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ПЛАН РОБОТИ 
міської ради на друге півріччя 2018  року 

 
Найменування питання Дата розгляду Відповідальні за підготовку 

питання 
1. Основні питання, які виносяться на розгляд пленарних засідань міської ради: 

Про хід виконання міської Програми  
основних напрямків розвитку культури  
м.Дружківка на 2017-2021 роки 

Липень 2018 року Слесаренко Н.Є., заступник 
міського голови 

Про  стан дотримання  законності, боротьби 
зі    злочинністю, охорони громадського 
порядку та   результати діяльності  місцевої 
прокуратури, Дружківського відділення 
поліції Краматорського відділу поліції 
ГУНП в Донецькій області  за 1 півріччя 
2018 року 

Липень 2018 року Прокуратура  м.Дружківка 
Дружківське відділення 
поліції Краматорського 
відділу поліції Головного 
управління Національної 
поліції  в Донецькій області 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 

Про затвердження звіту  про виконання 
місцевого бюджету за 1 півріччя 2018 року 

Серпень 2018 року Поляков О.О., заступник  
міського голови 
Трушина І.В., начальник 
міського фінансового 
управління 

Про підсумки  роботи   житлово-
комунального господарства щодо 
підготовки міста до роботи в осінньо-
зимовий період 2018-2019 років 

Серпень 2018 року Верещагін Р.О., заступник  
міського голови 

Про хід виконання Програми економічного 
і соціального розвитку міста Дружківка на 
2018 рік та основні напрямки розвитку на 
2019 і 2020 роки за перше півріччя 2018 
року 

Вересень 2018 року Поляков О.О., заступник  
міського голови 

Про стан виконання  Програми розвитку 
освіти на території м.Дружківка на 2017-
2020 роки 

Вересень 2018 року Слесаренко Н.Є., заступник 
міського голови 

Про  хід  виконання  Програми з 
підвищення енергоефективності та 
енергозбереження м.Дружківка на період 
2018-2020 роки 

Жовтень 2018 року Поляков О.О., заступник  
міського голови 

Про хід виконання Програми розвитку  
фізичної культури і спорту м.Дружківка  
на 2017-2021 роки 
 

Жовтень 2018 року Слесаренко Н.Є., заступник 
міського голови 



Про затвердження звіту про виконання 
місцевого бюджету за  9 місяців  2018 року 
 
 

Листопад 2018 року Поляков О.О., заступник  
міського голови  
Трушина І.В., начальник 
міського фінансового 
управління 

Про затвердження міської комплексної   
Програми «Молодь.Сім’я»  на 2019-2022  
роки 

Листопад 2018 року Слесаренко Н.Є., заступник 
міського голови 

Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку міста Дружківка на 
2019 рік 

Грудень  2018 року Поляков О.О., заступник  
міського голови 

Про міський бюджет на 2019 рік Грудень  2018 року Поляков О.О., заступник  
міського голови 
Трушина І.В., начальник 
міського фінансового 
управління 

2. Основні питання, які виносяться на розгляд засідань постійних комісій міської ради: 
2.1. з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку 

Про хід виконання міської Програми  
основних напрямків розвитку культури  
м.Дружківка на 2017-2021 роки 

Липень 2018 року Григоренко В.Б., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань депутатської 
діяльності, законності та 
правопорядку 
Слесаренко Н.Є., заступник 
міського голови 

Про  стан дотримання  законності, боротьби 
зі    злочинністю, охорони громадського 
порядку та   результати діяльності  місцевої 
прокуратури, Дружківського відділення 
поліції Краматорського відділу поліції 
ГУНП в Донецькій області  за 1 півріччя 
2018 року 

Липень 2018 року Григоренко В.Б., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань депутатської 
діяльності, законності та 
правопорядку 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 
Прокуратура  м.Дружківка 
Дружківське відділення 
поліції Краматорського 
відділу поліції Головного 
управління Національної 
поліції  в Донецькій області 

Про затвердження звіту  про виконання 
місцевого бюджету за 1 півріччя 2018 року 

Серпень 2018 року Григоренко В.Б., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань депутатської 
діяльності, законності та 
правопорядку 
Поляков О.О., заступник  
міського голови 
Трушина І.В., начальник 
міського фінансового 
управління 
 



