
 

 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
 

від __08.12.2021___ № _604рг___ 

 м.Покровськ 

 

Про проведення громадських слухань  

стосовно перепрофілювання (зміну типу) 

Новоєлизаветівського  закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів  

з дошкільним підрозділом  

Покровської міської ради Донецької області 

 

 

На виконання рішення виконавчого комітету Покровської міської ради Донецької 

області від 18.11.2021 № 533  «Про організацію та проведення громадських  обговорень», 

відповідно до Статуту територіальної громади міста Покровська Донецької області, 

затвердженого рішенням Покровської міської ради від 20.10.2016 № 7/21-5 «Про затвердження 

Статуту територіальної громади міста Покровська Донецької області» ,  керуючись статтями  

42, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" 

(із змінами),  - 

 

1. Провести в період з 25.01.2021 по 15.06.2022 громадські слухання стосовно 

обговорень проекту рішення  Покровської міської ради «Про зміну назви та  

перепрофілювання (зміну типу) Новоєлизаветівського  закладу загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів з дошкільним підрозділом Покровської міської ради Донецької області» у 

приміщенні Комунального закладу «Новоєлизаветівський сільський клуб», за адресою: 

с.Новоєлизаветівка, вул. Широка б. 36 б (з дотриманням відповідних санітарних і 

протиепідемічних заходів в умовах карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2). 

 

2. Визначити уповноваженим  виконавчим органом з підготовки громадських слухань 

– відділ освіти  Покровської міської ради Донецької області. 

Відповідальна особа – начальник відділу освіти Покровської міської ради Донецької 

області Воротинцева Любов Іванівна. 

 

3. Для участі у громадських слуханнях запросити: депутатів Покровської міської ради, 

посадових осіб виконавчих органів міської ради, представників відділу освіти Покровської 

міської ради Донецької області, громадської ради при Покровській міській раді та громадських 

організацій, старосту Новоєлизаветівського старостинського округу та його мешканців. 



4.  Затвердити склад організаційного комітету з підготовки проведення громадських 

слухань згідно з додатком 1.  

   

5 . Затвердити склад осіб, запрошених на громадські слухання, згідно з додатком 2.  

6. Затвердити план  заходів з підготовки громадських слухань та перелік осіб, 

відповідальних за їх виконання згідно з додатком 3. 

 

7. Відділу освіти Покровської  міської ради (Воротинцева)  спільно з сектором 

інформаційних технологій та автоматизованих систем Покровської  міської ради (Коваль)  

підготувати та оприлюднити на офіційному веб-порталі міської ради та   подати інформацію в 

регіональну  газету  «Маяк» інформаційне повідомлення про проведення  громадських 

слухань. 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження  покласти на заступника міського 

голови з питань  діяльності виконавчих органів ради Ідрісову М.О.  

 

 

 

 

 

 

Міський голова        Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Додаток 1  

        до розпорядження міського голови 

        від __08.12.2021___ № _604рг___ 

 

 

 
Склад організаційного комітету  

з підготовки проведення громадських слухань 

 

Ідрісова Маргарита Олександрівна - заступник міського голови  з питань  

діяльності виконавчих       органів ради, 

голова організаційного комітету     

Воротинцева Любов Іванівна - начальник відділу освіти Покровської 

міської ради Донецької області, 

заступник голови організаційного 

комітету     

Долга  Анастасія Геннадіївна - заступник начальника відділу освіти  

Покровської міської ради Донецької 

області, секретар організаційного 

комітету     

Члени організаційного  комітету 

Гаврильченко Галина Олександрівна - депутат Покровської міської ради (за 

згодою) 

Климова Оксана Олександрівна - голова  Покровської районної   

організації профспілки працівників 

освіти і науки України (за згодою) 

Лебедєва Наталія Вікторівна  - спеціаліст 1 категорії, юрисконсульт 

відділу освіти Покровської міської ради 

Менчакова Олена Іванівна - директор Новоєлизаветівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

з дошкільним підрозділом  Покровської 

міської  ради  Донецької області 

Носач Олена Олексіївна - начальник відділу з питань розвитку  

приєднаних  територій  Покровської 

міської ради Донецької області 

Павленко Наталія Андріївна - староста Новоєлизаветівського 

старостинського округу  

Циганок Іван  Іванович  

   

     

- депутат Покровської міської ради, 

голова постійної комісії з питань 

охорони  здоров’я, освіти, молодіжної 

політики та спорту (за згодою) 

Шабатюк Наталія Леонідівна 

     

   

 

- головний спеціаліст з питань загальної 

середньо освіти відділу освіти 

Покровської міської ради 

 

 

Керуючий справами виконкому міської ради       А. Жук 



 

Додаток 2  

        до розпорядження міського голови 

        від __08.12.2021___ № _604рг___ 

 

 

Склад осіб,  

запрошених на громадські слухання 

 

 1. Секретар Покровської міської ради Іваньо Н.В. 

