
УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ

в ід _______________ № ______
м.Покровськ

Про внесення змін до рішення міської ради від 
23.12.2021 № 8/22-13 «Про Програму
економічного і соціального розвитку 
Покровської міської територіальної громади 
Донецької області на 2022 рік»

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні» та від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 №1447 «Про 
затвердження Порядку організації, забезпечення та проведення підготовки добровольчих 
формувань територіальних громад до виконання завдань територіальної оборони» та від 
30.10.2013 №841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози або 
виникнення надзвичайних ситуацій», враховуючи рекомендації засідання районної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24.02.2022, з метою 
створення запасів матеріально-технічних та сировинних ресурсів, організації належної 
роботи місцевих добровольчих формувань, забезпечення розміщення евакуйованого 
населення, виконання завдань територіальної оборони, руху опору та підготовки громадян 
України до національного спротиву, розглянувши звернення бюджетних установ та 
організацій Покровської міської територіальної громади щодо внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької 
області на 2022 рік затверджену рішенням міської ради від 23.12.2021 № 8/22-13, 
враховуючи розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 № 1270/5-21 «Про обласний 
бюджет на 2022 рік» (із змінами), керуючись статтями 26, 59, 73 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами), міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни і доповнення до заходів Програми економічного і соціального 

розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік, 
затверджену рішенням міської ради від 23.12.2021 № 8/22-13, в наступні розділи:

2.12. Охорона здоров’я (додаток 1);
2.15. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій (додаток 2);
2.17. Соціальний захист населення (додаток 3);
2.19. Житлове господарство та комунальна інфраструктура (додаток 4);
2.21. Розвиток територіальної громади (додаток 5);
2.22. Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території громади. 

Підтримка внутрішньо переміщених осіб (додаток 6);
Додаток 6. Фінансування забезпечення національного спротиву на території 

Покровської міської територіальної громади (додаток 7).
2. Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Добровольського О.О.

Міський голова Р. Требушкін



Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету 
від №

№ і назва завдання Стратегії 
розвитку Донецької області 

на період до 2027 року

№
з/п

Зміст заходу
Термін

виконання
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн. Очікуваий результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Державног 
о бюджету

місцевих бюджетів

підприємс
тв

інших
джерел

найменування
показника

значення
показникаобласного

бюджету

районного 
бюджету, 
бюджету 
територіальн 
ої громади

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ц іль  2. Я к іст ь  ж и т т я т а  лю д ськи й  р о зви т о к

2.12. Охорона здоров’я

2.2.1. Підвищення якості та 
загальної доступності 

медичних послуг у містах та 
сільсікій місцевості

1 Удосконалення кадрової політики. Подальша 
реалізація заходів міських та районних 
програм «Місцевих стимулів для медичного 
персоналу» та «Кадри»

2022

КП "ЦПСМД" ПМР 
ДО

30,0 30,0

кількість 
медичного 

персоналу, які 
отримують стимул

2

2.2.3. Посилення 
профілактичних заходів з 

упередження
захворюваності населення

2 Забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД 
та профілактика ВІЛ-інфекції. Придбання 
тест/систем, реактивів та систем відбору крові 
задля добровільного консультування і 
тестування на ВІЛ-інфекцію та обстеження 
ВІЛ-інфікованих пацієнтів, що перебувають 
під медичним наглядом

2022

КНП "Покровська 
клінічна ЛІЛ" ПМР 

ДО
95,0 95,0

кількість людей, 
яким проведено 

добровідьне 
тестування

1 955

3 Забезпечення хворих на туберкульоз та 
профілактика захворювання. Виявлення 
хворих на туберкульоз, шляхом проведення 
безоплатного рентгенологічного та 
бактеріоскопічного обстеження

