
 

 

 

ЗВІТ 

про роботу Покровської міської ради VIIІ скликання 

 за І півріччя 2021 року 

 

Діяльність міської ради та депутатського корпусу регламентується Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих 

рад», Регламентом Покровської міської ради VIIІ скликання. 

Порядок роботи міської ради, організації та проведення сесій міської ради, 

постійних депутатських комісій, дотримання норм Регламенту міської ради, сприяння 

депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень забезпечує відповідно до статті 

50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар міської ради. 

 Депутатський корпус міської ради складає 38 депутатів. 

У І півріччі 2021  року  відбулись зміни у складі депутатського корпусу VIIІ 

скликання.  Зенов Роман Миколайович за особистою заявою склав повноваження 

депутата міської ради VIIІ скликання.   

За звітний період на офіційному сайті міської ради оприлюднено 397  проєктів 

рішень міської ради,. 

 Сесії організовуються та проводяться у відповідності до Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні” та Регламенту Покровської  міської ради 8 

скликання.  

 Для ознайомлення, проекти рішень опубліковуються, відповідно до чинного 

законодавства, на сайті міської ради та надсилаються на електронні адреси депутатам. 

Після прийняття їх на пленарних засіданнях, рішення розміщуються на сайті міської 

ради, а окремі публікуються в засобах масової інформації (за потребою). 

 

 В І півріччі  2021 року відбулось 9 пленарних засідань сесій міської ради, на 

яких  

- розглянуто 253 питання; 

- прийнято 253 рішення (з них 122 – земельних питання); 

- заслухано звіт про виконання бюджету за 2020 рік; 

- прийнято 3 депутатських звернень до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України:  

1) з вимогою перегляду та зниження тарифів на постачання та 

транспортування газу в Україні (20.01.2021);    

2) щодо прийнятого Закону України «Про народовладдя через 

всеукраинский референдум» (17.02.2021),  

3) щодо порушення конституційних прав та заборгованості заробітної плати 

на вугільних підприємствах ДП «ВК Краснолиманська» та ТОВ 

«Краснолиманське» (21.04.2021) 

- надано 6 протокольних доручень сесії.  

Роботі сесій передує робота депутатів у постійних депутатських комісіях, до 

складу яких вони входять. За звітний період  було проведено 52 засідання постійних 

комісій міської ради. Засідання комісій відбувалися відповідно до запланованого 

графіку або скликались за необхідності. У більшості засідань комісій брала 

безпосередню участь  секретар ради. (Графік засідань комісій) 

 

 



 

 

Інформація про засідання постійних депутатських комісій Покровської 

міської рад и за I півріччя 2021 року: 

№ 

п/п 

Найменування комісії Кількість засідань Кількість 

розглянутих 

проектів питань 

1. Постійна комісія з питань місцевого 

самоврядування, гласності та 

депутатської діяльності,  

забезпечення громадського порядку, 

дотримання законності, охорони 

прав, свобод та законних інтересів 

11 131 

2. Постійна  комісія з питань  

планування, бюджету і фінансів, 

інвестиційної політики 

6 64 

3. Постійна комісія з питань охорони 

здоров’я, освіти,  

молодіжної політики та спорту 

8 56 

4. Постійна комісія з гуманітарних 

питань (соціальний захист, 

культура, духовність) 

8 54 

5. Постійна  комісія з питань житлово-

комунального господарства, 

благоустрою та інженерної 

інфраструктури міста 

6 28 

6. Постійна комісія з питань 

містобудування, архітектури 

та земельних відносин 

7 139 

7. Постійна  комісія з питань розвитку 

малого та середнього бізнесу, 

транспорту та дотримання 

законодавства про працю 

6 12 

 

З метою забезпечення ефективної діяльності міської ради, підвищення рівня 

виконавської дисципліни виконавчими органами міської ради, відділом забезпечення 

діяльності міської ради  проводиться  контроль за ходом виконання рішень міської 

ради . (46) 

   Всі дані про представників депутатського корпусу VIIІ скликання та 

інформацію про  закріплення територій в межах виборчих округів за депутатами, 

графік прийому громадян   можна вільно отримати на офіційному сайті міської ради у 

зручний час доби.  

З метою висвітлення діяльності депутата на сайті міської ради створена 

інформаційна сторінка «Депутат в дії». 

Індекс прозорості чинної каденції відображає Рейтинг активності депутатів. Це 

аналітика у вигляді систематизованих даних про кожного депутата. Щомісяця 

рейтинг оновлюється та публікується на сайті міської ради.   

Організовано та проведено 9 засідань Дня депутата, на яких заслуховувалися 

інформації про діяльність  а також обговорювались: 

- Стратегія розвитку міста Покровська Донецької області до 2030 року; 



- виконання міського бюджету міста Покровська за 2020 рік;  

-  Програма економічного і соціального розвитку міста Покровська Донецької 

області на 2021 рік; 

- про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

району, що знаходиться в управлінні Покровської районної ради Донецької 

області у комунальну власність Покровської міської ради; 

- Програму «Безпечне місто» на 2020 – 2024 роки; 

- Програму з протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у місті 

Покровську та приєднаних територіях «Стоп наркотик» на 2020 – 2022 роки. 

Здійснювався контроль за виконанням депутатських звернень, запитів та 

запитань, озвучених  та запротокольованих на сесіях міської ради. Зареєстровано  50 

депутатських звернень. Найбільш поширеними були звернення, які стосувалися 

питань благоустрою територій та доріг міста (близько 40%), вирішення питань в 

житлово-комунальній сфері (30%), питання соціального захисту населення та охорони 

здоров’я (20%).  

Протягом січня-березня 2021 року надано консультаційну допомогу депутатам 

ради щодо подання та заповнення декларацій про майно та доходи.  

 В квітні 2021 року  пройшов   семінар – тренінг «Громадська рада. 

Перезавантаження», на якому завідувач сектору роботи з депутатами ознайомила 

членів громадської ради  з роботою депутатського корпусу та провела лекцію на тему: 

«Співпраця громадської ради з місцевою радою»; 

- 7 - 8 квітня 2021 року прийняли участь в семінарі: «Залучення громадян в 

процес прийняття рішень. Побудова діалогу між громадою та ОМС» м.Святогірськ; 

- з 22.04.2021 по 29.04.2021  пройшли навчання з сертифікатної програми 

«Організація роботи депутата місцевої ради». 

22 травня в Покровській громаді стартувала навчальна програма з політичної 

грамотності для молоді «Школа молодого політика». Спікерами заходу стали 

народний депутат України Муса Магомедов, секретар Покровської міської ради 

Наталія Іваньо, представники депутатського корпусу Харчвна Олена Володимирівна, 

Єсебуа Малхаз Тамазович, заступник міського голови Костянтин Мілютін, керуюча 

справами виконкому Алевтина Жук та. 

Під час заходу молодь разом з представниками влади шукали відповіді на 

питання «Чи легко бути політиком», «Як працює система місцевого самоврядування 

ззовні», «Які обов’язки у депутата». 

Депутати міської ради до 1 грудня 2021 року відзвітують перед громадою про 

результати своєї діяльності з початку поточного року. 

 

 

Начальник відділу забезпечення  

діяльності міської ради      Ж.Л.Крамарова 

         

 

 

 

 



 
 


