
     
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

            
від 21.11.2019  №___442_ 

            м.Покровськ 

 

Про внесення змін до рішення  

від 25.02.2019 №35 «Про затвердження  

централізованих заходів» 

 

 

На виконання Порядку використання в 2019 році коштів міського 

бюджету м. Покровська на реалізацію «Програми створення та розвитку 

Покровської об’єднаної міської територіальної громади», керуючись         

статтею 85 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами та 

доповненнями, керуючись статтями 10, 27, 28, 40, 59, 73 Закону України  від 

21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до централізованих заходів на виконання Програми 

створення та розвитку Покровської об'єднаної міської територіальної 

громади,  затверджених рішенням виконавчого комітету від 25.02.2019 №35 

виклавши додаток в новій редакції (додається). 

 2. Фінансовому управлінню Покровської міської ради Донецької області 

(Порецька) проводити фінансування централізованих заходів в межах коштів 

передбачених в міському бюджету. 

 3. Координацію за виконанням цього рішення покласти на фінансове 

управління Покровської міської ради Донецької області (Порецька), контроль 

- на секретаря міської ради Сущенко І.В. 

 

 

 

В.п. міського голови  І. Сущенко  

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

     від 21.11.2019  №___442_ 
 

 

Централізовані заходи 

на виконання Програми створення  та розвитку Покровської міської об’єднаної територіальної 

громади 

 

 

 Назва заходу Сума Відповідальний виконавець 

1 

Благоустрій населених пунктів, 

в тому числі: 

- планування та підсипання доріг 

шлаком 

- ремонт ліній зовнішнього 

освітлення 

- ремонт дорожнього покриття 

- утримання зелених насаджень 

- встановлення технічних засобів 

регулювання дорожнього руху 

- придбання (елементів) дитячих, 

спортивних та інших майданчиків 

- інші заходи відповідно до 

законодавства 

1 500,0 тис. грн. 

 

Житлово – комунальний відділ 

Покровської міської ради 

Донецької області 

(ЖКВ Покровської міської ради 

Донецької області 

 

КП «Управління міського 

господарства» 

 

КП «Покровськводоканал» 

 

КП «Покровськтепломережа» 

 

КП «Покровська ритуальна 

служба») 

 

 

2 

Проведення заходів з нагоди державних 

свят і святкових днів (придбання 

подарункових наборів)  

100,0 тис. грн. 

Покровська міська рада 

Донецької області 

(Координаційний комітет 

самоорганізації населення міста 

Покровськ) 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради     А. Жук 

 

 

 

Централізовані заходи на виконання Програми створення  та розвитку Покровської міської 

об’єднаної територіальної громади розроблені фінансовим управлінням  Покровської міської ради 

Донецької області 

 

 

Начальник фінансового управління     Ю. Порецька 

 