Про підсумки  роботи   житлово-
комунального господарства  щодо 
підготовки міста до роботи в осінньо-
зимовий період 2016-2017 років 

Серпень 2018 року Григоренко В.Б., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань депутатської 
діяльності, законності та 
правопорядку 
Верещагін Р.О., заступник  
міського голови 

Про хід виконання Програми економічного і 
соціального розвитку міста Дружківка на 
2018 рік та основні напрямки розвитку на 
2019 і 2020 роки за перше півріччя 2018 
року 

Вересень 2018 року Григоренко В.Б., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань депутатської 
діяльності, законності та 
правопорядку 
Поляков О.О., заступник  
міського голови 

Про стан виконання  Програми розвитку 
освіти на території м.Дружківка на 2017-
2020 роки 

Вересень 2018 року Григоренко В.Б., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань депутатської 
діяльності, законності та 
правопорядку 
Слесаренко Н.Є.,  
заступник міського голови  

Про  хід  виконання  Програми з 
підвищення енергоефективності та 
енергозбереження м.Дружківка на період 
2018-2020 роки 

Жовтень 2018 року Григоренко В.Б.,  голова 
постійної комісії міської ради 
з питань депутатської 
діяльності, законності та 
правопорядку 
Поляков О.О., заступник  
міського голови 

Про хід виконання Програми розвитку  
фізичної культури і спорту м.Дружківка  
на 2017-2021 роки 

Жовтень 2018 року Григоренко В.Б., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань депутатської 
діяльності, законності та 
правопорядку 
Слесаренко Н.Є., заступник 
міського голови 

Про затвердження звіту про виконання 
місцевого бюджету за  9 місяців  2018 року 
 
 

Листопад 2018 
року 

Григоренко В.Б., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань депутатської 
діяльності, законності та 
правопорядку 
Поляков О.О., заступник  
міського голови 
Трушина І.В., начальник 
міського фінансового 
управління 

Про затвердження міської комплексної   
Програми «Молодь. Сім’я»  на 2019-2022  
Роки. 

Листопад 2018 
року 

Григоренко В.Б., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань депутатської 
діяльності, законності та 



правопорядку 
Слесаренко Н.Є., заступник 
міського голови 

Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку міста Дружківка на 
2019 рік 

Грудень  2018 року Григоренко В.Б., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань депутатської 
діяльності, законності та 
правопорядку 
Поляков О.О., заступник  
міського голови 

Про міський бюджет на 2019 рік Грудень  2018 року Григоренко В.Б., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань депутатської 
діяльності, законності та 
правопорядку 
Поляков О.О., заступник  
міського голови 
Трушина І.В., начальник 
міського фінансового 
управління 

Розгляд рішень міської ради , які  
знаходяться на контролі постійної комісії  

3-4  квартал 
 2018 року 

Григоренко В.Б., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань депутатської 
діяльності, законності та 
правопорядку 

2.2. з питань планування бюджету та фінансів 
Про хід виконання міської Програми  
основних напрямків розвитку культури  
м.Дружківка на 2017-2021 роки 

Липень 2018 року Підопригора В.О.., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань планування бюджету 
та фінансів 
Слесаренко Н.Є., заступник  
міського голови 

Про затвердження звіту  про виконання 
місцевого бюджету за 1 півріччя 2018 року 

Серпень 2018 року Підопригора В.О.., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань планування бюджету 
та фінансів 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 
Трушина І.В., начальник 
міського фінансового 
управління 

Про хід виконання Програми 
економічного і соціального розвитку міста 
Дружківка на 2018 рік та основні 
напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки за 
перше півріччя 2018 року 

Вересень 2018 року Підопригора В.О.., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань планування бюджету 
та фінансів 
Поляков О.О., заступник  
міського голови 

Про стан виконання  Програми розвитку Вересень 2018 року Підопригора В.О.., голова 



