
                                                                                                                    

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

  

 

Від 16.06.2021 № 8/10-5  
              м. Покровськ 

 

 

 

Про план роботи міської ради 

на друге 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 друге півріччя 2021 року (додається). 

2. Інформацію про виконання плану роботи міської за перше півріччя взяти до 

відома. 

3. Рішення міської ради від 20.01.2021№ 8/4-2 «Про план роботи міської ради 

на перше півріччя 2021 року» зняти з контролю як виконане. 

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради, голів 

постійних депутатських комісій.  

  

 

 

Міський голова                                                                              Р. Требушкін   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         



Додаток  

до рішення міської ради 

від 16.06.2021 № 8/10-5 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

міської ради на II півріччя 2021 року 

   

 

Назва проекту рішення Термін 

розгляду 

Відповідальні 

 

І. Пленарні засідання 

Про внесення змін та доповнень  до 

рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/2-

1 «Про бюджет Покровської міської 

територіальної громади на 2021 рік» 

Протягом 

півріччя 

Департамент фінансово- 

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про внесення змін та доповнень  до 

рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/2-

3 «Про Програму економічного і 

соціального розвитку Покровської міської 

територіальної громади Донецької області 

на 2021 рік» 

Протягом 

півріччя 

Департамент фінансово- 

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про затвердження плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів 

Покровської міської територіальної 

громади Донецької області на 2022 рік 

Грудень 

2021 

Департамент фінансово- 

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

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»  

За 

необхідністю 

Служба персоналу 

Про прогноз бюджету Покровської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

Вересень  

2021 

Департамент фінансово- 

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про бюджет Покровської територіальної 

громади на 2022 рік  

До 25 грудня 

2021 

Департамент фінансово- 

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про Програму економічного і соціального 

розвитку Покровської міської 

територіальної громади  

До 25 грудня 

2021 

Департамент фінансово- 

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про заступника міського голови з  питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

За 

необхідністю 

Служба персоналу 

Про внесення змін у статут опорного 

закладу Покровської міської ради 

Донецької області та закріплення за ним 

Серпень 

2021 

Відділ освіти Покровської 

міської ради 

 



філій 

Про затвердження проекту землеустрою 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

Покровської міської ради Донецької 

області 

Липень 2021 Відділ освіти Покровської 

міської ради 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 

Покровської міської ради Донецької 

області 

Жовтень 

2021 

Відділ освіти Покровської 

міської ради 

Про затвердження проекту землеустрою 

закладу дошкільної освіти №2 «Росинка» 

Покровської міської ради Донецької 

області 

Листопад 

2021 

Відділ освіти Покровської 

міської ради 

Про затвердження проекту землеустрою 

закладу дошкільної освіти №8 «Ластівка» 

Покровської міської ради Донецької 

області 

Листопад 

2021 

Відділ освіти Покровської 

міської ради 

Про затвердження проекту землеустрою 

закладу дошкільної освіти №11 

«Чебурашка» Покровської міської ради 

Донецької області 

Листопад 

2021 

Відділ освіти Покровської 

міської ради 

Про затвердження проекту землеустрою 

Шевченківської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №33 Покровської міської ради 

Донецької області 

Грудень 

2021 

Відділ освіти Покровської 

міської ради 

Про затвердження проекту землеустрою 

Родинської  загальноосвітньої школи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

І-ІІІ ступенів №35 Покровської міської 

ради Донецької області 

Грудень 

2021 

Відділ освіти Покровської 

міської ради 

Про затвердження Положення про 

житлово-комунальний відділ Покровської 

міської ради Донецької області 

ІІІ-ІV 

квартал 

Житлово – комунальний 

відділ Покровської міської 

ради Донецької області 

Про встановлення Правил  

благоустрою, забезпечення чистоти, 

порядку та додержання тиші в громадських 

місцях Покровської міської територіальної 

громади 

ІІІ квартал Житлово – комунальний 

відділ Покровської міської 

ради Донецької області 

Про списання багатоквартирних будинків ІV квартал Житлово – комунальний 

відділ Покровської міської 

ради Донецької області 

Про створення комунального закладу 

«Міський палац Культури» 

ІІ півріччя 

2021 року 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини Покровської 

міської ради 

Про внесення змін до рішення 

Покровської міської ради Донецької 

області від 03.06.2020 №7/77-7, шляхом 

викладання статуту у новій редакції  

Серпень 

2021 

КП «Багатогалузеве 

комунальне підприємство» 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про затвердження Положення про надання 

