
  
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

від 28.12.2019 № 696рг 
                        м. Покровськ 

 

 

 

Про план проведення заходів 

міської ради та її виконавчих 

органів у січні 2020 року 

 

 

 

 На підставі статей 42, 59 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

1. Затвердити план проведення заходів міської ради та її виконавчих органів у січні 

2020 року згідно з додатком. 

 

2. Встановити, що у разі несвоєчасної підготовки матеріалів на засідання міської ради, 

виконавчого комітету чи їх розбіжностей з діючим законодавством, передбачене планом 

питання виключається з порядку денного. 

 

 3. Розпорядження міського голови від 26.11.2019 № 621рг «Про план проведення 

заходів міської ради та її виконавчих органів у грудні 2019 року» зняти з контролю, як 

виконане. 

 

 4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ з 

організаційної роботи міської ради (Крамарова), контроль – на керуючого справами 

виконкому ради Жук А.В. 

 

 

В.п. міського голови        І.Сущенко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО   

розпорядженням міського голови 

від 28.12.2019 № 696рг 

 

 

 

 

ПЛАН 

проведення заходів міської ради та її виконавчих органів  

 у січні 2020 року 

 

№ 

з/п 
Назва питання 

Дата 

прове- 

дення 

Виконавці 
Відповідальні за 

підготовку 

1. Засідання виконкому міської ради 16.01. 

2020 

 

Борисова Г.В.,  

начальник відділу з 

питань  

діловодства, 

контролю та роботи 

зі зверненнями 

громадян 

Жук А.В., 

керуючий 

справами 

виконкому міської 

ради   

 

I. Перелік питань на розгляд виконавчого комітету 

1.1. Про стан роботи зі зверненнями 

громадян у 2019 році  

 

16.01. 

2020 

 

Чернякіна О.І., 

головний спеціаліст 

відділу з питань 

діловодства, 

контролю та роботи 

зі зверненнями 

громадян 

Жук А.В.,  

керуючий 

справами 

виконкому  міської 

ради 

 

1.2. Про стан розвитку фізичної 

культури і спорту в 

загальноосвітніх навчальних 

закладах міста 

16.01. 

2020 

 

Голуб М.О., 

начальник відділу 

освіти міської ради 

 

Олехнович О.О., 

заступник міського 

голови 

 

1.3. Про хід виконання програми 

аматорського (дворового) спорту 

в місті Покровськ на 2017-

2021рр. (за 2019р.) 

16.01. 

2020 

 

Швайко О.О., 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

Олехнович О.О., 

заступник міського 

голови 

 

2. Сесія міської ради 

 

 

24.01. 

2020 

Сіпіліна В.М., 

головний спеціаліст 

відділу з 

організаційної 

роботи міської ради 

Сущенко І.В, 

секретар міської 

ради 

ІІ. Робота з забезпечення громадських відносин, формування інформаційного простору 

2.1. Освітити в ЗМІ матеріали: 

- про діяльність структурних 

підрозділів виконкому; 

- про діяльність та модернізацію 

комунікацій міста комунальних 

служб; 

- щодо висвітлення культурних 

подій в місті та заходів щодо 

захисту культурної спадщини; 

січень Начальники 

структурних 

підрозділів 

виконкому 

 

Відділ з питань 

інформаційної та 

внутрішньої 

політики міської 

ради 

Жук А.В.,  

керуючий 

справами 

виконкому  міської 

ради 

 

Олехнович О.О., 

заступник міського 

голови 
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- про висвітлення заходів щодо 

підтримки молоді; 

- про участь спортсменів у 

змаганнях різного рівня; 

- щодо соціального захисту 

населення, малозабезпечених 

верств населення, ветеранів та ін. 

  

III. Наради, семінари 

3.1. Апаратна нарада 03.01, 

10.01, 

17.01, 

24.01, 

31.01 

Крамарова Ж.Л., 

начальник  

відділу з 

організаційної 

роботи міської ради 

 

Жук А.В., 

керуючий 

справами 

виконкому міської 

ради 

3.2. Засідання громадської комісії з 

житлових питань при виконкомі 

міської ради 

10.01. 

2020 

Тітова О.В., 

інспектор  сектору 

управління майном 

житлово-

комунального 

відділу міської ради 

Луганський А.О, 

заступник міського 

голови 

3.3. Засідання комісії по транспорту 

та безпеці дорожнього руху для 

здійснення за виконанням 

перевізниками вимог чинного 

законодавства та умов угод на 

перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом на 

міських автобусних маршрутах 

загального користування на 

території м.Покровськ 

30.01. 

