
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

~ заТВ~РДЖ~~НJI змін до структури, заranьної чисельності апарату 
МІСЬКОІ ради та виконкому, виконавчих органів p~ 

Розгnянувши поданНJI начальника відділу з кадрових питань 
lльєвої І.М. від 20.08.2010 Н!!09-к про виведенНJI сектору мобілізаційної та 
оборонної роботи з відділу з кадрових питань, лист Київської обласної 
державної адміністрації від 09.07.10 Н!!М-65дск, керуючись п.7 ст.5 Закону 
України <<Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», п.5 ст.26 Закону 
Украіни "Про місцеве caмOBpJlДYВaнНJI в Украіні", 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 зaranьної чисельності апарату міської 
ради та виконкому, виконавчих органів міської ради згідно з 

додатком 2. 
2. Виконуючому оБОВ'JlЗКИ міського голови-секретарю міської ради 

Сапожку І.В. затвердити зміни до штатного розпису виконавчого 

комітету у встановленому чинним законодавством ПОРJlДку· 

3. Визнати таким, що втратив чинність додаток 2 рішенНJI Броварської 
міської ради від 02.07.2010 H!!I~52-85-05 "~po ~~твердженНJI змін до 
структури, зaranьної чисельносп апарату МІСЬКОІ ради та виконкому, . " виконавчих органІВ ради 

4. Контроль за виконанням даного pi~eHНJI .. покласти на виконуючого 
обов'JlЗКИ міського голови-секрета І ради Сапожка І.В. 

Виконуючий оБОВ'И3JCJI міськог 
голови-секретар міськоі раДІ. 
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І.В.Сапожко 



ПодаНІІВ: 

Начanьник відділу з кадрових питань 

Погоджено: 

Керуючий 
справами виконкому 

Начanьник юридичного відділу 

Виконуюча обов'язки начальника 

загального відділу-головний спеціаліст 

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

фінансів та цін 

000685 

Ільєва І.М. 

' ..... й~-..;.I~-_·' узнєцов К.Б 

\ ~ 

__ ~ __ ;:ЗZ __ ;..... Л8Вер I.r. 
с 

11 . щ д.м.Illило 

БулкаА.В. 
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Додаток 2 
до ріШСllІІВ Броварської 
I\lіСЬКІЇ jJaдll 

від J"-г.1,./Д./t-Р 2010ро 
N!$J~ -$ 

СТРУКТУРА 
апарату місь оо КОІ раДl1 та BIIKOIIKOMY 

HRйArellYBRIIIIR "осад, відділів Кількість 

Міський голова 
ОДІІІІІІЦЬ 

1 

Секретар ради 1 

Зас~ міського голови З 

Керуючий справами виконкому 1 

Організаційний відділ З 

Сектор внутрішньої політики З 

Відділ 3 кадрових питань 2 
Відділ ведення Державного реєстру виборців 4 

Юридичний відділ 5 

Загальний відділ 7 

Відділ роботи із зверненнями громадин 6 

Головний спеціаліст ради з 

Відділ державної реєстрації юридичних та 2 

фізичних осіб 
Головний спеціаліст з питань безпеки праці та 1 

безпечної ЖИТТЄдіяльності 'населення 
Головний спеціаліст мобілізаційноі та 1 

оборонної роботи 
Секретар керівника 

1 

Державний адміністратор ~~pay~ 1 
01 ~ 
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. ~~. ~ Виконуючий оБОВ'Jl3КІІ .мІСЬКОпІ ~~!J' ;!.: І.В.Сапожко l1IJIobb-еекрет8Р міеькоі ред. .~ QJ ~~ .-1 . ~ 
, -, 



ПОДАННЯ 

ВIIКОIIУIОЧО1\IУ обов'ИЗКII 

міського ГОЛОВІ. -
ceKpeTaplO міськоі раДl1 
Сапожку І.В. 

~ ... ·оо Б оо... 
порядок деннии засІДання сеСll роварськО1 МІСЬКО1 

ради "Про затвердження змін до структури, загальної 

чисельності апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів ради". 

Начальник відділу з кадрових питань І.М.Ільєва 
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