
                                                                          Додаток 

                                                       до рішення селищної ради  

           від 22.12.2020 № Р-136-4/VIII 
 

План роботи  

Покровської селищної ради  восьмого скликання на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Питання, що плануються розглянути Готують  

 І квартал 2021 року 

1 Про звіт щодо  виконання бюджету 

Покровської селищної об’єднаної  

територіальної громади за 2020 рік 

 

Фінансово-

економічний відділ 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

 

2 Про виконання програми  соціально-

економічного та культурного розвитку 

Покровської  територіальної громади на 

2020 рік 

Фінансово-

економічний відділ 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

 

3 Звіт про виконання Програми розвитку 

місцевого самоврядування 

 Покровської селищної ради на 2018-2020 

роки  

 

Відділ загально-

організаційного 

забезпечення 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

 

4 Про схвалення проекту договору про 

співробітництво територіальних громад у 

формі спільного фінансування (утримання) 

комунального некомерційного 

підприємства «Покровський  центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Покровської селищної ради 

Дніпропетровської області 

 

Фінансово-

економічний відділ 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

5 Про схвалення проекту договору про 

співробітництво територіальних громад у 

Фінансово-

економічний відділ 



формі спільного фінансування (утримання) 

комунального некомерційного 

підприємства «Покровська лікарня» 

Покровської селищної ради 

Дніпропетровської області 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

6 Про надання дозволу головним 

розпорядникам, одержувачам  бюджетних 

коштів, що фінансуються за рахунок 

коштів бюджету  Покровської селищної 

територіальної громади, на здійснення  

попередньої оплати  товарів, робіт і послуг 

у 2021 році 

Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

7 Про затвердження Положення про 

опікунську раду при виконавчому комітеті 

Покровської селищної ради та складу 

опікунської ради 

Соціально-

гуманітарний відділ 

Постійна комісія 

селищної ради 

з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 

депутатської 

діяльності та етики, 

реалізації державної 

регуляторної політики 

8 Звіт про виконання Програми соціального 

захисту окремих категорій населення 

Покровської територіальної громади за 

2020 рік 

Соціально-

гуманітарний відділ 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

9 Звіт про виконання Культурно-мистецької 

програми Покровської територіальної 

громади за 2020 рік 

 

Соціально-

гуманітарний відділ 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

10 Звіт про виконання Програми організації 

проїзду пільгових категорій громадян – 

жителів Покровської територіальної 

громади автомобільним транспортом в 

межах Покровської селищної ради за 2020 

рік 

Соціально-

гуманітарний відділ 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 



соціально-

економічного розвитку 

11 Звіт про виконання Програми розвитку 

туризму в Покровській ОТГ за 2020 рік 

Соціально-

гуманітарний відділ 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

12 Звіт селищного голови про роботу 

селищної ради та її виконавчого комітету за 

2020 рік  

 

Відділи виконкому 

селищної ради 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

13 Про затвердження Статуту та структури 

комунального закладу освіти 

«Катеринівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Покровської селищної ради 

Дніпропетровської області 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Постійна комісія 

селищної ради 

з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 

депутатської 

діяльності та етики, 

реалізації державної 

регуляторної політики 

14 Про затвердження Статуту та структури 

комунального закладу освіти «Вишнівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Покровської селищної ради 

Дніпропетровської області 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Постійна комісія 

селищної ради 

з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 

депутатської 

діяльності та етики, 

реалізації державної 

регуляторної політики 

15 Про затвердження Статуту та структури 

комунального закладу освіти «Орлівська 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 



загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 

Покровської селищної ради 

Дніпропетровської області 

 

Постійна комісія 

селищної ради 

з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 

депутатської 

діяльності та етики, 

реалізації державної 

регуляторної політики 

16 Про затвердження Статуту та структури 

комунального закладу дошкільної освіти 

«Катеринівський ясла-садок «Берізка» 

загального розвитку Покровської селищної 

ради Дніпропетровської області 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Постійна комісія 

