
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Пno-затвердження змін до структури, загальної чисе~ЬНОС'IЇ...fпарату 
-І міської ради та виконкому, виконавчих органІВ ради І 

Розглянувши пропозицію виконуючого обов'язки міського голови-
секретаря міської ради Сапожка І.В, подання заступника міського голови 
Руденка В.В., керуючого справами виконкому Кузнєцова К.В. від 
24.12.2008р. про зменшення штатної чисельності апарату міської ради та 
виконкому, виконавчих органів ради відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів Украіни 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 Украіні", 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, провести вивільненНJI 
працівників у встановленому чинним законодавством порядку. 

з. Начальнику управління містобудування та архітектури-головному 
архітектору міста Рибаковій Л.Є. внести зміни в штатний розпис 
управліНня та затвердити його в YCTaнo~eHOМY порядку. 

4. Визнати такими, що втратили чинність додатки 1,2 рішення 
Броварської міської ради від 18.12.08 N!!849-42-05 "Про затвердження 
змін до структури, загальної чисЄ'riЬаОС!і~апарату міської ради та 
в . -1'.:J 'І,.. .1.''-.' икоикому, виконавчих ОрганlВ~CIJ-'JI5.\ а ~ '0' .. ~\ 

s. Контроль за виконанням ДaIJ~ЕР ~iw.e '" ~ойл~~ти на виконуючого 
обов'язки міського голови-ее" ~~o' я ~O~ сі ~ і p~ ~~апожка І.В. 
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Виконуючий обов'язки міськогct·~· с .V\' 
голови-секретар міської ради~ ~,I' q, ~ ~ '( .00' І.В.Сапожко 
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ПОДАННЯ: 
., 

Керуючий справами виконкому 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Заступник міського голови Руденко В.В. 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

~cькaA.M 
Лавер І.Г. 

Начальник загального відділу ГнатюкН.І. 
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стрУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
апарату міської раДl1 та виконкому, ВИКОllавчих органів ради 

n.ІІ. 

1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 

НаШ'ЄНУВВНIUlаnараn,у та виконавчих 

opzaHiB ради 
Апарат міської ради та виконкому 

УправліННJI економіки 
Земельний відділ 
Відділ з житлових питань 

Архівний відділ 
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 

7. Відділ б~ерського обліку 
8. УправліННJI містоБУдУваННJI та архітеа_"рИ 
9. Управлівия освіти 

10. Відділ кУльтури 
11. Відділ фізичної культури та спорту 
12. Відділ в справах сім'ї та молоді 

13. Служба у справах дітей 
14. Адміністративно-господарський відділ 
15. УnpавліНЮІ праці та соціального захисту 

населення 

16. Управління к~мунальної власності 
17. УnpавліНЮІ житлово-комунального 

господарства 

18. Спецвідділ контролю за ставом благоустрою 
та зовнішнім дизайном міста 

_19. 
І- 20. 

Відділ капітального будівництва /"\ 

Виконуючий оБОВ'JlЗКИ міського 
ГОJlовн-секретар міської ради 
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ПОДАННЯ: 

Начальник відділу з кадрових питань 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Керуючий справами виконкому 

Щербань в.г. 
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СТРУКТУРА 
оо 

апарату МІСЬКОІ ради та 

НайлtенуваННR "осад, відділів 

Міський голова 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

Керуючий справами виконкому 

Організаційний відділ 

Відділ з кадрових питань 

Відділ внутрішньої політики 

Додаток 2 
до ріШСllllИ Броварськоі 
I\lіськоі paдll 

від J 6 1f:g91tJ:...- 2008ро 
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виконкому 
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Відділ BeдeНIUI Державного реєстру виборців 4 

ЮрИДИЧНИЙ відділ 5 

Загальниі відділ 6 

Відділ роботи із звернеННJIМИ ГPOM8ДJIН 5 

Головниі спеціаліст ради 4 

Відділ державної реєстрації юридичних та 2 
сЬізичних осіб 
Консультант міського голови О 

Секретар керівника 1 
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ПОДАННЯ: 

Начальник відділу з кадрових питань 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Керуючий справами виконкому 



ВИКОНУІОЧОМУ обов'язки 
міського голови -
секретарю міськоі ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Прошу ВЮІЮЧИТИ В порядок денний засідання чергової сесії Броварської 
міської ради, що відбудеться 25.12.08 проект рішення "Про затвердження змін 
до структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 
виконавчих органів ради". 

Керуючий справами виконкому 
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І.. " К. В.Кузнєцов 
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