2022

КНП "Покровська 
клінічна ЛІЛ" ПМР 

ДО 30,0 30,0

кількість
проведених
безоплатних

рентгенографій;
100

4 Забезпечення населення області медичними 
імунобіологічними препаратами проти 
вакцинокерованих інфекцій, зокрема сказу, 
правцю, ботулізму, туляремії тощо. 
Забезпечення продовольчими пакетами на 
амбулаторному лікуванні

2022

Відділ охорони 
здоров'я ПМР, КНП 

"Покровська клінічна 
ЛІЛ" ПМР ДО

0,0

кількість хворих, 
які забезпечені 
продовольчими 

пакетами

20

5 Забезпечення населення області медичними 
імунобіологічними препаратами проти 
вакцинокерованих інфекцій, зокрема сказу, 
правцю, ботулізму, туляремії тощо. Своєчасне 
проведення туберкулінодіагностики у дітей 4 - 
14 років

2022

КП "ЦПСМД" ПМР 
ДО

400,0 400,0
кількість дітей, 

яким встановлено 
пробу Манту

8 000

6 Забезпечення населення області медичними 
імунобіологічними препаратами проти 
вакцинокерованих інфекцій, зокрема сказу, 
правцю, ботулізму, туляремії тощо. Закупівля 
вакцин

2022
КП "ЦПСМД"

45,0 45,0
кількість

щеплених
150

2022

КНП "Покровська 
клінічна ЛІЛ" ПМР 

ДО
28,5 28,5 кількість щеплених 60



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ------------ 12------------ -----------13----------
7 Забезпечення населення області медичними 

імунобіологічними препаратами проти 
вакцинокерованих інфекцій, зокрема сказу, 
правцю, ботулізму, туляремії тощо. Закупівля 
анатоксинів та сироваток

2022

КНП "Покровська 
клінічна ЛІЛ" ПМР 

ДО 26,5 26,5

кількість хворих, 
яким введено 
анатоксин або 

сироватку
300

8 Забезпечення онкологічних хворих. 
Лікарськими засобами

2022

Відділ охорони 
здоров'я ПМР ДО, КП 

"ЦПСМД" ПМР ДО 106,0 106,0

кількість 
онкологічних 

хворих, які 
проліковані

15

9 Забезпечення пільгової категорії населення. 
Медикаментами

2022

Відділ охорони 
здоров'я ПМР ДО, КП 

"ЦПСМД" ПМР ДО
3 146,1 3 146,1

кількість
пільговиків,

забезпечених
медикаментами

18064

2022

Відділ охорони 
здоров'я ПМР ДО, 
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ" ПМР
ДО

500,0 500,0

кількість
пільговиків,

забезпечених
медикаментами

525

10 Забезпечення виконання заходів з 
стоматологічного обслуговування населення

2022

КП "Покровська 
міська стоматологічна 
поліклініка" ПМР ДО 2 575,7 2 575,7

кількість 
пільговиків яким 

проведено 
зубопротезування

6738

11 Забезпечення пільгової категорії населення. 
Слуховими апаратами

2022

Відділ охорони 
здоров'я ПМР ДО, 
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ" ПМР 
ДО

200,0 200,0

кількість 
пільговиків, які 

забезпечені 
слуховими 
апаратами

2

12 Забезпечення пільгової категорії населення. 
Засобами технічної реабілітації

2022

Відділ охорони 
здоров'я ПМР, КНП 
"Покровська клінічна 
ЛІЛ" ПМР ДО

1 431,8 1 431,8

кількість 
пільговиків, які 

забезпечені 
засобами 
техничної 

реабілітації

92

13 Забезпечення хворих на орфанні 
захворювання. Лікарськими засобами 
дорослих хворих 2022

КП "ЦПСМД" ПМР 
ДО

496,3 496,3

кількість хворих 
дорослого віку, які 

забезпечені ЛЗ 112

14 Забезпечення хворих на орфанні 
захворювання. Лікарськими засобами дітей 2022

КП "ЦПСМД" ПМР 
ДО 57,6 57,6

кількість хворих 
дітей, які 

забезпечені ЛЗ
5

15 Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію 
продуктами лікувального харчування

