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ЗВІТ ЗА 2020 РІК

Соціально-економічний комітет
Соціальне дослідження потреб молоді 
Покровська

Проведено соціалогічне дослідження, 
метою якого було виявлення потреб 
та видів дозвілля молоді Покровська. 
Опитування проводилось в формі 
анкетування за допомогою Google 
Forms, більшість опитуваних були 
віком від 14 до 18 років. Дані 
опрацьовані, на основі їх заплановано 
створити документ, який 
знаходитемиться у вільному доступі 
для всіх бажаючих. Надалі проект 
матиме розвиток у вигляді картування 
потреб через особисте спілкування та 
зустрічі задля охоплення більш 
ширшої аудиторії.

Створення інформаційної компанії 
щодо боротьби із Соуісі- 19

При підтримці Чорноморського 
фонду регіонального співробітництва 
проекту німецького фонду Маршалла 
США було створено інформаційну 
компанію щодо боротьби із Covid-19.

Комітет з фізичної культури та спорту
Спортивна локація до 145-річчя міста 
Покровська та Дня шахтаря за участю

30.08.2020 організовано спортивну 
локацію у парку «Ювілейний» до 145- 
річчя міста Покровська та Дня
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молодіжної ради, секції регбі та 
скаутів м. Покровська.

шахтаря, за участю представників 
молодіжної ради, секції регбі та 
скаутів м. Покровська, проведено 
розважальну програму.

2-й турнір з футзалу «Кубок 
співдружності» за участю команд МР, 
ГР, та депутатського корпусу.

Скасовано через карантинні 
обмеження.

Організація поїздки у басейн для 
активної молоді міста Покровська

Скасовано через карантинні 
обмеження.

Консультативно-дорадча робота 
комітету з ФКтаС

На постійній основі проводилась 
консультативно-дорадча робота 
комітету з ФКтаС.

Комітет з розвитку екології та туризму
День прибирання 19.09.2020 за ініціативою комітету з 

розвитку екології та туризму 
організовано та проведено толоку біля 
території водоймищ Зеленівки.

Змагання 14.10.2020 представники комітету з 
розвитку екології та туризму 
прийняли участь у змаганнях з 
федерацією метання ножа і сокири.

Комітет ЗМІ
Рубрика «Знайомство» В соціальних мережах Instagram та 

БасеЬоокз 17.08.2020 по 02.09.2020 
було висвітлено ряд постів про членів 
молодіжної ради.

Висвітлення в соціальних мережах 
роботи молодіжної ради

Проводилось висвітлення роботи 
комітетів молодіжної ради та 
молодіжної ради загалом у 2020 році.

29.01.2021

Г олова Молодіжної рад при 
Покровській міській раді

Мироненко Б.С.


