
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

 

від 20.01.2021 № 8/4-2  
              м. Покровськ 

 

 

 

Про план роботи міської ради 

на перше півріччя 2021 року 

 

 

 

 

            Керуючись статтями 26, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 року       

№280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити план роботи міської ради на перше півріччя 2021 року (додається). 

 

   2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Іваньо 

Н.В. та голів постійних депутатських комісій.  

  

 

 

Міський голова                                                                              Р.Требушкін   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток  

до рішення міської ради 

від 20.01.2021 № 8/4-2 

 

ПЛАН РОБОТИ 

міської ради на І півріччя 2021 року 

   

 

Назва проекту рішення Термін 

розгляду 

Відповідальна особа, 

доповідач, посада 

І. Пленарні засідання 

Про закріплення територій  

в межах виборчих округів за депутатами 

Покровської міської ради Донецької області 

8-го скликання 

І квартал Секретар міської ради 

 

Начальник відділу 

забезпечення діяльності 

міської ради 

Про внесення змін до рішення міської ради від 

23.12.2020 № 8/2-______ «Про затвердження 

структури і загальної чисельності апарату ради 

та її виконавчих органів» 

І квартал Керуючий справами 

виконавчого комітету ради 

 

Начальник служби персоналу 

Про затвердження звіту про виконання 

бюджету міста Покровськ за 2020 рік 

 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Директор Департаменту 

фінансово-економічної 

політики та управління 

активами Покровської міської 

ради Донецької області 

Про звільнення Служби у справах дітей 

Покровської міської ради Донецької області  

від сплати державного мита на 2021 рік при 

зверненні до органів державної реєстрації актів 

цивільного стану 

 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Директор Департаменту 

фінансово-економічної 

політики та управління 

активами Покровської міської 

ради Донецької області 

Про звіт міського голови щодо здійснення 

державної регуляторної політики виконавчими 

органами міської ради у 2020 році 

 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Директор Департаменту 

фінансово-економічної 

політики та управління 

активами Покровської міської 

ради Донецької області 

 

Про затвердження нового складу 

адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті міської ради 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 



Начальник житлово-

комунального відділу 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про зарахування до фонду житла для 

тимчасового проживання в місті Покровськ 

Донецької області 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник житлово-

комунального відділу 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про зарахування до житлового фонду 

Покровської міської ради 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник житлово-

комунального відділу 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про затвердження акту приймання-передачі 

майна 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник житлово-

комунального відділу 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про внесення змін до рішення міської ради від 

02.10.2020 №7/84-12 "Про затвердження 

переліку підприємств, установ, організацій, що 

надають соціально важливі послуги населенню 

у м. Покровську, затвердження Переліків 

першого та другого типу об’єктів 

комунального майна територільної громади м. 

Покровська для передачі майна в оренду на 

аукціоні та без проведення аукціону" 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник житлово-

комунального відділу 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про передачу основних засобів і матеріалів І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник житлово-

комунального відділу 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про затвердження Положення про житлово-

комунальний відділ Покровської міської ради 

Донецької області 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник житлово-

комунального відділу 

Покровської міської ради 



Донецької області 

Про внесення змін до штатної чисельності 

закладів загальної середньої освіти 

Покровської міської ради Донецької області 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  

Начальник Відділу освіти 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про затвердження передавального акту 

юридичної особи публічного права закладів 

освіти: «Навчально-виховний комплекс 

«Гришинська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

Покровської районної ради  Донецької області; 

«Лисівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Покровської районної ради Донецької 

області»; «Лисівський дошкільний навчальний 

заклад №21 «Ромашка» Покровської районної 

ради Донецької області»; «Навчально-виховний 

комплекс «Новоєлизаветівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів– дошкільний навчальний 

заклад» Покровської районної ради Донецької 

області»; «Новотроїцька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Покровської районної ради 

Донецької області»; «Першотравневий 

дошкільний навчальний заклад №4 «Оленка» 

Покровської районної ради Донецької області»; 

«Піщанська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів–дошкільний  навчальний  заклад» 

Покровської районної ради Донецької області»; 

«Срібненська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів          ім. А.Г.Черненка–дошкільний 

навчальний заклад» Покровської районної ради 

Донецької області»; «Успенівський дошкільний 

навчальний заклад №2 «Дзвіночок» 

Покровської районної ради Донецької області» 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  

Начальник Відділу освіти 

Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Про внесення змін до статутів закладів 

дошкільної освіти Покровської міської ради 

Донецької області 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  

Начальник Відділу освіти 

Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Про перейменування та затвердження Статутів  

в новій редакції  закладів загальної середньої 

освіти та закладів дошкільної освіти    

Покровської міської ради Донецької області 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  

Начальник Відділу освіти 

Покровської міської ради 

Донецької області 

 



Про стан розвитку фізичної культури і спорту в 

закладах загальної середньої світи Покровської 

міської ради Донецької області 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  

Начальник Відділу освіти 

Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Про організацію харчування дітей у закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти 