пільг громадянам, які мають звання 

«Почесний громадянин міста Покровська» 

ІІ квартал Управління соціального 

захисту населення 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про затвердження платної соціальної ІІ квартал Управління соціального 



послуги «соціальна няня» захисту населення 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про надання згоди на безоплатну передачу 

комплекту мобільного діагностичного 

комплексу IDIS7500 

ІІ півріччя КП  «Центр Первинної 

Медико – санітарної 

допомоги» Покровської 

міської ради Донецької 

області 

Про  затвердження Положення про відділ 

охорони здоров’я Покровської міської ради 

Донецької області в новій редакції  

ІІ півріччя Відділу охорони здоров’я 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Надання дозволу на запровадження 

платних послуг на первинному рівні 

надання медичної допомоги 

ІІ півріччя КП  «Центр Первинної 

Медико – санітарної 

допомоги» Покровської 

міської ради  

Про надання дозволу на списання основних 

засобів з балансу  КП « Покровська міська 

стоматологічна поліклініка» Покровської 

міської ради Донецької області 

ІІ півріччя 

2021 

КП «Покровська міська 

стоматологічна поліклініка» 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про  затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для обслуговування 

будівлі «Дитячо – юнацької спортивної 

школи м. Покровська» із земель житлової 

та громадської забудови за адресою: 85300, 

Донецька область, м. Покровськ, вулиця 

Прокоф’єва, 60 

ІІ півріччя 

2021 

Управління сім’ї молоді та 

спорту Покровської міської 

ради Донецької області 

Про передачу майна ІІ півріччя 

2021 

Управління сім’ї молоді та 

спорту Покровської міської 

ради Донецької області 

Про внесення змін та доповнень до рішення 

міської ради від 17.03.2021 №8/7-8 «Про 

затвердження  Переліку об’єктів  

комунального майна територіальної 

громади м. Покровська для передачі майна 

в оренду» та викласти його у новій редакції 

Червень 

2021 

Департамент фінансово- 

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення 

міської ради від 17.03.2021 № 8/7-9 « Про 

затвердження переліку підприємств, 

установ, організацій для передачі 

комунального майна на пільгових умовах» 

та викласти його у новій редакції 

Червень 

2021 

Департамент фінансово- 

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Про затвердження Методики розрахунку 

орендної плати за комунальне майно, яке  

знаходиться в комунальній власності 

Покровської міської територіальної 

громади 

Ш-IY 

квартал 

Департамент фінансово- 

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про затвердження Примірного договору 

оренди комунального майна, яке 

знаходиться в комунальній власності 

Покровської міської територіальної 

громади 

Ш-IY 

квартал 

Департамент фінансово- 

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

Протягом 

півріччя 

Департамент фінансово- 

економічної політики та 



управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про передачу земельних ділянок у 

власність та користування 

Протягом 

півріччя 

Департамент фінансово- 

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про поновлення договорів ардени землі Протягом 

півріччя 

Департамент фінансово- 

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про припинення права користування 

земельних ділянок 

Протягом 

півріччя 

Департамент фінансово- 

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою 

Протягом 

півріччя 

Департамент фінансово- 

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

Про надання дозволу на розробку технічної 

документації щодо інвентаризації земель 

Протягом 

півріччя 

Департамент фінансово- 

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

 

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 ІІ 

півріччя 

депутати Покровської міської 

ради 

Вивчення громадської думки, потреб 

територіальної громади 

протягом 

ІІ півріччя 

депутати Покровської міської 

ради 

Прийом громадян протягом 

ІІ півріччя 

депутати Покровської міської 

ради  

Звіт депутата Покровської міської ради ІІ півріччя депутати Покровської міської 

ради 

 

ІІІ. Навчання, інформаційне забезпечення депутатів 

Проведення семінарів, тренінгів протягом 

ІІ 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 

протягом 

ІІ півріччя 

Секретар міської ради 

Відділ забезпечення 

діяльності міської ради 



депутатів 

 

Здійснення контролю за виконанням протягом 

ІІ півріччя 

Секретар міської ради 

Відділ забезпечення 

діяльності міської ради 

 

 

План підготовлений відділом забезпечення 

діяльності міської ради         

 

Начальник відділу                           Ж.Крамарова 

 

 

 

Секретар міської ради        Н. Іваньо 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