освіти на території м.Дружківка на 2017-
2020 роки 

постійної комісії міської ради 
з питань планування бюджету 
та фінансів 
Слесаренко Н.Є., заступник  
міського голови 
 

Про  хід  виконання  Програми з 
підвищення енергоефективності та 
енергозбереження м.Дружківка на період 
2018-2020 роки 

Жовтень 2018 року Підопригора В.О.., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань планування бюджету 
та фінансів 
Поляков О.О.., заступник 
міського голови 

Про хід виконання Програми розвитку  
фізичної культури і спорту м.Дружківка  
на 2017-2021 роки 

Жовтень 2018 року Підопригора В.О.., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань планування бюджету 
та фінансів 
Слесаренко Н.Є., заступник  
міського голови 

Про затвердження звіту про виконання 
місцевого бюджету за  9 місяців  2018 року 
 
 

Листопад 2018 року Підопригора В.О.., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань планування бюджету 
та фінансів 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 
Трушина І.В., начальник 
міського фінансового 
управління 

Про списання основних засобів 
підприємств комунальної форми власності 

3-4 квартали Підопригора В.О.., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань планування бюджету 
та фінансів 

Розгляд рішень міської ради , які  
знаходяться на контролі постійної комісії  

3-4  квартал 
 2018 року 

Підопригора В.О., голова 
постійної комісії міської ради 
з питань планування бюджету 
та фінансів 

2.3. з питань освіти, культури, спорту та молоді 
Про хід виконання міської Програми  
основних напрямків розвитку культури  
м.Дружківка на 2017-2021 роки 

Липень 2018 року Кулик Т.І., голова постійної 
комісії міської ради з питань 
освіти, культури, спорту та 
молоді 
Слесаренко Н.Є., заступник 
міського голови 

Про затвердження звіту  про виконання 
місцевого бюджету за 1 півріччя 2018 року 

Серпень 2018 року Кулик Т.І., голова постійної 
комісії міської ради з питань 
освіти, культури, спорту та 
молоді 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 
 



Трушина І.В., начальник 
міського фінансового 
управління 

Про хід виконання Програми економічного 
і соціального розвитку міста Дружківка на 
2018 рік та основні напрямки розвитку на 
2019 і 2020 роки за перше півріччя 2018 
року 

Вересень 2018 року Кулик Т.І., голова постійної 
комісії міської ради з питань 
освіти, культури, спорту та 
молоді 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 

Про стан виконання  Програми розвитку 
освіти на території м.Дружківка на 2017-
2020 роки 

Вересень 2018 року Кулик Т.І., голова постійної 
комісії міської ради з питань 
освіти, культури, спорту та 
молоді 
Слесаренко Н.Є., заступник 
міського голови 

Про хід виконання Програми розвитку  
фізичної культури і спорту м.Дружківка  
на 2017-2021 роки 

Жовтень 2018 року Кулик Т.І., голова постійної 
комісії міської ради з питань 
освіти, культури, спорту та 
молоді 
Слесаренко Н.Є., заступник 
міського голови 

Про затвердження звіту про виконання 
місцевого бюджету за  9 місяців  2018 року 
 
 

Листопад 2018 року Кулик Т.І., голова постійної 
комісії міської ради з питань 
освіти, культури, спорту та 
молоді 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 
Трушина І.В., начальник 
міського фінансового 
управління 

Про затвердження міської комплексної   
Програми «Молодь. Сім’я»  на 2019-2022  
Роки. 

Листопад 2018 року Кулик Т.І., голова постійної 
комісії міської ради з питань 
освіти, культури, спорту та 
молоді 
Слесаренко Н.Є., заступник 
міського голови 

Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку міста Дружківка на 
2019 рік 

Грудень  2018 року Кулик Т.І., голова постійної 
комісії міської ради з питань 
освіти, культури, спорту та 
молоді 
Поляков О.О., заступник  
міського голови 

Про міський бюджет на 2019 рік Грудень  2018 року Кулик Т.І., голова постійної 
комісії міської ради з питань 
освіти, культури, спорту та 
молоді 
Поляков О.О., заступник  
міського голови 
 



