
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киівськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

• ~~,I 

~o затв~рдж~~ня змін до структури, загальної чисе~ЬЩТі апарату 
МІСЬКОІ ради та виконкому, виконавчих оргаНІВ ра!ци 

Розглянувши доповідну записку начальника відділу з житлових питань 
Маковського В.М. від 13.04.2009 N!!53 про збільшення штатної чисельності 
даного відділу, 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. Виконуючому обов'язки міського голови-секретарю міської ради 

Сапожку І.В. затвердити зміни до штатного розпису у встановленому 

чинним законодавством порядку. 

3. Визнати такими, що втратив чинність додаток 1 рішення Броварської 
міської ради від 26.03.09 N!!1066-59-05 "Про затвердження змін до 
структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

. " виконавчих оргаНІВ ради . 
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

... 

І.В.Сапожко 

.. . 



ПОДАННЯ: 

КеруlOЧИЙ справами виконкому 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управління 

/'} 

~ Виноградова Л.М. 

q f,,! 
0'1:.1 ---I-V- Коврига е.П. 

В.о.начальника юридичного відділу - . ~ 
ГОЛОВНИЙ спеціаліст ~ Баба-М і рзоєва А.В. 

В.О.начальника загального відділу 
головний спеціаліст 

001068 
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Додаток 1 
до ріWСllllП БроваРСLlсоі 

I\lіськоі"раДII 
від ~ 6~ 01(. 2009р. 
Х!! (7()S-- G-f- f)!J-

СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
апарату міської раДl1 та виконкому, ВІІконаВЧІІХ opralliB раДl1 

На.ї.л,еllуваIlIlR а"ара",у ,,,а B"«OllaBIIIL\: КілЬ«;СІІ'Ь 
органів рад" одlllllll(Ь 

Апарат міської ради та виконкому 44 
У правління економіки 1б 

Земельний відділ 8 
Відділ з ЖИТЛОВИХ питань 5 
Архівний відділ 2,5 
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 2 
цивільного захисту населення 

Відділ бухгалтерського обліку 5 
У правління містобудування та архітектури 9 
Управління освіти 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 lб . 
МОЛОДІ 

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

Управління праці та соціального захисту 50 

населення 

Управління комунальної власності 12 

Управління житлово-комунального 17,5 

господарства 

Спецвідділ контролю за станом благоустрою б 

та зовнішнім дизайном міста 
Відділ капітального будівництва,.~·~·:'-·-~ 13 

-/Уп. ~ ,); "'І .. ,,~ 14 . * ,,_ .. I~ Фінансове упраВЛІННЯ "'.' '. І ,,' ~ 
hU"G$.t-r:U:.'!о t$» ~ 270.5 

. ,а' і 

ВИКОНУІОЧІІЙ ОБОВ'~ЗКИ ~ICЬKOГO .~ '~~.;:~1 : 01 · l" "" //""-f 
голови-секретар МІСЬКОІ ради ~ ."~ j ,tfI:.'r/-.,О -: І.В.Сапож ко 

• ~... , ф 

~.' 'l'~J ~4J .... ,. t?)lC\1 
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ПОДАННЯ: 

Начальник відділу з кадрових питань Щербань в.г. 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Керуючий справами виконкому 

" .. 
: " І " ( rf=r;I;,... .". Кузнєцов к.в. 

1/ #_' 
,----,,, .. '_., 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ З ЖИТЛОВИХ ПИТАНЬ 

07400. М. Бровари. вуn. Гагаріна. 15. тел. (294) 5-40-94. 5-23-89 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарlО ради 
Сапожку І.В. 

ВіДПОВідн~ДО Закону ~КРаїни «Про ЖИТЛОВИЙ фонд соціального 
призначення» до повноважень органів місцевого самоврядування крім 
комплексу питань пов»язаних з формуванням та управлінням житлового 
фонду соціального призначення входить: 

- ведення обліку громадян, які мають право на отримання квартир із 
житлового фонду соціального призначення, прийняття рішень про надання 
цим громадянам соціального житла на піДС1·авах і в порядку, визначених 

законом; 

- ведення щорічного моніторингу сукупного доходу громадян, які 
перебувmоть на соціальному квартирному обліку або вже отримали таке 

житло; 

_ укладення та розірвання договорів найму соціального житла та інші. 
Весь комплекс питань, пов»язаних з обліком громадян що мають право 

на отримання житла з фонду соціального призначення суттєво відрізняється 
від квартирного обліку громадян, що потребуІОТЬ поліпшення житлових умов 
та переБУВаІОТЬ на обліку у виконкомі міської ради. 

До того ж, на сьогоднішній день, в зв' язку з введенням у дію Закону 
України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків» в місті розпочата та активнО ведеться робота по прийняттю 
ГУРТО>ІСИтків до комунальної власності територіальної громади міста. В 
зв 'ЯЗІСУ З цим вже виникає необхідність обліку соціального житла та обліку 
мешканців таких гуртожитків. 

Існуюча структура відділу з житлов~ п~тань не дозволяє вирі~~ати 
вищезазначені питання в повному оБСЯЗІ. ЗГІДНО Положення про ВІДДІЛ з 
житлових питань Броварської міської ради до І(омпетенції відділу належать 
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організація обліку громадин міста, що потреБУIОТЬ поліпшення житлових 
умов, організація роботи по придбанню квартир, обліку та розподілу 
побудованого житла та житла поточного звільнення, перевірка та надання 
допомоги підприємствам і організаціям (що ведуть самостійний квартоблік) в 
організації та веденні квартобліку та розподілі житла; вчасний та всебічний 
контроль за квартирноlO чергOlО, проведення ії інвентаризації; прийняття 

переданих квартирних черг квартобліку підприємствами міста, що мали 

право ведення самостійного квартобліку; перевірка списків громадян, що 
перебувають на квартобліl<у (більше 5 тисяч сімей); контроль за 
ВИl(ОРИСТанням та схоронністlО житлового фонду комунальної власності 
територіальної громади. В зв'зку із зміноlO житлового законодавства -
формування єдиного державного реєстру громадян, які потребуlOТЬ 
поліпшення житлових умов. 

Биходячи з вищенаведеного та з метоlO виконання вимог Законів 
Уl<раїни «Про житловий фонд соціального призначення» та «Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» пропоную 
створити на базі відділу з житлових питань сеl(ТОРУ соціального житла з 
введенням додаткової посади: 

- заступник начальника відділу - завідувач сектору соціального житла 
(бажано з юридичною освітоlO). 

Начальник відділу 
з житлових питань Б.М.МаковськиЙ 



ПОДАННЯ 

ВІІКОІІУІОЧОМУ оБОВ'ЯЗКIІ 
~liCЬKOГO ГОЛОВІІ -

ceKpeTaplO міської раДl1 

Сапожку І.В. 

Прошу включити в порядок денний засідання чергової сесії Броварської 

міської ради, що відбудеться 16.04.09 проект рішення "Про затвердження змін 

ДО структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

. " виконавчих оргаНІВ ради . 
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Керуючий справами викоико,\ ~/.~. 
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DjJо!tuрськиА МЬА 

о~)хіДЕ-.И~! ,J.-J'j /J.f!L. 
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