
 

 

                                                                          Додаток 

                                                       до рішення селищної ради  

                                                                          від 20.12.2018  Р-№ 707-30/VII 

 
 

 

План роботи  

Покровської селищної ради  сьомого скликання на 2019 рік 

 

№ 

з/п 

Питання, що плануються розглянути Готують  

                                                    І квартал 2019 року 

1 Звіт про виконання Програми соціального 

захисту окремих категорій населення 

Покровської територіальної громади за 2018 

рік 

 

Соціально-

гуманітарний відділ 

2 Про внесення змін до штатних розписів 

закладів культури Покровської селищної ради 

 

Соціально-

гуманітарний відділ  

3 Звіт про виконання Культурно-мистецької 

програми Покровської територіальної 

громади за 2018 рік 

 

Соціально-

гуманітарний відділ  

4 Про затвердження рішень виконавчого 

комітету Покровської селищної ради та 

розпоряджень селищного голови прийнятих в 

міжсесійний період 

 

Відділ загально-

організаційного 

забезпечення 

5 Звіт селищного голови про роботу селищної 

ради та її виконавчого комітету за 2018 рік  

 

Відділи виконкому 

селищної ради 

6 Звіт старости Олександрівського 

старостинського округу про роботу за 2018 

рік  

 

Олександрівський 

старостинський округ 

7 Звіт старости Андріївського старостинського 

округу про роботу за 2018 рік  

Андріївський 

старостинський округ 

8 Внесення змін до Комплексної програми 

розвитку освіти на території Покровської 

селищної ради до 2021 року 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

9 Питання регулювання земельних відносин 

 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного 



 

середовища 

 

10 Про затвердження Положення про передачу 

земельних ділянок в оренду та встановлення 

розмірів орендної плати за землі комунальної 

власності Покровської об’єднаної 

територіальної громади 

 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

11 Про встановлення пільги щодо земельного 

податку на 2020 рік на території Покровської 

селищної ради 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

12 Про встановлення ставок із сплати земельного 

податку на території Покровської селищної 

ради 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

13 Про виконання селищного бюджету за 2018 

рік 

 

Фінансово-

економічний відділ 

14 Затвердження програми соціального захисту 

дітей та розвитку сімейних форм виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування на 2019-2022 роки 

 

Сектор у справах дітей 

ІІ квартал 2019 року 

 

15 Про затвердження рішень виконавчого 

комітету Покровської селищної ради та 

розпоряджень селищного голови прийнятих в 

міжсесійний період 

 

Відділ загально-

організаційного 

забезпечення 

16 Про встановлення пільги щодо земельного 

податку на 2019 рік на території Покровської 

селищної ради 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

17 Звіт про роботу опікунської ради при 

виконавчому комітеті Покровської селищної 

ради за 2018 рік 

 

Соціально-

гуманітарний відділ 

18 Питання регулювання земельних відносин 

 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного 



 

середовища 

 

 

ІІІ квартал 2019 року 

 

19 Про затвердження рішень виконавчого 

комітету Покровської селищної ради та 

розпоряджень селищного голови прийнятих в 

міжсесійний період 

 

Відділ загально-

організаційного 

забезпечення 

20 Про хід виконання Комплексної програми 

розвитку освіти на території Покровської 

селищної ради на період 2017-2021 рр. 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

21 Питання регулювання земельних відносин 

 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

IV квартал 2019 року 

 

22 Про затвердження рішень виконавчого 

комітету Покровської селищної ради та 

розпоряджень селищного голови прийнятих в 

міжсесійний період 

 

Відділ загально-

організаційного 

забезпечення 

23 Про схвалення бюджету Покровської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

 

Фінансово-

економічний відділ 

24 Про внесення змін до Комплексної програми 

розвитку освіти на території Покровської 

селищної ради до 2021 року 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

25 Про затвердження Культурно-мистецької 

програми Покровської територіальної 

громади на 2020 рік 

 

Соціально-

гуманітарний відділ 

26 Про затвердження Програми соціального 

захисту окремих категорій населення 

Покровської територіальної громади на 2020 

рік 

 

Соціально-

гуманітарний відділ 

27 Про затвердження Програми розвитку 

земельних відносин і охорони земель у 

Покровській територіальній громаді 

Покровського району Дніпропетровської 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного 



 

області на 2020 рік 

 

середовища 

28 Про план роботи селищної ради на 2020 рік Відділ загально-

організаційного 

забезпечення 

29 Про хід виконання в 2019 році Програми 

розвитку місцевого самоврядування на 2018-

2020 роки 

Відділ загально-

організаційного 

забезпечення 

 Про організацію безкоштовного харчування 

учнів у закладах загальної освіти Покровської 

селищної ради у 2020 році 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

30 Про встановлення пільг по батьківській платі 

за відвідування дітей в закладах дошкільної 

освіти Покровської селищної ради на 2020 рік 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

31 Звіт про виконання Програми щодо реалізації 

молодіжної політики на території 

Покровської селищної ради до 2021 року 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

32 Звіт про виконання Програми підтримки та 

розвитку фізичної культури і спорту на 

території Покровської селищної ради до 2021 

року 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

33 Звіт про виконання Програми забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок та чоловіків 

на території Покровської селищної ради до 

2021 року 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

 

 

 

 

Секретар ради (виконавчого комітету)     Т.М. ЄРМАК 


