
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвердження змін до структури, загальної чисе.щ.ності 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів ради 

с.... 

Розглянувши клопотання керуючого справами виконкому 

Кузнєцова К.В. від 11.08.08 N!!2-53/538 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 
додатками 1,2. 

2 •. Виконуючому обов'язки міського голови-секретарю міської ради 
Сапожку І.В. затвердити зміни до штатного розпису у встановленому 

чинним законодавством порядку. 

з. Визнати таким, що втратив чинність додаток 1 до рішення Броварської 
міської ради від 25.07.08 Н!!813-40-05 "Про затвердження змін до 
структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 
Виконавчих органів ради" та додаток 2 до рішення Броварської міської 
ради від 24.04.2008р. Н!!725-36-05 "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 Кузнєцова К.В. ~ .... 
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поДАВВЯ: 

Керуючий справами B~OI!~OМY 

погоДЖЕННЯ: 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

~~l-_-+-Lr Кузнєцов к.в. 
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апарату 

N! Найл,енуваННR посад, відділів Кіл6КЇСn'6 

".". од'''''''(6 
1. Міський голова 1 

2. Секретар ради 1 

3. Заступник міського голови 4 

4. Керуючий справами виконкому 1 

5. Організаційний відділ З 

~. Відділ з кадрових питань З 

7. Відділ внутрішньої політики 4 

8. Відділ ведення Державного реєстру виборців 4 

9. Юридичний відділ 5 
іо-. 

10. Загальний відділ 7 
r---

11. BiддiJl роботи із зверненнями громадян 6 -12. Головний спеціаліст ради 4 

r--
13. Відділ державної реєстрації юридичних та 2 

r-- фізИЧНих осіб 
14. Консультант міського голови З 

'-:--
15. Секретар ~ерівника 1 
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Начальник відділу 3 кадрових питань 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Керуючий справами виконкому 
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СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів ради 

N! Наш,єну,анНJI аnараnІУ ,,,а виконавчих Кількість 

11. п. ' 'орган;в ради одиниl(Ь 

1. Апарат міської ради та виконкому 51 
2. Управління економіки 16 
3. Земельний відділ 8 
4. Відділ з житлових питань 4 

. 5. Архівний відділ 2,5 
б. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 2 

цивільного захисту населення 
7. Відділ бухгалтерського обліку 5 
8. Управління містобудування та архітектури 12 

І- 9. Упnавління 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 
~4. Адміністративно-господарський відділ 27,5 

15. Управління праці та соціального захисту 50 
r-- населення 
-.!§. Управління комунальної власності 12 

17. Управління житлово-комунального 18,5 --- ГОсподарства 
18. Спецвідділ контроJПO за станом благоустрою 8 
~ та Зовнішнім дизайном міста 

9 в· . 19 ~ 1.~т Капітального будівництва 
~І-Фlиансове уПоавліВЮІ ~~ 14 
"'--..... _aCb111'1-.:J)0 "' •• ;f~ 279,5 
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ПОДАННЯ: 

Начальник відділу з кадрових питань Щербань в.г. 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Керуючий справами виконкому 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ .. 
07400, м. Бровари. вул. Гатаріна, 15, 1'eJI. (294) 5-40-94,224-62-72, Тen.- факс: 5-53-82 

НВN! ___ за __ --Jч-_~_ 

Виконуючому обов' яЩ 
міського голови -

. . р.,:екретарю ради 
г К g c,te7 Сапожку І.В. 

~/j'O' 

На ВИКОНАJПIIIJ-]!Jeпvrатського звернення депутата Піддубняка С.В. від 

ОД0 створення у виконкомі Броварської міської 

РаДИ інформаціЙНО-ДОВІДКОВОЇ служби "контакт-центр" для надання 

інформації та консультативних послуг з різних питань громадянам міста, 

Вважаю за доцільне розглянути на засіданні чергової сесії міської ради про 

внeceНВJI змін у структуру виконкому, ввівши у відділ роботи із зверненнями 

rpомадин додаткові дві штатні одиниці. 

Керуючий справами виконкому К.В., Кузнєцов 
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