Трушина І.В., начальник 
міського фінансового 
управління 

Розгляд рішень міської ради , які  
знаходяться на контролі постійної комісії  

3-4  квартал 
2018  року 

Кулик Т.І., голова постійної 
комісії міської ради з питань 
освіти, культури, спорту та 
молоді 

2.4. з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та екології 
Про затвердження звіту  про виконання 
місцевого бюджету за 1 півріччя 2018 року 

Серпень 2018 року Какуша О.В., голова постійної 
комісії міської ради з питань 
охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та екології 
Поляков О.О., заступник  
міського голови 
Трушина І.В., начальник 
міського фінансового 
управління 

Про хід виконання Програми економічного 
і соціального розвитку міста Дружківка на 
2018 рік та основні напрямки розвитку на 
2019 і 2020 роки за перше півріччя 2018 
року 

Вересень 2018 року Какуша О.В., голова постійної 
комісії міської ради з питань 
охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та екології 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 

Про  хід  виконання  Програми з 
підвищення енергоефективності та 
енергозбереження м.Дружківка на період 
2018-2020 роки 

Жовтень 2018 року Какуша О.В., голова постійної 
комісії міської ради з питань 
охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та екології 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 

Про затвердження звіту про виконання 
місцевого бюджету за  9 місяців  2018 року 
 
 

Листопад 2018 року Какуша О.В., голова постійної 
комісії міської ради з питань 
охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та екології 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 
Трушина І.В., начальник 
міського фінансового 
управління  

Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку міста Дружківка на 
2019 рік 

Грудень  2018 року Какуша О.В., голова постійної 
комісії міської ради з питань 
охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та екології 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 

Про міський бюджет на 2019 рік Грудень  2018 року Какуша О.В., голова постійної 
комісії міської ради з питань 
охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та екології 



Поляков О.О., заступник 
міського голови 
Трушина І.В., начальник 
міського фінансового 
управління 

Розгляд рішень міської ради , які  
знаходяться на контролі постійної комісії  

3-4  квартал 
 2018 року 

Какуша О.В., голова постійної 
комісії міської ради з питань 
охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та екології 

2.5. з питань економічної , інвестиційної політики та підприємництва 
Про затвердження звіту  про виконання 
місцевого бюджету за 1 півріччя 2018 року 

Серпень 2018 року Руденко С.М, голова 
постійної комісії міської 
ради з питань економічної , 
інвестиційної політики та 
підприємництва 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 
Трушина І.В., начальник 
міського фінансового 
управління 

Про підсумки  роботи   житлово-
комунального господарства  щодо 
підготовки міста до роботи в осінньо-
зимовий період 2018-2019 років 

Серпень 2018 року Руденко С.М, голова 
постійної комісії міської 
ради з питань економічної , 
інвестиційної політики та 
підприємництва 
Верещагін Р.О., заступник  
міського голови 

Про хід виконання Програми економічного 
і соціального розвитку міста Дружківка на 
2018 рік та основні напрямки розвитку на 
2019 і 2020 роки за перше півріччя 2018 
року 

Вересень 2018 року Руденко С.М., голова 
постійної комісії міської 
ради з питань економічної , 
інвестиційної політики та 
підприємництва 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 

Про  хід  виконання  Програми з 
підвищення енергоефективності та 
енергозбереження м.Дружківка на період 
2018-2020 роки 

Жовтень 2018 року Руденко С.М., голова 
постійної комісії міської 
ради з питань економічної , 
інвестиційної політики та 
підприємництва 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 

Про затвердження звіту про виконання 
місцевого бюджету за  9 місяців  2018 року 
 
 

Листопад 2018 року Руденко С.М., голова 
постійної комісії міської 
ради з питань економічної , 
інвестиційної політики та 
підприємництва 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 
Трушина І.В., начальник 



міського фінансового 
управління 

Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку міста Дружківка на 
2019 рік 

Грудень  2018 року Руденко С.М., голова 
постійної комісії міської 
ради з питань економічної , 
інвестиційної політики та 
підприємництва 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 

Про міський бюджет на 2019 рік Грудень  2018 року Руденко С.М., голова 
постійної комісії міської 
ради з питань економічної , 
інвестиційної політики та 
підприємництва 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 
Трушина І.В., начальник 
міського фінансового 
управління 

