
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про заТВ~РДЖ~~НJI змін до структури, загальної чисм;ності 
апарату МІСЬКОІ ради та виконкому, виконавчих органів ради 
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РОЗГЛJl~УВШИ доповідну записку начальника юридичного відділу 
Лавер І.Г. ВІД 10.04.08 про збільшення штатної чисельності юридичного 
відділу виконкому Броварської міської ради, подання керуючого 
справами виконкому Дворського В.П. від 15.04.08, керуючись п.5 ст.26 
Закону ~ країни "Про місцеве самоврядування вУкраїні", 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 ПОрJIДКy· . 
З. Визнати такими, що втратили чинність додаток 1 до рішення 

Броварської міської ради від 28.02.08 N!!66З-З4-05 ''Про затвердження 
змін до структурИ, загальної чисельності апарату міської ради та 
виконкому, виконавчих органів ради", додаток 2 до рішення 
Броварської міської ради від .~ 4.08.07 N!!41.1-25-05 ''Пр~ за~ердження 
змін до структури, загальНОІ чисельноСТ1 апарату МІСЬКО! ради та . " виконкому, виконавчих органІВ ради : 

4. Контроль за виконанням даного ri1шення покласти на керуючого 
справами виконкому Дворського B~.~.=~ 
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ПОДАВВЯ: 

Керу.ючиісправамивикоикому Дворський в.п. 

пОГОДЖЕННЯ: 

Нaчвnьвик фінаксовоro управпіния ~ Зеленська А.М. 

Виконуюча обов'язки начальника 
юридичного відділу -головний 
спеціаліст 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу - головний _ 
спеціаліст 
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Додаток 1 
до ріШСllllR БроварськоУ 
I\lіськоУ радо 
від ~ D У. 2008р. 
НІ !/.lг-зє - QI-

СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬШСТЬ 
апарату міської раДl1 та BIIKOIIKOMY, ВІІконаВЧІІХ opralliB раДl1 

Haiu,eHYBallllR a"apallIY ІІlа В"КОllаВЧІIХ КЇЛ6К;СІІ'6 
орган;в рад" одl""11(6 

Апарат міської ради та виконкому 49 
У правлінlUI економіки 16 
Земельний відділ 8 
Відділ з житлових питань 4 
Архівний відділ 2,5 
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 2 
цивільного захисту населенlUI 

Відділ бухгалтерського обліку 5 
УправлінlUI містобудуванlUl та архітектури 12 
У правлінlUI освіти 12 
Відділ культури 4 
Відділ фізичної культури та спорту 2 
Відділ в справах сім'ї та молоді 5 
Служба у справах неповнолітніх 7 
Адміністративно-господарський відділ 27,5 
УправлінНJI праці та соціального захисту 50 
населенНJI 

УправліННJI комунальної власності 12 
УправліННJI житлово-комунального 17,5 
господарства 

Спецвідділ контроJПO за станом благоустрою 5 
та зовнішнім дизайном міста 
Відділ капітального будівн _ 19 
Фінансове yn~авліННJI ~ '/.. ~ i~ If ~ 14 

If. \.~)B( I~~ 273,5 

Секретар міської ради ~~ З u );~ ~~ IУФ1 

~~"A 
І.В.Сапожко 
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поДАННЯ: 

В.о. начальника відділу 
з кадрових питань -
головний спеціаліст 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Керуючийсправmкивиковкому 
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Мельниченко С.М. 



.Ni! 
110110 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

90 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Додаток 2 
до рішеllllR Бровареької 
I\lіеької paдll . 
від и~er. 2008ро 
ХІ ?--Jr-:P -QГ 

апарату а ВІІКОВКОМУ 

HalїAlellYBallllR "осад відділів 
кілы(сlllьb , 
odl"""fb 

Міський голова 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 BeдeHНJI Державного реєстру виборців 4 

Юридичний Відділ 5 

Загальний відділ 7 

Відділ роботи із звернеННJIМИ rpOMaдJIН 4 

Головний спеціаліст ради 4 

Відділ державної реєстрації юридичних та 2 

фізичних осіб 
Консультант міського голови 3 

Секретар керівника 
~...=::::.... 
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Секретар-друкарка ~~9f' .~~ .. ~\ 2 
• I~-"~~~ 11 .~ 

1 cf1 J. N B~~ }):~;) " ~ 49 

Секретар міської раДl1 .. _~ ~""! ІоВ.Сапожко 
~ .• ~ .. "I~I оо \.::: .... А\ : \: '\-.,~ ь 1 - , 
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ПОДАННЯ: 

В.о. начальника відділу 
з кадрових питань -
головний спеціаліст 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Керу.ючИЙ справами виконкому 

Мельниченко С.М. 

Дворський В.П. 



Секретар.о міської радІ. 
Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Прошу включити в порядок денний засідання чергової сесії Броварської 

міської ради, що відбудеться 24.04.08 проект рішення "Про затвердження змін 

до структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

виконавчих органів ради". 

Керуючий справами виконкому В.П.ДворськпЙ 
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