
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
 

від _15.12.2020_ №____465__ 
                               м.Покровськ 

 

 
Про затвердження плану роботи 

виконавчих органів міської ради 

на I квартал 2021 року 

 

 

 На підставі статей 52, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/9-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити план роботи виконавчих органів міської ради на I квартал 2021 року  

(додається).  

 

2. Зняти з контролю рішення виконкому міської ради від 17.09.2020 № 362 «Про 

затвердження плану роботи виконавчих органів міської ради на IV квартал 2020 року», як 

виконане. 

 

 3. Координацію роботи за виконанням даного рішення покласти на відділ з 

організаційної роботи міської ради (Самсоненко). 

 

 4. Контроль за  виконанням  рішення покласти на керуючого справами                        

виконкому ради Жук А.В. 

 

 

 

Заступник міського голови       С.Федоров 
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        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  рішенням виконкому міської ради   

                                                                                  від _15.12.2020_ №____465__ 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

виконавчих органів Покровської міської ради 

на I квартал 2021 року 

 

№ 

з/п 
Назва питання 

Дата 

проведення 
Виконавці Відповідальні 

I. Питання для винесення на розгляд виконавчого комітету міської ради 

1.1 1. Про стан роботи зі 

зверненнями громадян у 2020 

році  

 

 

 

 

 

2. Про стан розвитку фізичної 

культури і спорту в 

загальноосвітніх навчальних 

закладах міста. 

14.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

14.01.2021 

Чернякіна О.І., 

головний спеціаліст 

відділу з питань 

діловодства, 

контролю та роботи 

зі зверненнями 

громадян 

 

Голуб М.О., 

начальник відділу 

освіти міської ради 

 

керуючий справами 

виконкому ради 

 

 

 

 

 

 

заступник міського 

голови за 

напрямком 

 

1.2 1. Про стан виконавської 

дисципліни у виконавчих 

органах Покровської міської 

ради у 2020 році 

 

 

 

2. Про виконання Програми 

економічного і соціального 

розвитку міста Покровська на 

2020 рік 

 

 

 

18.02.2021 

 

 

 

 

 

 

18.02.2021 

 

 

 

 

 

 

Борисова Г.В., 

начальник відділу з 

питань діловодства, 

контролю та роботи 

зі зверненнями 

громадян 

 

Крюкова С.В., в.о. 

начальника відділу 

економічного 

аналізу і прогнозу 

міської ради 

 

 

керуючий справами 

виконкому ради 

 

 

 

 

 

заступник міського 

голови за 

напрямком 
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3. Про хід виконання 

Програми зайнятості 

населення міста Покровська 

за 2020 рік 

18.02.2021 Радченко Т.М., 

директор 

Покровського 

міського центру 

зайнятості 

Донецької області 

заступник міського 

голови за 

напрямком 

1.3 

 

 

 

Про стан виконання Програми 

національно-патріотичного 

виховання в загальноосвітніх 

навчальних закладах міста. 

 

 

 

 

18.03.2021 Голуб М.О., 

начальник відділу 

освіти міської ради 

заступник міського 

голови за 

напрямком 

II. Перелік питань, які будуть розглянуті у порядку здійснення контролю 

за раніше прийнятими рішеннями 

2.1 

 

 

Про хід виконання програми 

аматорського (дворового) 

спорту в місті Покровськ на 

2017 – 2021 р.р.  (за 2020 рік) 

14.01.2021 Швайко О.О., 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та спорту 

заступник міського 

голови за 

напрямком 

III. Організаційно-масові заходи 

3.1 Проведення «Прямої 

телефонної лінії» з 

населенням міста, зустрічей з 

населенням керівників 

комунальних підприємств 

міста 

згідно 

графіку 

Чернякіна О.І., 

головний спеціаліст 

відділу з питань 

діловодства, 

контролю та роботи 

зі зверненнями 

громадян 

керуючий справами 

виконкому  ради 

3.2 Виступи працівників органів 

виконавчої влади та 

керівників комунальних 

підприємств міста у ЗМІ 

постійно Клименко С.С., 

 в.о. начальника 

відділу з питань 

інформаційної та 

внутрішньої 

політики міської 

ради 

заступник міського 

голови за 

напрямком 
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3.3 Заходи, присвячені 

міжнародним, державним, 

професійним святам та 

пам’ятним датам: 

- Новий рік; 

- Різдво Христове; 

- День Соборності України; 

- День пам’яті жертв 

Голокосту; 

- День вшанування учасників 

бойових дій на території 

інших держав; 

- День соціальної 

справедливості; 

- День Героїв Небесної Сотні; 

- Міжнародний жіночий день; 

- День працівників житлово-

комунального господарства і 

побутового обслуговування 

населення ; 

- День Національної гвардії 

України. 

протягом 

кварталу 

 

 

01.01.2021 

07.01.2021 

22.01.2021 

 

27.01.2021 

 

 

15.02.2021 

 

20.02.2021 

20.02.2021 

08.03.2021 

 

 

 

21.03.2021 

 

26.03.2021 

Олехнович О.О., 

начальник відділу 

культури, туризму 

та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

заступник міського 

голови за 

напрямком 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради       А.Жук 

 

 

 План роботи виконавчих органів міської ради на I квартал 2021 року підготовлений 

відділом з організаційної роботи міської ради. 

 

 

 

В.о. начальника відділу з організаційної 

роботи міської ради        О.Самсоненко 


