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Про затв~рдж~~ змін до СТРуктури, загальн~~оg·і апарату 
Г М1СЬJ(OI ради та ВИКОНКОму. ВИКОНавчих орПїнів ~ . 

Розглянувши ПОДВИШІ заступника міського голови ВиноградОВОї Л.М. 
від 12.05.2010 N! 2-53/421, службові записки начальника управління 
економіки ~оЛіЩУК ~.г. від 22.0з.201~ Н!! 3-11070, начальника управління 

. комунальНОI влаСНОСТІ Вознюка К.а. вІД 12.05.2010 Н!! 2-53/422, начальника 
управління житлово-комунального господарства Морозової В.а. від 
12.05.2010 Н!! 2-53/423, начальника відділу капітального будівництва 
Ждвиовського М.М. від 12.05.2010 Н!! 2-53/424, враховуючи дорученНJI 
Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 Не 166011111-10 «До доповідної 
записки Віце-прем' єр-міністра України В. Тихонова від 31 березНJI 2010 
РОКУ», керуючись п.5 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Украіні" та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
екоиомічного та культурного розвитку бюджету, фінансів та цін, Броварська 
міська рада 

ВИРІШ НЛА: 
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. 

3. Начальнику упрaвnіНШІ економіки Поліщук Т.Г., начальн~ку 
управління комунальної власності Вознюку К.а., начальнику 
управліНШІ житлово-комунального господарства Морозовій В.а., 
начальнику відділу капітального будівництва Ждановському М.М. 
внести зміни в штатні розписи у встановленому чинним 

законодавством порядку. .. оо 
4. Визнати таким, що втратили чинність додаток 1,2 РІшення Брова~СЬКОl 

міської ради від 26.11.09 N!! 1281-7 - "Про затвердження ЗМІН дО 
СtpVVТVnи загальної чисельноC't' a}:fa" ~ кої ради та виконкому, 

"·""JY , r. о 1 1+ 
ВИКонавчих органів ради». l!:r,'" ., с; 'о • Ф 

S. Контроль за виконаиШІМ дано ен.. за собою. 
Q; .;! 1 

ВИКОНУЮчий обов'язки міського 
ГОЛОВи-секретар міської ради . 
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ПОДAlПlЯ: 

Заступник міського голови - виконуюча /1ЙJ r" 
обов'язки керуючого справами виконкому ~ Виноградова ЛоМ, 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управліННJI 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу __ -~ 
~_.- J .С"_ 

Голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного та 
культурного розвитку бюджету 
фінансів та цін ' 
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Андрєєв В.О. 

Лавер І.Г. 

Гнатюк Н.І. 

БулкаА.Б. 
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Додаток 1 
до ріШСllllR Броварської 
I\lіської ~aДII _ 

від 1"'~. ()j 2010р. 
N! 1&:t6 - tpg - Os-

СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕльmсть 
апарату міської paAl1 та BIIKOIIKOMY, ВllКОllаВЧllХ opralliB paAl1 

НаіїЛ'Єllуваll"R апарату та ""KOlla"Q'1X Кількість 

11. ". орга"і" ради од,,,,и,(ь 

1. Апарат міської ради та ВІІКОНКОМУ 46 
2. Управління економіки 14 
3. Земельний відділ 8 
4. Відділ з житлових питань 5 
5. АРхівний відціл 2,5 
6. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 2 

цивільного захисту населення 

7. Відділ бухгалтерського обліку 5 
8. Управління містобудування та архітектури 9 
9. УправліИНJl освіти 11 
10. Відділ культури З 

11. Відділ фізичної культури та спорту 2 

12. Відділ в справах сім'ї та молоді 5 
13. Центр соціальних служб ДJJJI CiMrї, дітей та 16 . 

МОЛОДІ 

14. Служба у справах дітей 7 
15. Адміністративно-господарський відділ 22,5 
16. Упрaвniиня праці та соціального захисту 49 

населеННJl 

17. Управління комунальної власності 11,5 

18. УпраВJJіння жDтлово-комуналы�огоo 16,5 

господарства 

19. Спецвідділ контрomo за станом благоустрою 6 

та зовнішнім дизайном міста 
20. Відділ капітального будіВНIIЦТВ~ У.ІС fJ-::-~ 11 . 

