УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від 29.12.2020 № 615рг
м. Покровськ

Про затвердження орієнтовного
плану проведення Покровською
міською радою консультацій
з громадськістю на 2021 рік

Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики» (із змінами), з метою забезпечення
гласності, прозорості та відкритості діяльності міської ради, керуючись статтями 42,
59, 73 Закону України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в
Україні» (із змінами):
1. Затвердити орієнтовний план проведення Покровською міською радою
консультацій з громадськістю на 2021 рік (далі – Орієнтовний план), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів міської ради, відповідальним за
проведення заходів, щокварталу до 10 числа місяця наступного за звітним періодом
подавати інформацію про проведення консультацій з громадськістю до відділу з
питань інформаційної та внутрішньої політики та до 22 грудня 2021 року надати
пропозиції щодо плану заходів на 2022 рік.
3. Розпорядження міського голови від 23.12.2019 р. № 684рг «Про
затвердження орієнтовного плану проведення Покровською міською радою
консультацій з громадськістю на 2020 рік» зняти з контролю, як виконане.
4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на
відділ з питань інформаційної та внутрішньої політики міської ради (Носач).
5. Контроль щодо виконання цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Р.Требушкін

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови
від 29.12.2020 № 615рг
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПОКРОВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ
КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ НА 2021 РІК
№ з/п
Назва заходу
Дата
Відповідальні структурні
підрозділи
1.

Публічне представлення
виконання бюджету за
2020 рік

І квартал

Фінансове управління міської
ради

2.

Обговорення виконання
Програми економічного та
соціального розвитку міста
Покровськ на 2020 рік
Проведення організаційних
комітетів з залученням
громадськості з нагоди
відзначення державних,
міських свят і пам’ятних
дат

ІІ, ІІІ, IV
квартал

Відділ економічного аналізу і
прогнозу міської ради

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Проведення зустрічей з
громадськістю
з актуальних питань
розвитку житловокомунальної галузі
Обговорення з
громадськістю актуальних
питань щодо транспортної
інфраструктури міста та
приєднаних територіях
Обговорення програми
розвитку громадянського
суспільства в місті
Покровську на 2017-2021
роки
Проведення зустрічей з
громадськістю з
актуальних питань
розвитку галузі освіти
Проведення зустрічей з
громадськістю з
актуальних питань
розвитку галузі охорони

І, ІІ, ІІІ, IV
квартал

Відділ з організаційної роботи
міської ради, відділ культури,
туризму та охорони культурної
спадщини міської ради, відділ з
питань інформаційної та
внутрішньої політики міської
ради, відділ освіти міської ради,
управління сім’ї, молоді та
спорту міської ради

І, ІІ, III, IV
квартал

Житлово-комунальний відділ
міської ради

І, ІІ, III, IV
квартал

Відділ транспорту міської ради

ІІ, IV квартал Відділ з питань інформаційної та
внутрішньої політики міської
ради

І, ІІ, III, IV
квартал

Відділ освіти міської ради

І, ІІ, III, IV
квартал

КНП «Покровська клінічна
лікарня інтенсивного лікування»,
КП «Центр первинної медико-

№ з/п

Назва заходу

Дата

здоров'я
9.

Обговорення стану
реалізації державної
політики з питань розвитку
фізичної культури та
спорту в місті Покровську
та приєднаних територіях

10. Обговорення комплексної
програми підтримки
учасників ООС та
учасників АТО, членів їх
сімей – мешканців міст
Покровськ, Родинське та
смт Шевченко на 2018 –
2021 роки

І, ІІ, III, IV
квартал

Відповідальні структурні
підрозділи
санітарної допомоги»
Управління сім’ї, молоді та
спорту міської ради

II, IV квартал Управління соціального захисту
населення міської ради

11. Проведення «круглих
столів» та зустрічей з
громадськістю з питань
охорони культурної
спадщини Покровська та
приєднаних територій
12. Розгляд проекту бюджету
Покровської ТГ на 2022 рік
13. Розгляд проекту Програми
економічного та
соціального розвитку
Покровської ТГ на 2022 рік

Керуючий справами виконкому ради

IV квартал

Відділ культури, туризму та
охорони культурної спадщини
міської ради

ІV квартал

Фінансове управління міської
ради
Відділ економічного аналізу і
прогнозу міської ради

ІV квартал

А.Жук

