
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Прqзатв~рдж~~ня змін до структури, загальної чисельностіai)tарату 
М1СЬКО1 ради та виконкому, виконавчих органів ради 

Розглянувши подання начальника управління освіти Броварської 

міської ради Онищенка В.І. від 04.02.09 N!!168 про зменшення штатної 
чисельності управління освіти, 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 

додатком 1. 
2. Начальнику управлінНJI освіти ОнищенкуВ.І. внести зміни в штатний 

розпис управління та затвердити його в установленому порядку. 
3. Визнати такими, що втратив чинність додаток 1 рішенНJI Броварської 

міської ради від 13.01.09 N!!987-53-05 "Про затвердження змін до 
структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

. " виконавчих органІВ ради . 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконуючого 

обов'язки міського голови-секретаря міської ради Сапожка І.В. 

Виконуючий обов'язки місь 
голови-секретар ,міської рад 

. ... 

.: .і ~; 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Керуючий справами ВИКОНКОМУ 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Заступник міського голови ~ Л.М. ВИНОI]Q 

Начальник фінансового управління 
~ flY сл Koвpun ." 

• с) 

<:: С3І' І.Г. Лавер Начальник юридичного відділу 

Начальник загального вітWлy ~ Н.І. flI81IIJI 
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Додаток 1 
до ріШСllllR БроваРСLКОЇ 
I\lіськоі paдll 

_. від J, 6 МІ' 2009р. 
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СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛ'ьНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 

••• І. ... • 

апарату МlеЬКОI рОДl1 та BlikollKOMY, ВІІКОІІО~ЧІІХ oprOlliB раДl1 
• .. • І 

" ., 
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НаііА.е"з'ва,,"н т,ара",у та tїіlКОllаВЧIL9( КЇЛ6К;Сlll6 
opzall;B рад" одlllll"'6 

Апарат міської ради та виконкому 44 
Управління економіки 16 
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 архітеl<'!'YРИ 9 
Управління оевіти 11 
Відділ культури 3 
Відділ фізичної кУльтури та спорту 2 
Відділ в справах сім'ї та молоді 5 
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 16 . 
МОЛОДІ 

Служба у справах дітей 7 
Адміністративно-господарський відділ 22,5 

У правління праці та соціального захисту 50 

населення 

Управління комунальної власності 12 

Управління житлово-комунального 17,5 

господарства 

Спецвідділ контроЛЮ за станом блаГОУСТРОІО 6 

та зовнішнім дизайном міста 
Відділ капітальноГо будівництва ~ о а ~ 13 

~ ~ oyrт. ~ 14 Фінансове управління ". ... .,....;. ... 
~ieI~ rF~ 269.5 

ВІІКОНУІОЧИЙ обов'язки міського 
.-_~ ;: .. u S '., 'tI 
o.~ D а І.В.Сапож 

ГОЛОВII-секретар міськоі рОД11 o\~ ~;. КО 

'" .. 0.13 16-1 9~ 



ПОДАННЯ: 

НачалЬНИI( відділу з кадрових питань 

ПОГОДЖЕННЯ: 

І<еРУIОЧИЙ справами виконкому 
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ПОДАННЯ 

811КОІІУІОЧОМУ обов'Я3КII 
~liCbKOГO ГОЛОВІІ

ceKpeTaplO міської раДl1 

СаПОЖI()' 1.8. 

Прошу ВКЛЮЧИТИ В порядок денний засідання чергової сесії Броварської 
міської ради, що відбудеться 26.03.09 проект рішення "Про затвердження змін 

. до структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 
виконавчих органів ради". 
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Керуючий справами виконкому J!-"// :' / К. В.Кузнєцов 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСП 

YDРАВА!ННЯ ОСВІТИ 
07400 АІ.БроtlQРU, IІ)1Л.ГQZQрі1lQ,IВ, mгл.(О4494) 5-14-81 (факс), 7-23·79 E-mQі/:ОnіIQВrol1ont@ukr.nеl 

від tJ* 1)-1 Р.9 Н!! -16 ~ 
На Н!! за ----

v" • ' .. ..р., 
~! 

ff fJI Виконуючому обов' язки 
()А"- o~c.()i міського голови - секретарю 

Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

Шановний Ігоре Васильовичу ! 

Управління освіти Броварської міської ради просить Вас винести на 
розгляд сесії Броварської міськоі ради питання скорочення 1 ставки 
головного спеціаліста управління освіти (вакансія) 

3 повагою 

начальник управління освіти ~ В.І.Онищенко 
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