2. Представники депутатських фракцій міської ради (за згодою). 
3. Представники громадської ради при Покровській міській раді та громадських 

організації. 

4. Колектив Новоєлизаветівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів з 

дошкільним підрозділом  Покровської міської  ради  Донецької області. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому міської ради       А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 3  

        до розпорядження міського голови 

        від __08.12.2021___ № _604рг___ 

 
 

План  заходи з підготовки громадських слухань та осіб,  

відповідальних за їх виконання 

 

№ з/п Зміст Термін виконання Відповідальні особи 

1 Повідомлення  мешканців 

Покровської міської Покровського 

району Донецької області 

територіальної громади через 

засоби масової інформації та на 

офіційному сайті Покровської  

міської ради Донецької області, 

сторінках Facebook про дату, час і 

місце проведення громадських 

слухань щодо обговорень проекту 

рішення відділу освіти Покровської 

міської ради «Про зміну назви та  

перепрофілювання (зміну типу) 

Новоєлизаветівського  закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів з дошкільним підрозділом 

Покровської міської ради 

Донецької області» 

не пізніше 30 

(тридцяти) 

календарних днів до 

дня проведення 

громадських 

слухань 

Відділ освіти 

Покровської  міської 

ради Донецької 

області 

 (Воротинцева) ,  

сектор 

інформаційних 

технологій та 

автоматизованих 

систем Покровської  

міської ради (Коваль)   

2 Підготовка проект регламенту 

проведення громадських слухань 

За 15  календарних 

днів до дня 

проведення 

громадських 

слухань 

Відділ освіти 

Покровської  міської 

ради Донецької 

області 

(Воротинцева) 

3 Підготовка матеріалів, що 

надаються учасникам громадських 

слухань 

За 10  календарних 

днів до дня 

проведення 

громадських 

слухань 

Відділ освіти 

Покровської  міської 

ради  

Донецької області 

(Воротинцева) 

4 Підготовка приміщення, 

забезпечення підсилення звуку, 

аудіо запису, реєстрації учасників, 

обладнання місця секретаря 

громадських слухань 

Напередодні  дня 

проведення 

громадських 

слухань 

Відділ освіти 

Покровської  міської 

ради Донецької 

області 

(Воротинцева), 

староста 

Новоєлизаветівського 

старостинського 

округу (Павленко) 

5 Запрошення засобів масової 

інформації до участі в громадських 

слуханнях 

За 5  календарних 

днів до дня 

проведення 

Відділ освіти 

Покровської  міської 

ради  



громадських 

слухань 

Донецької області 

(Воротинцева) 

 

6 Забезпечення правопорядку  під 

час проведення громадських 

слухань 

За 5  календарних 

днів до дня 

проведення 

громадських 

слухань 

Відділ освіти 

Покровської  міської 

ради (Воротинцева), 

Покровське районне 

управління поліції 

ГУНП в Донецькій 

області 

(Кондрацький) 

7 Забезпечення реєстрації 

учасників громадських слухань та 

проведення громадських слухань  

День  проведення 

громадських 

слухань 

Відділ освіти 

Покровської  міської 

ради (Воротинцева) 

8 Оприлюднення результатів 

громадських слухань шляхом 

відповідної публікації в 

регіональної газети «Маяк» та на 

веб-порталі міської ради 

Наступний день з 

дати проведення 

громадських 

слухань 

Відділ освіти 

Покровської  міської 

ради (Воротинцева), 

сектор 

інформаційних 

технологій та 

автоматизованих 

систем Покровської  

міської ради (Коваль)   

 

 

 

 
Керуючий справами виконкому міської ради       А. Жук 

 

 

 

 
План  заходи з підготовки громадських слухань та осіб, відповідальних за їх виконання 

відділом освіти Покровської міської ради Донецької області. 

 

 

Начальник відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області     Л.Воротинцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


