
Прdзатвердження змін до структури, загальної чисельності-;tарату 
міської ради та виконкому, виконавчих органів ради 

Розглянувши доповідну записку начальника відділу роботи із 
зверненнями громадян Коморної Т.І. від 28.10.09 про введення в відділ 
додаткової штатної одиниці, керуючись п.5 ст.26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку бюджету, 
фінансів та цін, 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. 
2. Виконуючому обов'язки міського голови-секретарю міської ради 

Сапожку І.В. внести зміни в штатний розпис у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

з. Визнати такими, що втратили чинність додаток 1 рішення Броварської 
міської ради від 25.06.09 N!!1149-64-05 "Про затвердження змін до 
структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 
виконавчих органів ради" та додаток 2 рішення Броварської міської 
ради від 25.12.08 N!!976- о затвердження змін до структури, 
загальної чисельност· M~dЇ'ei ї ради та виконкому, виконавчих 
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оргаюв ради». Ф о І! ~ * 

4. Контроль за викон са s Д 1 '" оа залишаю за собою. 
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Виконуючий обов'язки мі ,~o. ~ '3 Ь 
голови-секретар міської рад І vv 8~ t І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від ,J, 9. 10. ,иОІ 
Н!! -ІЦІ- ~,J,,,,И- . . . . , ... ") ' . . . 



ПОДАННЯ: 

Керуючий справами виконкому К.В. Кузнєцов 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Начальник фінансового управління Коврига с.п. 

Начальник юридичного відділу <: ~ лавер І.Г. 

Н8.чальникзвгальиоro DЇpд~ 
7_ 

Гнатюк Н.І. 

Голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного та 
культурного розвитку бюджету, 

фінансів та цін 

000671'~ 

----,4ч.u:. 5f--- Булка А.В. 
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Додаток 1 
ДО pimellllR Броварськоі 
"Ііської paдll 
від ,l, 9. .f (). 2009р. 
Х! I~H- /.l-и-

СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
апарату міськоі ради та виконкому, виконаВЧllХ органів ради 

JI9 Наw,єнування anapanlJ1 nlа виконаВЧІ" 
n. n. органів ]!адll 

1. Апарат міськоі ради та виконкому 
2. Управління економіки 
3. Земельний відділ 

4. Відділ з житлових питань 
5. Архівний відділ 

6. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 

7. Відділ б~ерського обліку 
8. Управління містобудування та архіт~Х'!"УРИ 

9. Управління освіти 

10. Відділ~ьтури 
11. Відділ фізичної культури та спо~'!У 

12. Відціл в ~aвax сім'ї та молоді 
13. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді 

14. Служба у c~aвax дітей .. . . 
15. Адміністративно-господарськии ВІДЦШ 

16. УправліНВJI праці та соціального захисту 

населеНВJI . 
17. УправлiНВJI комунальної влаСНОСТІ 

18. УnpавлiНВJI житлово-комунального 

господарства 

19. Спецвідділ контроJПO за CT~M благоустрою . 

КількіСnlЬ 
один",(ь 

4S 
16 
8 
5 

2,5 
2 

5 
9 
11 
3 
2 
5 
16 

7 
22,5 
50 

12,5 
17,5 

6 

та зовнішнім дизaйRоU!!:l ЩJt9. R ~ 13 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник відділу з кадрових питань 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Керуючий справами виконкому 

. .. .: ' 



СТРУКТУРА 
• 

Додаток 2 
до рішеllПИ Броварс:.коі 
&Ііс:.коі paдll 
від М. 10. 2009р. 
ом lJ.h-?.l -н-

-апарату МІСЬКОЇ ради та 
виконкому 

ке 
Найменування "осад, відділів Кільн;сn,ь 

n.n. 
одиниць 

1. Міський голова 
1 

2. Секретар ради 1 

3. Заступник міського голови 4 

4. Керуючий справами виконкому 1 

5. Організаційний відділ З 

-
6. Відділ з кадрових питань З 

7. Відділ внутрішньої політики 4 

8. Відділ ведення Державного реєстру виборців 4 

9. Юридичний відділ 5 

10 Загальний відділ 6 

11 Відділ роботи із зверненними громадин 6 

12 Головний спеціаліст ради 4 
-

13 Відціл державної реєстрації юридичних та 2 

І- фізичних осіб 
1 

14 Секретар керівника ~'(. Р.8 1,. * ~ ~.!!.!.. .р ,,\. . 
45 ~ '1/11 ~f"~ ... r1 .IJ" І 

:~, ~ rA,1 'УО\ ./ 
Викоиуючий обов'~JCВ ~i~...4}~' ,. І.В.Сапожко 
ГОJlови-секретар МІськоі ~ ~~ 

, ;- о ~ 
О,,, e~~ 



ПОДАННЯ: 

Начальник відділу з кадрових питань 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Керуючий справами виконкому 



.l\.еруючии справами 

____ виконкому 

. ' 
11 Ц'" 009 р. _ -~~I..,L. 

______ К.В. Кузнєцов 
Цо вхідного Н!! ---

з повагою, -------- -_____ ... : "'n' nv nnботи 

онуючому обов'язки 
,КОГО голови-

lетарю міської ради 

DЖКО І.В . 

