
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

~o затв~рдж~~ня змін до структури, загальної чисельнnчrі 
апарату МІСЬКОІ ради та виконкому, виконавчих органів раДи 

Розглянувши клопотання начальника Управління житлово-
комунального господарства Морозової В.О. від 04.07.08 Н!!01-275 про 
збільшення штатної чисельності, керуючись п.5 ст.26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 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 Управління житлово-комунального господарства 
Морозовій 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 29.05.08 N!!748-З7-05 "Про затвердження змін до 
структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, . " виконавчих органІВ ради . 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами виконкому Дворського В.П. 

Секретар міської рад 

м.Бровари 
від.,'&:- ох ~~o 
Н!! cf?'J- #1))-р.г 

І.Б.Сапожко 

., . 
,О' І' t І. 

" 
. . . ... . 



ПОДАННЯ: 

Керуючий справами виконкому 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Заступник міського голови ~tl _____ Г0лу60ВСЬКИЙ ГЛ 

Начальник фінансового управління . ~. r енська А.М. 
--~(--.+-' .:...-.-

В.О.начальника юридичного відділу ~ Баба-Мірзоєва А.В. 

Начальник загального відділу -~~~~_ Гнатюк Н.І. 
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Додаток 1 
до рішеllllП Броварської 
J\lіськоі PDДII 
від ,;tF AUItbU--2008р • 
.N! tNJ- /І()-03" 

СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬШСТЬ 
апарату міської ради та виконкому, Вllконавчих органів раДl1 

НаііА'ЄlІуваНIІЯ allapa"IY "Іа вuконавчих КілЬК;СІІIЬ 
ооган;в оадll одIlНIІІ(Ь 

Апарат міської ради та виконкому 49 
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 бухгалтерського обліку 5 
У правління містобудування та архітектури 12 
Управління 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,S 
УправліИШІ праці та соціального захисту 50 

населення 

Управління КОмУНальної власності 12 

УпраВJIіВВR житлово-комунального 18,5 

господарства 

Спецвідділ контролю за станом благоустрою 8 

та зовнішнім дизайном міста 
Відділ капітального будівництва 19 

14 ф' : управління ~. ~ lВaнCOBe ~ :К1t.f'А..л, 277,5 і- ".~ 

r • 0'lJlI ~~ ~~ 
·~I & ~ І.В.Сапожко 

Секретар міськоУ ради :s~~~~ : V 
t> "" \' ~iJ О 
.~ -~ .. ~~~ 90," ~ 



ПОДАННЯ: 

Начальник відділу з кадрових питань Щербань ВОГО 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Керуючий справами виконкому Дворський ВоПо 
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Додаток 2 
до рішеllВR Броварськоі 
1\Ііськоі paдll 

від '/0 ~", 2008р. 
Х! ~.(~- ~I)- QГ 

апарату міської раДІ! та ВІІКОПКОМУ 

На;и,енуваннн посад, відділів Кількість 

Міський голова 
odllHIIl(b 

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 5 

Загальний відділ 7 

Відділ роботи із звернеНКJIМИ громадян 4 

Головний спеціаліст ради 4 

Відділ державної реєстрації юриДИЧНИХ та 2 

фізичних осіб 
Консультант міського голови 

3 

Секретар керівника 
1 

Секретар - друкарка /ppal~ 
2 
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Секретар міської ради 
-Ч'::' (ll.iJ~l!" ~ .в.Сапожко 
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ПОДАННЯ 

Секретарю міськоі раДl1 
Сапожку І.В. 

Прошу ВЮІЮЧИТИ В порядок денний засідання чергової сесії Броварської 

міської ради, що відбудеться 24.07.08 проект рішення "Про затвердження змін 

ДО СтруктурИ, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

виконавчих органів ради". 

Керуючий справами виконкому @-oe.e.c....---z В.Н. Дворський 
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