
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКа! ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про заТВ~РДЖ~~НJI змін до структури, загальної чисеJЩності 
апарату МІСЬКО1 ради та виконкому, виконавчих органів ради 

го 

РозгЛJIНУВmи подання заступника міського голови Руденка В.В. від 
15.05.08 про збільшення штатної чисельності спеціального відділу 
контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Броварської 

міської ради, керуючись п.S ст.26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядувaннJI в Украіні", 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 
додатком 1. 

2. Начальнику спеціального відділу КОИТРОJПO за станом благоустрою та 
зовнішнім дизайном міста Василевській о.л. затвердити зміни до 
штатного розпису у встановленому чинним законодавством порядку. 

з. Визнати таким, що втратив чинність додаток 1 до рimеИИJI Броварської 
міської ради від 24.04.08 N!!72S-36-0S ''Про заперджеИИJI змін до 
структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

. " виконавчих органІВ ради . 
4. Контроль за виконанням даного рimенИJI ПОКJIасти на керуючого 

справами виконкому Дворського В.П. 

Секретар міської ради 
І.В.Сапожко 
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поДАННЯ: 

Кер~~чийсправамивиконкому ДВОРСЬкий В.П. 

погоДЖЕННЯ: 

Заступник міського голови Руденко В.В. 

начIlJlыlllx фінансового yпpaвпiнНJI ~eHCькaAМ 

НаЧІІІІЬЦІІК юридичного відділу ~ dл:р l.г. 

Начaлr.вик загального відділу ~ ГнатюкИ.!. 

000923 



Додаток 1 
до рішеllllR БРОDар&:ькоі 

від ,;/~ ~008p. .ПСЬКО~ 
Х!! '~-J -OS-

N9 Найn,єнуванНR anapanlY nla ВІІконаВЧІIХ КЇЛ.к;сп" 
11. 11. орга,,;в радll Odl"""f. 

1. Апарат міської ради та виконкому 49 
2. Управління економіки 16 
3. Земельний відділ 8 
4. Відділ з житлових питань 4 
5. Архівний відділ 2,5 
6. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 2 

цивільного захисту населення 

7. Відділ бухгалтерського обліку 5 
8. УправлінНJI містобудування та ар~тектури 12 
9. УправлінНJI освіти 12 
10. Відділ культури 4 
11. Відділ фізичної культури та спорту 2 
12. Відділ в справах сім'ї та молоді 5 
13. Служба у справах неповнолітніх 7 
14. Адміністративно-господарський відділ 27,5 

15. УправліННJI праці та соціального захисту 50 

населеННJI 

16. УправлiННJI комунальної власності 12 

17. УnpавлінНJI житлово-комунального 17,5 

господарства 

18. Спецвідділ КОНТРОJlЮ за етаном 8 
благоустрою та зовнішнім дизайном міста 

19. Відділ капітального будівниц~а 19 

20. Фінансове управління '. а і ~ 14 

. ВСЬО r.c j;' 276,5 
) ." ~ф~~ 

,~' ,. \ !!~ І ' ~I \ 1 \}" 1\ )~ О ..,ш 

І.В.Сапожко 
Секретар міської ради 
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ПОДАННЯ: 

Начальник відділу з кадрових питань Щербань В.Г. 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Керуючий справами виконкому 
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ПОДАННЯ 

Міському голові 
Антоненку В.О. 

в зв'язку із чисельними порушеннями у сфері благоустрою щодо 
незаконного розміщення Qб'єктів (гаражів, конструкцій, будівельних 
матеріалів ТОЩО), виникла нагальна необхідність у створенні групи у складі 
спецвідділу з організації ;tемонтажу незаконно розміщених об'єктів з 
території м. Бровари. З метою оперативного вирішення даного питання, 
прошу Вас ввести в штат спеціального відділу контролю за станом 
благоустрою та зовнішнім дизайном міста З штатні одиниці (головного 

спеціаліста). 

Заступник міського ГОЛОВИ В. В. Руденко 
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Секретарю міської раДl1 
Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Прошу ВКJПOЧИТИ В порядок денний засідання чергової сесії Броварської 

міської ради, що відбудеться 29.05.08 проект рішення "Про затвердження змін 

ДО структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

виконавчих органів ради, та про преміювання міського голови". 

Керуючий справами виконкому ~ ... ~~ в.п.дворськнЙ 
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