Броварський МВХ 

Вxfдппі .NI! J-..!З/ 9~Y 
"а·1 " V '2О0Ь. 



8иконуючо 
Міського го:~~ОВ'язки 
секретарю Міської 

ДОПОВІднА ЗАІ1ИСІ<А Сапожко 1.8. ради 

. " ~. , 

до Вашого відома що ха 
... ' РаІ<Тер роботи . . 

J81nНI~ЦW"', громадян З часу Д11 ПОстанови КМУ Хо' " ~ІДДІЛУ роботи із 

Оше .. орядок приватизації земельних. - 844 Bl~ 05.08.2009 про 
..... - · ·б ДІЛЯНок є надмІРН 

ТаХ'як кілЬюсть ОСІ , що подають ДОКУМенти на пива . о насичен~м. 
осіб щодня. Тобто 2 спеціалісти відділу повністю р зад:ац1Ю сягає дО ЗО 
робоТИ (гОТУЮТЬСЯ пакети документів у 2-х пр. ЦИМ напрямком 

.. ИМІРНИКах з паралельним 

Роз'яснеННЯМ щодо даН01 постанови, акти прийому пер . . 
Б - едаЧl до ВІДДілу 

, Д~рхасомзему в м. рова рах, готуються та відпра~ються листи заявникам 
зnдиопостанови). Станом на 28.10.2009 передано 134-акти прии"ому- . . д. передаЧІ 
38D та ДOД~ТК1B на ержкомзем. Підготовлено та направлено 125 листів 
38Dникам зг1ДН~ Потанови ~~ є проект до постанови про продовжеННJI на 201 Ор). 

Значно зБІльшилась КІЛЬКІСТЬ звернень до Інформаційно-довідкової 
cnyжби,«Контакт Центр». З 18.05.09 по 28.10.09 надано 538 консультацій'-; 
телефонному режимі, з них 103 контрольних звернень. 

На Інформаційно-довідкову службу «Контакт Центр» покладено 
обов'язки КОН'Іроmoвати своєчасне вирішення питань, порушених у 
зверненнях громадян, Які направлені на розгJDIД відцілам, управлінням, 
іншим стр~ним підрозділам виконкому, підприємствам, установам, 
організаціям міста та здійснення зворотнього зв'язку про підтвердження 
факту виконаних робіт. 

Також з моменту дії соціальних карток «3 турботою. ЕРО кожн~го», 
кількість здвівків на «гарячу лінію» суттєво збільшилась?. осКІЛЬКИ 
основними клієнтами є пенсіонери, яким надаються консультацlІ часто по 

ДВУМ телефонам одночасно. . неННJIМИ 
Варто зазначити що терміновим напрямком є робота ІЗ звеР7 . 

rpo • ~ • .... • ••• • розгляду яких сягає дНІВ, а . мадин по «УРЯДОВІИ гарЯЧІИ ЛІНН», терМІН 

lВІсоли і.1 день. З 01.09.09 по 28.10.~9 опрацьовано 580ЗІВ~~Н;:Ь~О 28.10.09 у 
ЗБІЛЬшилась загальна кільюсть звернень з_ ,.' ить?4 5 % '\ n · . 235 'що станов -, . 

ОРІВНЯНні зі згаданим періодом минулого року .на іл 'п ацює без (<Збою»: 
Зважаючи на вищевикладене, BI~ . T~ особисті прийоми 

ПрОВОДЯТься згідно затвердженого графіку ВИІЗНІ _l1П1mrїв приймаються 
ВlIКОRyючого обов'язки міського голови та його заС~l&АА~;~я з контролю 
ПИСЬмові звернення громадян проводиться закритr~ та ИМ}'Вати нормальне 
СПРав Громадян що звертали~ь раніше. Але, щоб ПІДТР ть з 8.00 до 17.00 
фУнlЩ.' ф. но Не встигаю 
3 10НУВання відділу, спеціалісти lЗИЧ •• ' за обочнЙ час кожнОГО дня 
(РОбити весь обсяг роботи, тому виконують 11 В ПО Р 
ДО 20.00). . "піл ще 1 штатНУ 

т ведеННЯ1 ~Y~BI~~~---::-;;;ni=1 Оп,. ому, прошу розглянути питання в - КИИ~ МВК 
'\чll1щю. Броварсь ~. / 
З ПОВагою ВJiдIIDЙ.м !!!,.JЗ,L91f. 

; lIa'JQJtь '. ~ ",) 1 " ~ 20~· 
Ь НИК ВІДДілу роботи ,.~ ./ /' -
3вр" ... _. 



Прошу 

ПОДАННЯ 

;.9./Р. ~} 

ВІІКОНУЮЧОМУ обов'ИЗКII 
міського ГОnОВl1 -
секретарю міської раДl1 

Сапожку І.В. 

позачергової сесn 

Броварської міської ради, що відбудеться 29.10.09 проект рішення "Про 

затвердження змін до структури, загальної чисельності апарату міської ради та 

виконкому, виконавчих органів ради". 

Керуючий справами виковко 

БроваРСЬКllЙ мвкl 
RВцнпіі.Nl! ~,,!г'И~ 111/ 

ес ;Д:l" ~O 200'] в. 
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