
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 17.02.2021  № 8/5-9 
 м. Покровськ 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/2-5 «Про затвердження  

структури і загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів»  

 

З метою забезпечення ефективного виконання роботи для вирішення завдань 

покладених на виконавчі органи міської ради, керуючись статтями  26, 54, 59, 73 

Закону України від 21.05.1997   № 280/97-ВР  “Про місцеве самоврядування в Україні” 

(із змінами),  міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Внести   зміни   до  рішення  міської ради  від  24.12.2020 № 8/2-5 «Про 

затвердження структури і загальної чисельності апарату ради та її виконавчих 

органів», виклавши  додатки 1,2,4 в новій редакції (додається). 

2. Скасувати в структурі міської ради Відділ промисловості, підприємництва 

та АПК. 

3. Створити в структурі міської ради  Відділ промисловості та АПК. 

4. Створити в структурі міської ради  Сектор  підприємництва. 

5. Створити в структурі міської ради Управління інформаційної та 

внутрішньої політики міської ради. 

6. Створити в структурі міської ради Відділ інформаційної політики 

Управління інформаційної та внутрішньої політики міської ради. 

7. Створити в структурі міської ради Відділ внутрішньої політики 

Управління інформаційної та внутрішньої політики міської ради. 

8. Створити в структурі міської ради Сектор інформаційних технологій та 

автоматизованих систем Управління інформаційної та внутрішньої політики міської 

ради. 

9. Відділ з питань безпеки та протидії корупції перейменувати  у відділ з 

питань безпеки, запобігання та виявлення корупції. 

10. Сектор протидії корупції відділу з питань безпеки та протидії корупції 

перейменувати у сектор з питань запобігання та виявлення корупції відділу з питань 

безпеки, запобігання та виявлення корупції. 

11. Сектор взаємодії з силовими структурами, мобілізаційної роботи, 

цивільної оборони та техногенної безпеки відділу з питань безпеки та протидії корупції 

перейменувати у сектор взаємодії з силовими структурами, мобілізаційної роботи, 

цивільної оборони та техногенної безпеки відділу з питань безпеки, запобігання та 

виявлення корупції. 

12. Відділ по роботі з сільськими територіями перейменувати у відділ з 

питань розвитку приєднаних територій. 
13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності, забезпечення 

громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод та законних 

інтересів (Тришкін). 

Міський голова         Р.Требушкін 


