
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

ГИР0 затв~рдж~~ня змін до структури, загальної чисе~сті апарату 
МІСЬКОІ ради та виконкому, виконавчих органів рhди 

Розглянувши доповідну записку начальника управлінlUI комунальної 
власності Вознюка к.о. від 05.06.2009 Ng317 про збільшенWI штатної 
чисельності даного управління, керуючись п.5 ст.26 Закону України "Про 
місцеве самоврядуванlUI 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 

додатком 1. 
2. Начальнику управління комунальної власності Возшоку К.О. внести 

зміни в штатний розпис управлінWI та затвердити його в 
установленому чинним законодавством порядку. 

3. Визнати такими, що втратив чинність додаток 1 рішення Броварської 
міської ради від 16.04.09 Ng��0S-61-0S "Про затвердженWI змін до 
структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

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

Виконуючий обов'язки міс 
гопови-секретар міської р 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Керуючийсправwмивиконкому 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

Начальник з~ного відділу 

-. 

~ 

-т---н-----.A~ КВ. K~ 

.IftifI'-# ......... --І-- В.В.Ру. 

~~~_ С.п.Ко~ 

Н.І.Гват 



СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬШСТЬ 
апарату міської ради та ВИКОНКОМУ, виконаВЧІ." органів ради 

J{j Наш,єнуванНR allapa",y ",а ВlIКОllавчux КЇЛЬК;СІІ'Ь 
n.lІ. орган;в радll одllНІІ'(Ь 

1. Апарат міської ради та виконкому 44 
2. Управління економіки lб 

з. Земельний відділ 8 
4. Відділ з житлових питань 5 
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 9 
9. Управління освіти 11 
10. Відділ культури 3 
11. Відділ фізичної культури та спорту 2 
12. Відділ в справах сім'ї та молоді 5 
13. Центр соціальних служб ДЛJI сім'ї, дітей та lб 

молоді 

14. С~ба у справах дітей 7 

15. АдмініCТQативно-господарський відділ 22,5 

Іб. Управління праці та соціального захисту 50 

населення 

17. Управління комунальної власності 12,5 

18. Управління житлово-комунального 17,5 

господарства 

19. Спецвідділ KOHТPO~"2 il--rн~ОУСТРОЮ б 

та зовнішнім диз ~ ~iCT" ёl • 

20. Відділ капіталь) ~гb , ~-~~ ~ 13 

21. - - t\1 A'~ р, 14 Фінансове \' IтаА'JI. \n· 1"1 

сі s' ~~jB~fj ~O: 271.0 

~~ S~ Викону.очиі оБОВ'Я31 "С..!! Q 

голови-секретар міськ ~I / w· '8 -t> о. } '\ 
І.В.СапоЖJC 

,І 
о 



ПОДАННЯ: 

Начanьник відділу з кадрових питань 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Керуючий справами виконкому 



р~ АРСЬКА МІСЬКА РАДА I<ИfвСЬІ<Ої ОБЛАСП 
АВJlІння КОМУНАльноl ВЛАСНОСТІ 

м. Бровари, вул., 
Шевченка 12м.: (294) 4-J 3-96 

Від IJ§' ~~9 Ни Уі 
НaN!! за -----

," Про виесеВШІ змін до штатного розпису" 

РозpaxyнtcoвиЯ рахунОК УДК 
У Київській обпвсті код 24209727 
МФО 82 J О J 8 р/р 3S4 J 900 J 000434 

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

Шановний Ігорю Васильовичу ! 

Відповідно до постанови Кабінетів Міиістрів Украіни від 03.12.97р. 
НІ! 1349 «Про фінансове забезпечеRRJI діяльності органів місцевого 
самоврядувamoo> та наказу Міністерства Праці Україин від 02.10.96р. Н!!77 
«Про умови праці робітників, зaйmrrиx обслуговуванRJIМ органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядув8ВJDI та іх виконавчих органів, органів 

І ПРОкуратури, судів та іmпиx органів», просимо винести на розгляд чергової 
сесії Броварської міськоі ради питання про BaдaRRJI додаткової 0,5 посади 
прибиральниці службових приміщень по вул. Шевчевка, 2. 

Начальник УпрaвnіlUlJl 
J(OМYН8JIЬHoi власності 

~o.ao.M 
4-13-69 • 

К.о.вОЗRЮк 



ПОДАННЯ 

ВІІКОНУЮЧОМУ обов'И3КII 
міського ГОЛОВІІ -
ceKpeTaplO міської ради 
Сапожку І.В. 

Прошу ВКJПOЧИТИ В порядок денний засідання чергової сесії Броварської 

міської ради, що відбудеться 25.06.09 проект рішеННJI "Про затвердженНJI змін 

до структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

в~онавчих органів ради". 

Керуючиі справами виконкому К. В. Кузнєцов 
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