Покровської ОТГ 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  

Начальник Відділу освіти 

Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Про стан виконання Програми національно-

патріотичного виховання в закладах загальної 

середньої світи Покровської міської ради 

Донецької області 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  

Начальник Відділу освіти 

Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Про затвердження Статуту КП "Муніципальна 

служба правопорядку" Покровської міської 

ради в новій редакції 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 
  
Начальник КП "Муніципальна 

служба правопорядку" 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про внесення змін до Порядку відшкодування 

компенсації вартості проїзду 1 раз на рік до 

будь-якого пункту України і назад 

автомобільним або повітряним, залізничним 

або залізничним або водним транспортом 

громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник Управління 

соціального захисту населення 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про внесення змін в Порядок надання 

компенсації на спорудження надгробка на 

могилі померлої (загиблої) особи 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник Управління 

соціального захисту населення 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про внесення змін до Порядку надання 

щомісячної стипендії членам територіальної 

громади м. Покровськ, яким виповнилось 100 

років  

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 



Начальник Управління 

соціального захисту населення 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про внесення змін до рішення про надання 

допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю воєвиявлення померлого або особі, 

яка забов’язалася поховати померлого 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник Управління 

соціального захисту населення 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Порядок проведення безоплатного поховання 

померлих (загиблих) осіб пільгової категорії 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник Управління 

соціального захисту населення 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про внесення змін до Порядку відшкодування 

витрат з місцевого бюджету на пільги з послуг 

зв’язку осіб з інвалідністю по зору 1 та 2 групи 

згідно списків УТОС 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник Управління 

соціального захисту населення 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про надання пільг особам з інвалідністю по 

зору в 2021 році 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник Управління 

соціального захисту населення 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про внесення змін до Порядку надання 

компенсації за ЖКП лікарям та лікарям-

інтернам (крім стоматологів, які працюють у 

Покровській ЦРЛ та Родинській міських 

лікарнях) 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник Управління 

соціального захисту населення 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про внесення змін до Положення про надання 

пільг громадянам, які мають звання «Почесний 

громадянин міста Покровська» 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник Управління 

соціального захисту населення 

Покровської міської ради 

Донецької області 



Про затвердження Положення про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам 

за рахунок коштів місцевого бюджету та 

складу комісії 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник Управління 

соціального захисту населення 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про затвердження Положення про організацію 

служби «Соціальне таксі» Покровського 

центру комплексної реабілітацйії для осіб з 

інвалідністю «Милосердя» в новій редакції 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Директор Покровського 

центру комплексної 

реабілітації для осіб з 

інвалідністю «Милосердя» 

 

Про затвердження Статуту КП 

«Покровськтепломережа» в новій редакції 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Директор КП 

«Покровськтепломережа» 

Про передачу з балансу на баланс нежитлових 

приміщень 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Директор КП 

«Покровськтепломережа» 

Програма  зі стоматологічного  обслуговування  

дорослого  населення  пільгової  категорії  та  

дітей  віком  від  0  до  18  років  Покровської  

територіальної  громади  на  2021-2023  р.р. 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Головний лікар КП 

«Покровська міська 

стоматологічна поліклініка» 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про  надання  дозволу  на  списання  основних  

засобів  з  балансу  КП «Покровська міська 

стоматологічна поліклініка» Покровської 

міської ради Донецької області 

 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Головний лікар КП 

«Покровська міська 

стоматологічна поліклініка» 

Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Про передачу основних засобів І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 



Головний лікар КНП 

«Покровська клінічна лікарня 

інтенсивного лікування» 

Покровської міської ради 

Донецької області 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 

26.03.2018 №7/53-5 «Про затвердження 

структури об’єктів спортивної сфери» 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник Управління сім’ї. 

молоді та спорту Покровської 

міської ради Донецької області 

 

Про Програму Стратегії розвитку спорту 

Управління сім`ї, молоді та спорту Покровської 

міської ради Донецької області на 2021-2024 

роки 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник Управління сім’ї. 

молоді та спорту Покровської 

міської ради Донецької області 

Про заснування стипендії міського голови для 

обдарованих дітей та молоді м.Покровськ у 

сферах освіти, культури, фізичній культурі та 

спорту 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник Управління сім’ї. 

молоді та спорту Покровської 

міської ради Донецької області 

Про внесення змін до Статуту ДЮСШ м. 

Покровськ Донецької області шляхом 

затвердження у новій редакції 

 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник Управління сім’ї. 