2020 

Остапчук Ю.С., 

начальник відділу 

транспорту міської 

ради 

Кірієнко В.О., 

заступник міського 

голови 

3.4. Засідання адміністративної 

комісії 

04.01, 

11.01, 

18.01, 

25.01 

2020 

Волинець О.В., 

секретар робочої 

групи 

Кірієнко В.О., 

заступник міського 

голови 

3.5. Засідання комісії з питань захисту 

прав дитини 

22.01. 

2020 

Маслова А.К., 

начальник служби у 

справах дітей 

міської ради 

Олехнович О.О., 

заступник міського 

голови 

 

3.6. Засідання спостережної комісії 22.01. 

2020 

Бонзюх І.П., 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

Олехнович О.О., 

заступник міського 

голови 

 

3.7. Засідання комісії з призначення 

всіх видів допомоги 

08.01, 

14.01, 

21.01, 

28.01 

2020 

Бонзюх І.П., 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

Олехнович О.О., 

заступник міського 

голови 

 

3.8. Засідання робочої групи з 

підвищення рівня оплати праці, 

додержання законодавства про 

працю, забезпечення податкових 

28.01. 

2020 

Славатинська К.Ю., 

головний спеціаліст 

сектору державного 

контролю за 

Кірієнко В.О., 

заступник міського 

голови 
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та бюджетних надходжень та 

платежів  

додержанням 

законодавства про 

працю та охорони 

праці  

3.9. Засідання комісії з розгляду 

питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам 

за місцем їх фактичного 

проживання/перебування 

09.01, 

16.01, 

23.01, 

30.01 

2020 

Бонзюх І.П., 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

Олехнович О.О., 

заступник міського 

голови 

 

3.10. Прийом громадян м.Родинське 

представниками мобільного 

офісу УСЗН 

10.01, 

24.01 

2020 

Бонзюх І.П., 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

Олехнович О.О., 

заступник міського 

голови 

 

3.11. Засідання Громадської ради 30.01. 

2020 

Прозоров  О.В., 

начальник відділу з 

питань 

інформаційної та 

внутрішньої 

політики міської 

ради 

 

Олехнович О.О., 

заступник міського 

голови 

 

3.12. “Прямий телефонний зв'язок” 

населення з міським головою 

щопо 

неділ 

ка 

Чернякіна О.І, 

головний спеціаліст 

відділу з питань  

діловодства, 

контролю та роботи 

зі зверненнями 

громадян   

 

Сущенко І.В., 

в.п. міського  

голови 

IV. Культурно-масові заходи 

4.1. Свято до Різдва Христового для 

вихованців Покровського центру 

комплексної реабілітації для осіб 

з інвалідністю «Милосердя» 

04.01. 

2020 

Бонзюх І.П., 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

Олехнович О.О., 

заступник міського 

голови 

 

4.2.  IV Всеукраїнський турнір з тенісу 

настільного пам’яті першого 

майстра спорту СРСР у 

Донецькій області М.В.Оганесяна 

08.01. 

2020 

Швайко О.О., 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

 

Олехнович О.О., 

заступник міського 

голови 

 

4.3. Урочистий захід з нагоди Дня 

Соборності України 

22.01. 

2020 

Тумасова К.Л., 

начальник відділу 

культури, туризму 

та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

Олехнович О.О., 

заступник міського 

голови 

 

4.4. Міський фестиваль до Дня 

Соборності «Соборна вільна 

Україна» 

22.01. 

2020 

Голуб М.О., 

Начальник відділу 

освіти міської ради 

Олехнович О.О., 

заступник міського 

голови 
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4.5. Турнір з армреслінгу серед 

юнаків, присвячений Дню 

Соборності України 

22.01. 

2020 

Швайко О.О., 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

 

Олехнович О.О., 

заступник міського 

голови 

 

4.6. Мітинг до Дня пам’яті жертв 

Голокосту 

27.01. 

2020 

Тумасова К.Л., 

начальник відділу 

культури, туризму 

та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

Олехнович О.О., 

заступник міського 

голови 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                          А.Жук 

 

 

План проведення заходів міської ради та її виконавчих органів у січні 2020  року 

підготовлений відділом з організаційної роботи міської ради. 

 

 

В.о. начальника відділу з організаційної                                                                                                                                                  

роботи міської ради                                                                                    О.Самсоненко 

    

 

 

 


