
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

? -

rro затв~рдж~~ня змін до структури, загальної чисе~ьноc:q апарату 
МІСЬКОІ ради та виконкому, виконавчих оргаНІВ ради 

Розглянувши службову записку начальника відділу з кадрових питань 
Inьєвої І.М. від 17.06.201 О N!!08-K про зменшення штатної чисельності 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів міської ради,. 
керуючись п.5 ст.26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування 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 

додатками 1, 2. 
2. Виконуючому обов'язки міського голови-секретарю міської ради 

Сапожку І.В. затвердити зміни до штатного розпису виконавчого 
комітету у встановленому чинним законодавством порядку. 

з. Визнати таким, що втратили чинність додатки 1,2 рішення БроварськоУ 
міської ради від 13.05.2010 N!!151б-83-05 "Про затвердження змін ДО' 
структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

. " виконавчих органІВ ради 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконуючого 
обов'язки міського голови-секретаря міської ради Сапожка І.В. 

ВИКОНУlочоі обов'язки міського 
гоnово-секретар міськоі paдll .Сапожко 



поДАННЯ: 

Начanьник відділу з кадрових питань 

ПОГОДЖЕННЯ: 

КерYlОЧИЙ справами виконкому 

І.М.lльєва 
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НаЧ8JIЬНИК юридичного відділу Лавер І.Г. 
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Додаток 1 
до ріmеllllП Броварськоі 
I\lіськоі POДII 
від J Д/А,Ю 2~1~. 
N!! .-;$d' -fP5.:.а-

СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів ради 

не НаііАІєнува"'1R anapalllY ІІlа ВlIконаВЧІIХ КількіСІІ'Ь 
П.ІІ. органів радll од"I'"I(Ь 

1. Апарат міської ради та виконкому 45 
2. Управління економіки 14 .. 

3. Земельний відділ 8 
4. Відділ з житлових питань 5 
5. Архівний відділ 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. Управління освіти 11 
10. Відділ культури З 

11. Відціл фізичної культури та спорту 2 

12. Відділ в справах сім'ї та молоді ~ 

13. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 16 " . 
МОЛОД1 

14. Служба у справах дітей 7 
15. Адміні~ативно-господарський відділ 22,S 

16. Управління праці та соціального захисту 49 . 
населення 

17. Управління коМ}'!!альної власності 11,5 

18. Управління житлово-комунального 16,5 

господарства 

19. Спецвідділ контроJПO за станом благоустрою 6 

та зовнішнім дизайном міста 
20. Відділ капітального будівництва 11 

21. Фінансове уп~авліННJI t4 
~ th81J1 ~('1:!' 265,0· 
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Додаток 2 
до рішеllllJl Броварської 
а.іської paдll .. 
від ~ ~~ 2010р. 
N! -І'33о! - (р§" -t)tY 

СТРУКТУРА 
апарату міської ради та ВІІКОНКОМУ 

. 
Кількість Наw,єнуваllНЛ 1І0сад, відділів 
ОДІІНІІЦЬ 

Міський голова 1 

Секретар ради 1 

ЗаСТУПНllК міського голови 3 . 
Керуючий справами виконкому 1 о • 

Організаційний відділ 3 

Сектор внутрішньої політики 3 
. Відціл з кадрових питань 3 
Відціл ведеИВJI Державного реєстру виборців 4 

Юр~ відділ 5 

Загальний відділ 7 

Biдцin роботи із звернеННJJМИ громадян 6· 
о • 

Головний спеціаліст ради 3 . 
Відділ державної реєстрації юридичних та 2 
фізичних осіб 
Головний спеціаліст з питань безпеки праці та ·1 

·безпечиої~Utпьносriнаселення 
Секретар керівника 1 

Державний адміністратор 1 
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Виконуючиіі обов'изкв міеloКОПJ 1 ;;~""l ~ 
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• 'Q І.В.Сапожко ГОЛови-секретар міської ради a.~ .... Оа о. 
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ВІІКОНУЮЧОМУ оБОВ'ЯЗКlt 
міського ГОЛОВІІ -
секретарю міської раДІ. 

Сапожку І.В. 

орядок денний засідання сесії Броварської міської 

. ради, що відбудеться 02.07.201 О проект рішення "Про затвердження змін до 
. 

структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

виконавчих органів ради". 

. 
НачалЬНИК відділу з кадРОВИХ питань І.М.lльєва 
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