селищної ради 

з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 

депутатської 

діяльності та етики, 

реалізації державної 

регуляторної політики 

17 Про затвердження Статуту та структури 

комунального закладу дошкільної освіти 

«Вишнівський ясла-садок «Сонечко» 

загального розвитку Покровської селищної 

ради Дніпропетровської області 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Постійна комісія 

селищної ради 

з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 

депутатської 

діяльності та етики, 

реалізації державної 

регуляторної політики 

18 Про створення комунального закладу 

«Молодіжний центр «Pokrovske» 

Покровської селищної ради 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 



соціально-

економічного розвитку 

 

19 Про затвердження Положення про 

формування складу та організацію роботи 

конкурсної комісії з проведення відкритого 

конкурсу на посаду директора 

комунального закладу «Молодіжний центр 

«Pokrovske» Покровської селищної ради 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Постійна комісія 

селищної ради 

з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 

депутатської 

діяльності та етики, 

реалізації державної 

регуляторної політики 

20 Про затвердження Програми діяльності 

старости Покровської селищної ради 

Залізняк Олени Іванівни 

 

Староста Залізняк О.І. 

Постійна комісія 

селищної ради 

з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 

депутатської 

діяльності та етики, 

реалізації державної 

регуляторної політики 

21 Про затвердження Програми діяльності 

старости Покровської селищної ради 

Корсуновської Любові Вікторівни 

 

Корсуновська Л.В. 

Постійна комісія 

селищної ради 

з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 

депутатської 

діяльності та етики, 

реалізації державної 

регуляторної політики 

22 Про затвердження Програми діяльності 

старости Покровської селищної ради Пазія 

Анатолія Івановича 

Пазій А.І. 

Постійна комісія 

селищної ради 



 з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 

депутатської 

діяльності та етики, 

реалізації державної 

регуляторної політики 

23 Про затвердження Програми діяльності 

старости Покровської селищної ради 

Романця Едуарда Миколайовича 

 

Романець Е.М. 

Постійна комісія 

селищної ради 

з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 

депутатської 

діяльності та етики, 

реалізації державної 

регуляторної політики 

24 Питання регулювання земельних відносин 

 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

регулювання 

земельних відносин та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

25 Про затвердження рішень виконавчого 

комітету Покровської селищної ради та 

розпоряджень селищного голови 

прийнятих в міжсесійний період 

 

Відділ загально-

організаційного 

забезпечення 

Постійна комісія 

селищної ради 

з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 



депутатської 

діяльності та етики, 

реалізації державної 

регуляторної політики 

ІІ квартал 2021 року 

 

26 Про встановлення пільги щодо земельного 

податку на 2021 рік на території 

Покровської селищної ради 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Постійна комісія 

селищної ради 

Постійна комісія 

селищної ради 

з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 

депутатської 

діяльності та етики, 

реалізації державної 

регуляторної політики; 

з питань регулювання 

земельних відносин та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

27 Затвердження Правил утримання домашніх 

тварин на території населених пунктів 

Покровської селищної ради  

* при погодженні Державною 

регуляторною службою 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Постійна комісія 

селищної ради 

з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 

депутатської 

діяльності та етики, 



реалізації державної 

регуляторної політики 

28 Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на території 

Покровської селищної ради 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Постійна комісія 

селищної ради 

з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 

депутатської 

діяльності та етики, 

реалізації державної 

регуляторної політики 

29 Звіт про роботу опікунської ради при 

виконавчому комітеті Покровської 

селищної ради 

Соціально-

гуманітарний відділ 

Постійна комісія 

селищної ради 

з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 

депутатської 

діяльності та етики, 

реалізації державної 

регуляторної політики 

 

30 Встановлення ставок місцевих податків і 

зборів на території Покровської селищної 

ради  

Фінансово-

економічний відділ 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

31 Про затвердження прогнозу  бюджету 

Покровської селищної територіальної 

громади на 2023-2024 роки 

Фінансово-

економічний відділ 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 



бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

32 Питання регулювання земельних відносин 

 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

регулювання 

земельних відносин та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

 