молоді та спорту Покровської 

міської ради Донецької області 

Затвердження Програми розвитку КУ 

«Покровський координаційний комітет 

самоорганізації населення» 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник КУ «Покровський 

координаційний комітет 

самоорганізації населення» 

 

Затвердження положення про голів в секретарів 

квартальних комітетів 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник КУ «Покровський 

координаційний комітет 

самоорганізації населення» 

 



Затвердження положення про старших 

будинкових комітетів 

І квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник КУ «Покровський 

координаційний комітет 

самоорганізації населення» 

 

Про затвердження Положення про Службу у 

справах дітей Покровської міської ради 

Донецької області у новій редакції 

 

І квартал Керуючий справами 

виконавчого комітету ради 

 

Начальник Служби у справах 

дітей Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Про міську програму «Забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа на 2021-2023 

роки» 

ІІ квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник Служби у справах 

дітей Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Про встановлення ставок та пільг з податку на 

майно в частині плати за землю 

 

ІІ квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Директор Департаменту 

фінансово-економічної 

політики та управління 

активами Покровської міської 

ради Донецької області 

Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

 

ІІ квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Директор Департаменту 

фінансово-економічної 

політики та управління 

активами Покровської міської 

ради Донецької області 

Про встановлення ставок єдиного податку 

 

ІІ квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Директор Департаменту 

фінансово-економічної 

політики та управління 

активами Покровської міської 

ради Донецької області 

Про встановлення туристичного збору 

 

ІІ квартал Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 



органів ради 

 

Директор Департаменту 

фінансово-економічної 

політики та управління 

активами Покровської міської 

ради Донецької області 

Про організацію виконання ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації» 

І півріччя Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Завідувач сектору державного 

контролю за додержанням 

законодавства про працю та 

охорони праці 

Зміна назви  КП «Центр Первинної Медико-

санітарної допомоги» Покровської міської ради 

Донецької області  у зв’язку зі  створенням 

об’єднаної територіальної громади 

І півріччя Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Директор КП «Центр 

Первинної Медико-санітарної 

допомоги» Покровської 

міської ради Донецької області 

 

Надання дозволу на запровадження платних 

послуг на первинному рівні надання медичної 

допомоги 

І півріччя Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Директор КП «Центр 

Первинної Медико-санітарної 

допомоги» Покровської 

міської ради Донецької області 

Про затвердження інвестицийної програми КП 

"Покровськтепломережа" на 2021 рік" 

І півріччя Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Директор КП 

«Покровськтепломережа» 

Про внесення змін в Положення про 

територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Покровської міської ради Донецької області 

І півріччя Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник Управління 

соціального захисту населення 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про внесення змін до Програми Університет III 

віку «Дивосвіт» для одиноких, непрацездатних 

громадян похилого віку та осіб з інвалідністю 

І півріччя Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник Управління 

соціального захисту населення 



Покровської міської ради 

Донецької області 

Про перейменування відділу культури, туризму 

та охорони культурної спадщини 

І півріччя Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник відділу культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини Покровської міської 

ради Донецької області 

Про перейменування комунальних закладів 

культури (КПСМНЗ музичні школи, 

бібліотеки, музей, клубні заклади, центри 

культури та дозвілля) 

І півріччя Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник відділу культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини Покровської міської 

ради Донецької області 

Про затвердження структури та штатів 

Покровського міського центру соціальних 

служб Донецькох області 

І півріччя Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Директор  Покровського 

міського центру соціальних 

служб для сім’ї та молоді 

Донецької області 

Про розробку детальних планів територій м. 

Покровськ 

І півріччя Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Начальник відділу 

містобудування та земельних 

відносин Покровської міської 

ради Донецької області 

Про затвердження Положень про структурні 

підрозділи міської ради 

І півріччя Керуючий справами 

виконавчого комітету ради 

 

Начальник служби персоналу 

Про затвердження заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради 

 

І півріччя Керуючий справами 

виконавчого комітету ради 

 

Начальник служби персоналу 

Про внесення змін до рішення міської ради від 

17.12.2020 № 8/1-24 «Про утворення 

виконавчого комітету Покровської міської ради 

Донецької області» 

І півріччя Керуючий справами 

виконавчого комітету ради 

 

Начальник служби персоналу 

ІІ. Діяльність депутата у виборчому окрузі 

Інформування виборців про роботу місцевої 

ради та її органів, про виконання планів і 

програм економічного і соціального розвитку 

протягом 

І півріччя 

депутати Покровської міської 

ради 

Вивчення громадської думки, потреб 

територіальної громади 

протягом 

І півріччя 

депутати Покровської міської 

ради 



Прийом громадян протягом 

І півріччя 

депутати Покровської міської 

ради  

Звіт депутата Покровської міської ради І півріччя депутати Покровської міської 

ради 

ІІІ. Навчання, інформаційне забезпечення депутатів 

Проведення семинарів, тренінгів протягом 

І півріччя 

Секретар міської ради, голови 

постійних комісій, керівники 

структурних підрозділів 

 

 

ІV. Забезпечення діяльності міської ради 

Організаційне забезпечення  

- підготовка засідань сесії міської ради 

- підготовка засідань постійних комісій 

- сприяння підготовці запитів, звітів 

депутатів 

 Секретар міської ради 

 

Начальник відділу 

забезпечення діяльності 

міської ради 

Здійснення контролю за виконанням  Секретар міської ради 

 

Начальник відділу 

забезпечення діяльності 

міської ради 

 

 

 

 

Секретар міської ради        Н.Іваньо 

       