2022

КП "ЦПСМД" ПМР 
ДО

544,0 544,0

кількість дітей 
забезпечених 
продуктами 
лікувального 
харчування

3

16 Заходи щодо запобігання занесенню і 
поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVГО-19, 2022

КНП "Покровська 
клінічна ЛІЛ" ПМР 

ДО
4 500,0 4 500,0

медичні засоби

100 відсотків

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 КНП "Родинська 
міська лікарня" ПМР

ДО
1 000,0 1 000,0 100 відсотків



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ------------ 12------------ -----------13----------
17 Реалізація заходів Програми надання 

медичних послуг дітям-сиротам, дітям, 
позбавленим
батьківського піклування, та дітям, які 
опинились в складних життєвих обставинах, у 
Покровській міській територіальній громаді на 
2021-2023 роки

2022

КНП "Покровська 
клінічна ЛІЛ" ПМР 

ДО
100,0 100,0

кількість дітей

12 осіб

Ін ш і завд анн я:  
які не перелічені вище, але 

на адміністративній 
території впроваджуються

18 Виплата премії працівникам лікарень з нагоди 
"Дня медичного працівника" 2022

КНП "Родинська 
міська лікарня" ПМР 

ДО
93,8 93,8

кількість осіб
73

2022
КНП "Покровська 

міська лікарня" ПМР 
ДО

104,6 104,6
кількість осіб

83

2022

КП "Покровська 
міська стоматологічна 
поліклініка" ПМР ДО

99,2 99,2

кількість осіб

70

2022
КП "ЦПСМД" ПМР 

ДО 229,1 229,1
кількість осіб

162

2022
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ" ПМР 
ДО

658,7 658,7
кількість осіб

487

19 Заробітна плата з нарахуваннями КНП 
"Покровська клінічна лікарня інтенсивного 
лікування"

2022
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ" ПМР 
ДО

261,5 261,5
кількість осіб

180

20 Забезпечення молочними сумішами дітей, 
народжених від ВІЛ-інфікованих матерів

2022

КП "ЦПСМД" ПМР 
ДО

35,0 35,0

кількість дітей, 
забезпечених 

пільговим 
харчуванням

5

21 Програма фінансового забезпечення надання 
первинної медико-санітарної допомоги 
населенню, яке мешкає на територіях, що 
приєдналися до Покровської міської ради 
Донецької області

2022

КП "ЦПСМД" ПМР 
ДО

3 428,9 3 428,9

утримання 
медичного закладу

16

21 Всього 20 223,3 0,0 0,0 20 223,3 0,0 0,0

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області 

Директор Департаменту Ю.Порецька

Керуючий справами виконавчого комітету ради А.Жук



Додаток № 2
до рішення виконавчого комітету 
від __________№ ______

№ і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на 
період до 2027 року

№
з/п

Зміст заходу
Термін

виконан
ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн Очікуваний
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри
ємств

інших
джерел

найменування
показника

значення
показникаобласного

бюджету

районного бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ц іл ь  4. Р о з б у д о в а  б е зп еч н о го  с ус п іл ь с т ва

2.15. Захист населення і територій від  надзвичайних ситуацій
3.1.1. Підвищення 
спроможності регіону 
попереджувати, реагувати 
та ліквідувати наслідки 
надзвичайних ситуацій.

