
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоf ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

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

Розглянувши пропозицію виконуючого обов'язки міського голови-
секретаря міської ради Сапожка І.В, керуючого справами виконкому 
Кузнєцова К.В. від 01.12.08 про зменшення штатної чисельності вище 
вказаних виконавчих органів міської ради відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 22.10.2008р. N!!943 "Про економію коштів, 
передбачених на утримання органів державної влади та інших державних 
органів", керуючись п.5 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", Броварська міська рада 

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 апарату 
Броварської міської ради та виконкому у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів : Рибаковій л.є, 
начальнику управління містобудування та архітектури, Василевській 
О.Л., начальнику спеціального відділу контролю за станом 
благоустрою та дизайном міста, Багмут Н.А., начальнику відділу 
культури, Морозовій В.О., начальнику управління житлово
комунального гoc~oдapcтвa, Ждановськ~му ~.M:, начальн~ відділу, 
капітального БУДІвництва привести У ВІДПОВІДН1СТЬ штаТНІ розписи 

відділів та управлінь. 
4. Визнати такими,ЩО втратили чинність додатки 1,2 рішення Броварської 

міської ради від 28.08.08 N!!849-42-05 "Про, затвердження змін до 
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структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

виконавчих органів ради". 
s. Контроль за виконаННJlМ даного рішеННJI залишаю за собою. 

м.Бровари 

Відl-__ ---
H!!~_-----

І.В.Сапожко 



поДАННЯ: ) 
КеруlOЧИЙ справами виконкому ( І 

К.В. Кузнєцов 
о 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Заступник міського голови РуденкоВ.В 

Заступник міського голови Голубовський г.п. 

Заступник міського голови ~-Виноградовал.м. 

Начальник фінансового управління с1 ~eнcькaA.М. 

Начальник юридичного відділу с"" dЛавер І.Г. 

начIlJJыlllк загапьноro відділу ~. Гнатюк Ш. 
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Додаток 1 
до рішеllllR Броварськоl 

"Ііськоі paдll 
від 2008р. 
N! _____ _ 

СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
апарату міської ради та виконкому, виконаВЧllХ органів раДl1 

Найл,єнуванНІІ аllараn,у n.а ВUI(ОllаВЧІIХ 

органів рад" 
Апарат міської ради та виконкому 

Управління економіки 

Земельний відділ 

Відділ з житлових питань 
Архівний відділ 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

Відділ бухгалтерського обліку 

Управління містобудування та apxiTe~IY рИ 

УправлінWI освіти 

Відділ кУльтури 

Відділ фізичної культури та спорту 
Відділ в спРавах сім'ї та молоді 
Служба у справах дітей 
Адміністративно-господарський відділ 
УправліНWI праці та соціального захисту 

населення 

Кіл6l(іСn'6 
одUНІІІС6 

49 
16 
8 
4 

2,5 
2 

5 
11 
12 
3 
2 
5 
7 

13,5 
50 

16. Управління ко~альної власності 12 
17. Управління житлово-комунального 

господарства 

18. Спецвідділ КОНТРОЛЮ за станом 
благоустРОЮ та зовнішнім дизайном міста 

17,5 

5 

13 
14 

161,5 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

В.о.начальника відділу з кадрових питань ~ Мельниченко С.М 
ПОГОДЖЕННЯ: 

Керуючий справами виконкому 
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Додаток 2 
до ріШСllllВ Броварськоі 

,,,іської paдll 

від 2008р. 
К!, ______________ __ 

апарату міської раДl1 та 811КОНКОМУ 

HaW.eIIYBallllR lІосад, 
КількіСІІ" 

відділів 
од"",,,(ь 

Міський голова 1 

Секретар ради 1 

Заступник міського голови 4 

Керуючий справами виконкому 1 

Організаційний відділ 3 

Відділ з кадрових питань 3 

Відділ внyrpішньої політики 4 

Відділ ведення Державного реєстру виборців 4 

Юридичний відділ 5 

Загальний відділ 7 

Відділ роботи із зверненнями громадян 5 

Головний спеціаліст ради 3 

Відділ державної реєстрації юридичних та 2 
фізичних осіб 
Консультант міського голови 3 

Секретар керівника 1 
~:::;-~ ~ ...... --"" ~: ...... , 
'.~ .... \ • '1 ~ 2 Секретар - ~~r~??:~- o~, & 

'І С,; --~''''' t :Jf ., •• 

"" • (J , . I~~(i} 49 (~'-I і\ l J \': .' ГО: 

Секретар міської ~~I ~,a~:4J ~ І.В.Сапожко "'. · " r ." - ., 9 ., "t). .. ..:. , 



ПОДАННЯ: 

В.о.начальника відділу з кадрових питань Мельниченко С.М. 

ПОГОДЖЕННЯ: і 

" 
Керуючийсправmмивиконкому 

/ 
Кузнєцов К.В. 



ВІІКОВУІОЧОМУ обов'И3КII 
міського rOJJOBl1 -

секретарю міськоі ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.10.2008р. 
N!!943 " Про економію коштів, передбачених на yrpимання органів державної 
влади та інших державних органів" та з метою економії фонду заробітної плати, 
вважаю за доцільне скоротити чисельність адміністративно-господарського 
відцїлу, вивівши з нього 3 штатні одиниці водіїв. 

Прошу включити в порядок денний засідання чергової сесії Броварської 
міської ради, що відбудеться 05.12.08 проект рішення "Про внесення змін до 
рішення Броварської міської ради від 28.08.08 N!! 849-42-05 "Про затвердження 
змін до структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

. " виконавчих органІВ ради . 

Керуючий справами виконко 
/' К. В.Кузнєцов 



"etf"V "'.' В~ІКОНУІОЧОМУ оБОВ'И3КII 
е,РР')./ МІСЬКОГО ГОЛОВІІ -

секретарю міської радІ' 
Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Прошу включити в порядок денний засідання чергової сесії Броварської 

міської ради, що відбудеться 05.12.08 проект рішення "Про затвердження змін 

до структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

. " виконавчих органІВ ради . 

Керуючий справами ВИКОНКО··_J_~.А~~~--РВ.кузиєцов 
/ 
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