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&0 затвердження змін до структури, загальної чисельносtі апарату 
міської ради та виконкому, виконавчих органів ради 

Розглянувши доповідну записку начальника управління праці та 
соціального захисту населення Петренко А.І. від 19.10.09 Н!!4843 про 
внесення змін до штатної чисельності даного управління, подання заступника 
міського голови Андрєєва В.а. від 16.11.09 про введення в апарат виконкому 
міської ради додаткової штатної одиниці, керуючись. п.5 СТ.26 Закону 
Украіни "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 
додатками 1,2. 

2. Виконуючому обов'язки міського голови-секретарю міської ради 
Сапожку І.В. внести зміни в штатний розпис апарату міської ради та 
виконкому у встановленому чинним законодавством порядку. 

з. Начальнику управління праці та соціального захисту населення 
Петренко А.І. внести зміни в штатний розпис управління у 
встановленому чшшим законодавством порядку. 

4. Визнати таким, що втратили чшшість додаток 1,2 рішення Броварської 
міської ради від 29.10.09 Н!!1281-72-05 "Про затвердження змін до 
СТРуктури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 
виконавчих органів ради». 

50 Контроль за виконанням дан?~еи.-. алишаю за собою. 
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ПОДАННЯ:' 

КерУІОЧИЙ справамИ виконкому . . 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Заступник міського ГОЛОВИ 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управліНШІ 

Начальник юридичного відділу 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу - головний 
спеціаліст 

Голова постійноі комісіі з питань 
соціально-економічного та 
культурного розвитку бюджету 
фінансів та цін ' 
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К.В. КУЗНЄЦОВ 

Андрєєв 8.0. 

Виноградова Л.М. 

{Д Коврига СЛ 
, ./"'J 

с- с ~aвep І.Г. 

Хижняк Н.Я. 

-_~щм. __ Булка А.В. 
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Додаток 1 
до рішення Броварської 

міської раДl1 
від ~б" . (1_ 2009р. 
ХІ f~3~--1:Г-е:ч-

СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 

апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів ради 

Наш.fєнуванНR апарату та виконаВЧl1Х Кількість 

органів ради одиНIІI(Ь 

Апарат міської ради та виконкому 46 
Управління економіки 16 
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 
Управління містобудування та архіте~и 9 
Управління освіти 11 
Відділ культури З 
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 
УпраВJIіння праці та соціаJIЬНОГО захисту 49 
населення . 

~правління комунальної власності 12,5 
Управління житлово-комунального 17,5 
господарства 

Спецвідділ контроJПO за станом благоустрою 6 
та зовнішнім дизайном міста ~-..-~ 
В. . ~ ї LI ~ 
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Виконуючий обов'язки міського 
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ПОДАННЯ: 

Начальник відділу з кадрових питань 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Керуючий справами виконкому 

/ ер6ань В.Г. 

. КУЗНЄЦОВ К.В. 



Додаток 2 
до рішеНllD Бровареькоі 
I\lіеькоі paдll 

від ./, І. 1-1. 2009р. 
N! .f~5:J-1.Г- or 

СТРУКТУРА 
апарату міської ради та ВІІКОВКОМУ 

IJ.IJ. 
Найл,єнуваllНВ "осад, відділів 

1. Міський голова 

2. Секретар ради 

З. Заступник міського голови 

4. Керуючий справами виконкому 

5. Організаційний відділ 

6. Відціл з кадрових питань 

7. Відділ внутрішньої політики 

8. Відділ ведення Державного реєстру виборців 

9. ЮрИДИЧНИЙ відціл 

1 О Загальний відціл 

11 Відділ роботи із зверненнями громадян 

12 Головний спеціаліст ради 

13 Відділ державної реєстрації юридичних та 
фізичних осіб 

14 Головний спеціаліст з питаНЬ безпеки праці та 
..... безпечної жипєдїяльності населенgв~ ... 

15 Секретар керівника ~;;";' ~ f ' н ~~~ . , о O~ ... ·.:\~\ 
"t- ' ---...;:: '" _ ...... ,~ А " 

В tC\S ~~ ,,' " ,--- r::,. 
Иконуючий ОБОВ'~ЗКИ .~iCЬKOГO ~~~' 'l~L) ~oy; 

голови-секретар МІСЬКОІ ради ~ , r-lirf" І І) /1 
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І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник відділу з кадрових питань 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Керуючий справамИ ВИКОНКОМУ 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

упрАвJll8НЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
07400, "'І. Вроаарu, вуЛ. ГагаР;IІа, ІВ тел/факс: (04494) 5-2З-ВВ Е-та;l: lIpsznmb@mo/l.rll 

у ДІ( в К"ївськіп області 
МФО 821018 Код 3193637 
р. Ір. 3 S 4 1 S О 6 S О о 1 6 3 3 

Виконуючому обов»язки 
міського голови 
Сапожку І.В. 

Про зміни'у штатно 

Доповідна записка 

~оводжу до Вашого відома, що відповідно до Положевня про 
Міністерство праці та соціальної політики Украіни, затвердженого 
постановою КМУ від 02.11.2006 Н!! 1543, до компетенції Міністерства не 
належать функції щодо комплексного управління як у сфері охорони праці , 
так і у сфері профілактики невиробничого травматизму. У зв»язку з цим у 
цеmpальиому апараті Міністерства відсутні і структурні підрозділи за цими 
вапрnncами роботи. 

питанни здійснеиня управління у сфері промислової безпехи та 
ОХорони праці є одним із завдань Державного комітету 3 ПРОМJICJlОВОЇ 
безпеки ,.охорони праці та гірничого нагПду. - . 

Профілактика травматизму невиробничого характеру - одне із 
з~давь Міністерства України 3 питань наДЗВllчайних ситуацій та у 
справах захисту населення від HaCJIiдrciB Чорнобильської катастрофІІ •. 

~ tP~~В8жаючи на вище ВИЮlвдене, прошу Вашого спрИJIННЯ у вирішенні 
~ta'iпnr про виведеИИJI зі штатного розпису управлівип посади головного 

~пеціаліста з питань безпеп !!раці та безпечної житrЄдjвш.вQ~і вag,епення' 
тв, в подальшому, щ,иведеиня ПоложенНJI про авління аці та 
соціального захисту иаселеНWI у відповідність із ;~t'@р'.ІО!С;JP.9f~;'!ІqШІМі' 
ПОложеииям. І E~ТoIII'Ii~: J~:! і, ;-~ff'ЬjJ 

".11' ~ 20i.QJ. 

Начальник управліШUI ~t,~ А.І.пет~енко ,,-
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ПОДАННЯ 

ВІІКОНУЮЧОМУ обов'язки 
міського голови -
секретарю міської раДl1 
Сапожку І.В. 

Прошу вюпочити В порядок денний засідання чергової сесії Броварської 

міської ради, що відбудеться 26.11.09 проект рішення "Про затвердження змін 

ДО структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

виконавчих органів ради". 

Керуючий справами виконкому - К. В. Кузнєцов 
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