
 

                 
УКРАЇНА 

 ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від 20.12.2019 № 680рг 
                                    м.Покровськ 
 

 

 

Про реалізацію виконання положень Генеральної угоди  про регулювання основних 

принципів і норм реалізації  соціально - економічної політики  і трудових відносин  

в Україні  на 2019-2021 роки по м. Покровську 

 

 

З метою належного  забезпечення реалізації положень  Генеральної угоди  про 

регулювання  основних принципів і норм реалізації  соціально- економічної політики  

і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки, відповідно до розпорядження 

Кабінету  Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 691-р  «Про  затвердження 

плану заходів щодо  реалізації положень Генеральної угоди про регулювання 

основних принципів і норм реалізації  соціально-економічної політики  і трудових 

відносин  в Україні на 2019-2021 роки” (далі Генеральна угода) , керуючись статтями 

42,59,73 Закону України від  21.05.2019 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

1.Затвердити план – графік  про реалізацію виконання Генеральної угоди                                  

на 2019-2021 роки по  м. Покровську. 

 

2.Забезпечити реалізацію положень Генеральної угоди на 2019-2021 роки, 

згідно з розподілом функцій та у терміни,  визначені затвердженим планом–графіком. 

 

3.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Бонзюх): 

 3.1.Запровадити  контроль за ходом  виконання Генеральної угоди                                  

на 2019- 2021 роки по м. Покровську та аналізувати стан її реалізації. 

3.2.Щопівроку  до  15 числа місяця  надавати відділу контролю міської ради 

інформацію про хід виконання або причини невиконання положень Генеральної 

угоди на 2019-2021 роки,  згідно плану-графіка. 

3.3.Щопівроку до 25 червня та  25 грудня  керівникам відділів і управлінь 

міської ради  розглядати виконання плану-графіка  Генеральної угоди                                              

на 2019-2021 роки та надавати  управлінню  соціального захисту населення 

узагальнену  інформацію про хід виконання Генеральної угоди. 
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4. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Бонзюх) надавати 

Департаменту  соціального захисту населення облдержадміністрації  узагальнену 

інформацію, про хід виконання заходів до 5 січня та 5 липня  протягом дії 

Генеральної угоди 

 

5. Розпорядження міського голови від 04.07.2017 № 243 рг «Про організацію  

виконання положень Генеральної угоди  про регулювання  основних принципів і 

норм реалізації  соціально - економічної політики  і трудових відносин в Україні  

України  на 2016-2017 роки по місту Покровську визнати таким, що  втратило 

чинність. 

          6. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти міське 

управління соціального захисту населення міської ради (Бонзюх), контроль -                               

на заступника міського голови О.Олехнович 

 

 

 

 

В.п. міського  голови                                                             І.Сущенко 