Про  приватизацію  об’єктів комунальної 
власності територіальної громади 

3-4 квартали 
2018 року 

Руденко С.М., голова 
постійної комісії міської 
ради з питань економічної , 
інвестиційної політики та 
підприємництва 

Розгляд рішень міської ради , які  
знаходяться на контролі постійної комісії  

3-4  квартал 
 2018 року 

Руденко С.М.,  голова 
постійної комісії міської 
ради з питань економічної , 
інвестиційної політики та 
підприємництва 

2.6.  з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та 
будівництва 

Про затвердження звіту  про виконання 
місцевого бюджету за 1 півріччя 2018 року 

Серпень 2018 року Мелікбегян А.Н., голова 
постійної комісії міської 
ради з питань земельних 
відносин, житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 
Трушина І.В., начальник 
міського фінансового 
управління 

Про підсумки  роботи   житлово-
комунального господарства  щодо 
підготовки міста до роботи в осінньо-
зимовий період 2016-2017 років 

Серпень 2018 року Мелікбегян А.Н., голова 
постійної комісії міської 
ради з питань земельних 
відносин, житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
Верещагін Р.О., заступник  



міського голови 
Про  хід  виконання  Програми з 
підвищення енергоефективності та 
енергозбереження м.Дружківка на період 
2018-2020 роки 

Жовтень 2018 року Мелікбегян А.Н., голова 
постійної комісії міської 
ради з питань земельних 
відносин, житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 

Про затвердження звіту про виконання 
місцевого бюджету за  9 місяців  2018 року 
 
 

Листопад 2018 року Мелікбегян А.Н., голова 
постійної комісії міської 
ради з питань земельних 
відносин, житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 
Трушина І.В., начальник 
міського фінансового 
управління 

Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку міста Дружківка на 
2019 рік 

Грудень  2018 року Мелікбегян А.Н., голова 
постійної комісії міської 
ради з питань земельних 
відносин, житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 

Про міський бюджет на 2019 рік Грудень  2018 року Мелікбегян А.Н., голова 
постійної комісії міської 
ради з питань земельних 
відносин, житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
Поляков О.О., заступник 
міського голови 
Трушина І.В., начальник 
міського фінансового 
управління 

Розгляд рішень міської ради , які  
знаходяться на контролі постійної комісії  

3-4  квартал 
 2018 року 

Мелікбегян А.Н., голова 
постійної комісії міської 
ради з питань земельних 
відносин, житлово-
комунального господарства 
та будівництва 

3. Здійснення депутатської діяльності 
Зустрічі з виборцями, звіти 3-4  квартал 

 2018 року 
Депутати міської ради 
КП «Медіа-центр» 



Прийом громадян 3-4  квартал 
 2018 року 

Депутати міської ради 
 

Участь у масових заходах, які проводить 
 виконавчий комітет Дружківської  міської 
 ради на території громади  

3-4  квартал 
 2018 року 

Депутати міської ради 
 

Виступи у засобах масової інформації 3-4  квартал 
 2018 року 

Депутати міської ради 
 

4. Навчання депутатів 
 

Нове у законодавстві Жовтень 2018 року Відділ з організаційної, 
юридично роботи та 
контролю 

5. Забезпечення діяльності міської ради 
Організаційне забезпечення:  
- підготовка сесій міської ради, засідань 
постійних депутатських комісій 

За окремим планом Відділ з організаційної, 
юридичної роботи  та 
контролю 

- здійснення контролю за виконанням 
рішень міської ради  

Липень- грудень 
2018 року 

Відділ з організаційної, 
юридичної роботи та 
контролю 

- надання допомоги  депутатам в організації 
особистого прийому громадян 

Постійно Відділ з організаційної, 
юридичної роботи та 
контролю 

Правове забезпечення: 
- ознайомлення з діючим законодавством 
депутатів міської ради 

Постійно Відділ з організаційної, 
юридичної роботи та 
контролю 

 
 
 
Секретар міської ради                                                                              І.О.Бучук 
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