
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 17.11.2021 № 8/20-9 
 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 та 4 в новій редакції (додатки 1,2,3). 

2. Створити в структурі міської ради Відділ по роботі зі зверненнями громадян 

та доступу до публічної інформації. 

3. Відділ з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями 

громадян перейменувати  у Відділ документообігу міської ради.  

4. Затвердити Положення про відділ документообігу міської                                    

ради (додаток 4). 

5. Затвердити Положення про відділ по роботі зі зверненнями громадян та 

доступу до публічної інформації (додаток 5). 

6. Рішення міської ради від 21.04.2021 №8/8-122 «Про затвердження 

Положення про відділ з питань діловодства, контролю та роботи зізверненнями 

громадян» визнати таким, що втратило чинність. 

7. Дане рішення вступає в силу 01.12.2021. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності, забезпечення 

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

інтересів (Тришкін). 

 

 

Міський голова         Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення 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» 

 
З метою забезпечення ефективного виконання роботи для вирішення завдань 

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

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пропонується 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».  

Додатком 2 проекту рішення в структурі Покровської міської ради Донецької області 

пропонуються наступні зміни: 

По-перше, Створити в структурі міської ради Відділ по роботі зі зверненнями громадян 

та доступу до публічної інформації в кількості 3 шт.од.: 

1 шт.од. начальник відділу 

1 шт.од. головний спеціаліст з публічної інформації 

1 шт.од. спеціаліст І категорії 

Даний відділ створено за рахунок: 

- 2 шт.од сектору по роботі зі зверненнями громадян відділу з питань діловодства, 

контролю та роботи зі зверненнями громадян, який зі структури виключено.  

- 1 шт.од. окремі спеціалісти - Головний спеціаліст з публічної інформації. 

 

По-друге, відділ з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян 

перейменувати  у Відділ документообігу міської ради.  

 

Також, затвердити  Положення про відділ документообігу міської  ради, Положення 

про відділ по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації  

 

З метою забезпечення ефективного виконання роботи для вирішення покладених на 

Департамент фінансово - економічної політики та управління активами Покровської міської 

ради Донецької області  завдань,  враховані  зміни: 

 

До змін Після змін 

Головний спеціаліст, аудитор  Головний спеціаліст 

Спеціаліст І категорії відділу з питань 

земельних відносин Управління активами 

Спеціаліст І категорії, юрисконсульт відділу 

з питань земельних відносин Управління 

активами 

 

Дане рішення вступає в силу 01.12.2021. 

Додатки 1, 2, 3 викласти в новій редакції. 

 

 

 

 

Начальник служби персоналу  

міської ради          Н.Семячкова 

03.11.2021 

 


