Сапожк:у І.В. 

в зв'язку з збільшенням обсягів робіт працівників земельного відділу 

прошу збільшити чисельність даного відділу на 1 штатну одиницю -
. . 

заступника начальника ВІДДІЛУ. 

Виконуючий обов'язки міського голови -
заступник міського голови В.В. Руденко 
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