21. • • ~. bl'Ol' rs-~ 14 
100- Фшансове управлІННЯ J 'А А. Сі ....... ".;.....;;.. 

В l6'uvu:/~I,~ ~.,,- ~ 266,0 І ....... .... 
-~ .~~7j " L... 81101 

ВПКОНУІОЧИЙ обов'ВЗКII міськоГо "" ~~ O:J. 
І.В.Сапожко J> 

гоnови-секретар міської ради . 
е,. ~ 



ПОДАННЯ: 

НаЧ8JIЬНИК відділу з кадрових питань 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Заступник міського голови - виконуюча 
обов'JlЗКИ керуючого справами виконкому 

lЛьєваІ.М. 

~ ВИНОlplЩoваЛJ 



Додаток 2 

СТРУКТУРА 

до ріШСllІІR Броварської 

Ш-~DДU від 1': r l'f 2010р. 
Ни t{1Г - ' -~--

апарату міської раДl1 та BIIKOIIKOMY 

r'""Jd g 
HaiiA,ellYBaH1IR "осад, відділів Кількість 

11.11. ОДІІІІІІЦЬ 

1. Міський голова 1 . 

2. Секретар ради 1 

3. За~ міського голови 4 

4. Керуючий справами виконкому 1 

5. ОрганізаціЙНllЙ відділ 3 

Сектор внутрішньої політики 3 
6. Biдцin з кадрових питань 3 
7. Відділ BeдeННJI Державного реєстру виборців 4 

8. ЮрИДИЧНИЙ відділ 5 

9. Загальний відділ 7 

10. Відділ роботи із зверненнями ГPOM8ДJIН 6 

11. Головний спеціаліст ради 3 

-
12. Відділ державної реєстрації юридичних та 2 

- фізичних осіб 
13. Головний спеціаліст з питань безпеки праці та 1 

і-- безпечної житrєдіяльності Hacene.~ 
14. Секретар керівника " .,." ,.,_ а l~ 1 

І--- *м'і-ОТ ~ 

15. Державний адміністратор 'І.. ti'....y?;:--!AI о;' • ~ 1 
-

І--- а. S, 'І!А ':) 
ICL'Ot~ .11 J;,~ 46 -- ,~ '\. ~-} I~CII. 

ВЬІСОUYІОЧИЙ обов'язки міського р "-~1 01 *j І.В.Сапожко rОЛОВII-секретар міської ради ~\ . ,l/ 



ПОДАННЯ: 

Начальник відділу 3 кадрових питань 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Заступник міського голови - виконуюча 
обов'язки керуючого справами виконкому 

ІльєваІ.М. 

~ Виноградовал. 
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Подання 

ВIIКОIIУIОЧОl\IУ обов'ЯЗКII 
міського ГОЛОВІІ -
секретаРІО міської раДl1 
І.В. Сапожку 

бові записки начальника управлінНJI економіки Поліщук . 

~.г. від 22.03.2010 Ни 3-1/070, начальника управління комунальної власності 

Возшока к.о. від 12.05.2010 N!! 2-53/422, начальника управлінНJI житлово

комунального господарства Морозової В.О. від 12.05.2010 N!! 2-53/423, 

начальника відділу капітального будівництва Ждановського М.М. від 

12.05.2010 Ни 2-53/424, на виконанНJI Закону Украіни «Про BHeCeHНJI змін до 

Закову Украіни <<Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та 

враховуючи доручення Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 Н!! 16601/1/1-

10 «До доповідної записки Віце-прем'єр-міністра України В.Тихонова від 31 

березня 2010 року» прошу ВКJПOчити В порядок денний засідaнНJI позачергової 

c~ciї Броварської міської ради проект рішеННJI "Про затвердженНJI змін до 

СТРуктури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

Виконавчих органів ради". 

3аСТУППІІК міськоrо rOnOBD Л.М. BllllOrpaдoBa 

Броварський МВК 
Вхідний ~ t4 -5з "rl(,j 
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