33 Про затвердження рішень виконавчого 

комітету Покровської селищної ради та 

розпоряджень селищного голови 

прийнятих в міжсесійний період 

 

Відділ загально-

організаційного 

забезпечення 

Постійна комісія 

селищної ради 

з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 

депутатської 

діяльності та етики, 

реалізації державної 

регуляторної політики 

ІІІ квартал 2021 року 

 

34 Питання регулювання земельних відносин 

 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

регулювання 

земельних відносин та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

 



35 Про затвердження рішень виконавчого 

комітету Покровської селищної ради та 

розпоряджень селищного голови 

прийнятих в міжсесійний період 

 

Відділ загально-

організаційного 

забезпечення 

Постійна комісія 

селищної ради 

з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 

депутатської 

діяльності та етики, 

реалізації державної 

регуляторної політики 

 

IV квартал 2021 року 

 

36 Про організацію безкоштовного харчування 

учнів у закладах загальної середньої освіти 

Покровської селищної ради у 2022 році 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

37 Про встановлення пільг по батьківській 

платі за відвідування дітей в закладах 

дошкільної освіти Покровської селищної 

ради на 2022 рік 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

38 Про затвердження Культурно-мистецької 

програми Покровської територіальної 

громади на 2022 рік 

 

Соціально-

гуманітарний відділ 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

39 Про затвердження Програми соціального 

захисту окремих категорій населення 

Покровської територіальної громади на  

2022 рік 

 

Соціально-

гуманітарний відділ 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 



40 Про затвердження Програми розвитку 

туризму у Покровській ОТГ на 2022 рік 

Соціально-

гуманітарний відділ 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

 

41 Про затвердження Програми організації 

проїзду пільгових категорій громадян – 

жителів Покровської територіальної 

громади автомобільним транспортом в 

межах Покровської селищної ради на 2022 

рік 

Соціально-

гуманітарний відділ 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

 

42 Про затвердження Програми фінансування 

та утримання Покровського 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) на 2022 рік 

Соціально-

гуманітарний відділ 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

 

43 Про затвердження Програми соціального 

захисту дітей та розвитку сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування на 

2022 - 2025 роки 

 

Сектор у справах дітей 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

  

44 Про затвердження бюджету Покровської 

селищної  територіальної громади на 2022 

рік 

 

Фінансово-

економічний відділ 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

 

45 Про затвердження штатного розпису 

виконавчого комітету  

Покровської селищної ради на 2022 рік      

Фінансово-

економічний відділ 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 



 

46 Про затвердження   Програми  соціально-

економічного та культурного розвитку 

Покровської територіальної громади на 

2022 рік 

Фінансово-

економічний відділ 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

бюджету, фінансів та 

соціально-

економічного розвитку 

 

 

47 Звіт про роботу дільничних офіцерів 

поліції Покровського ВП 

Синельниківського ВП ГУ НП в 

Дніпропетровській області 

Дільничні офіцери 

поліції Громов О.В. 

Ковтор Є.Л. 

48 Про план роботи селищної ради на 2022 рік Відділ загально-

організаційного 

забезпечення 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

регулювання 

земельних відносин та 

охорони 

навколишнього 

середовища; 

з питань бюджету, 

фінансів та соціально-

економічного 

розвитку; 

з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 

депутатської 

діяльності та етики, 

реалізації державної 

регуляторної політики; 

 з питань комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

благоустрою 



49 Про затвердження рішень виконавчого 

комітету Покровської селищної ради та 

розпоряджень селищного голови 

прийнятих в міжсесійний період 

 

Відділ загально-

організаційного 

забезпечення 

Постійна комісія 

селищної ради 

з питань освіти, 

культури, медицини, 

соціального захисту, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, з питань 

депутатської 

діяльності та етики, 

реалізації державної 

регуляторної політики 

50 Питання регулювання земельних відносин 

 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Постійна комісія 

селищної ради з питань 

регулювання 

земельних відносин та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

 
 

 

 

 

Секретар селищної  ради              Т.М. ЄР 