1 Заміна рукавних фільтрів 2022 Покровська міська рада Донецької 
області, суб’єкти господарювання

0,00 Проведення робіт 
із монтажу 

автоматизованної 
системи

централізованног 
о оповіщення 

населення

1

2 Приведення наявного 
фонду захисних споруд 
цивільного захисту у 
готовність

2022 Покровська міська рада Донецької 
області, суб’єкти господарювання

0,00 Кількість одиниць 
наявного фонду 
захисних споруд 

цивільного 
захисту

1

3 Забезпечення 
непрацюючого населення 
засобами РХБ

2022 Покровська міська рада Донецької 
області

0,00 Кількість засобів 1000

4 Підвищення обізнанності 
населення про поведінку 
при загрозі або під час 
виникнення надзвичайних 
ситуацій (випуск пам'яток, 
листівок, теле-, 
радіопередач для 
населення, проведення 
змагань, навчань з 
підготовки молоді, 
непрацюючого наслення 
до дій у надзвичайних 
ситуаційях, та інше.)

2022 Відділ з питань безпеки та протидії 
корупції

0,00 Кількість заходів 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 Створення та 

використання 
матеріального резерву для 
запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних 
ситуацій

2022 Покровська міська рада 
КП "Муніципальна служба 
правопорядку" Покровської міської 
ради Донецької області 
Відділ освіти Покровської міської 
ради Донецької області 
Відділ охорони здоров'я Покровської 
міської ради Донецької області 
КП "Центр первинної медико- 
санітарної допомоги" Покровської 
міської ради Донецької області 
Житлово-комунальний відділ 
Покровської міської ради Донецької 
області
КП «Покровськводоканал»
КП "Покровськтепломережа"
Відділ транспорту Покровської 
міської ради Донецької області 
КП "Покровськавто" Покровської 
міської ради
Департамент фінансово-економічної 
політики та управління активами 
Покровської міської ради Донецької 
області

15 698,00 15 698,00 Придбання
засобів

індивідуального
захисту,
засобів

забезпечення
аварійно-

рятувальних
робіт,

паливно-
мастильних
матеріалів,

засобів
загальногосподар

ського
призначення,
транспортних

засобів,
лікарських засобів 

та виробів 
медичного 

призначення, 
продовольства, 

інших
матеріальних

цінностей

6 Забезпечення 
консультативних пунктів 
з питань цивільного 
захисту інформаційно- 
довідковим матеріалом, 
оформлення відповідних 
стендів

2022 Суб'єкти господарювання 0,00 Оформлення
стендів

2

7 Технічне переоснащення 
підрозділів оперативно- 
рятувальної служби 
цивільного захисту, 
придбання 
автопідйомника

2022 9 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 
Донецькій області

0,00 Придбання 
автопідйомника з 
робочою висотою 
підйому до 30 м

1

8 Реалізація
протипожежних заходів

2022 Відділ освіти 3 000,00 3 000,00 кількість закладів 25

8. Всього 18 698,00 0,00 0,00 18 698,0000 0,00 0,00

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області 

Директор Департаменту Ю.Порецька

Керуючий справами виконавчого комітету ради
2

А.Жук



Додаток №» 3
до рішення виконавчого комітету 
від №

№ і назва завдання Стратегії 
розвитку Донецької області на 

період до 2027 року
№ з/п Зміст заходу Термін

виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.
Очікуваний результат

Всього

В тому числі за рахунок коштів

Держав
ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри
ємств

інших
джерел найменування показника значення показникаоблас

ний
бюджет

районний, 
міський, 

селищний,сіл 
ьский бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів

2.17. Соціальний захист населення
3.2.1. Підвищення якості та 

доступності 
адміністративних та 
соціальних послуг

1 Надання безкоштовних юридичних консультацій щодо 
певного законодавства, яке стосується соціального 
захисту населення

2022 УСЗН
кількість осіб, які 
отримали консультацію

10 000 осіб

2 Створення у місті спільного діалогу бізнесу та установ 
соціального захисту населення з питань спільного 
партнерства 2022

УСЗН,
Терцентр,приватні 
підприємці міста

кількість залучених 
підприємців

10 осіб

3 Надання комплексу безкоштовних консультацій та 
інформаційних послуг людям з інвалідністю, 
пенсіонерам міста, учасникам операції об'єднаних сил 
та учасників АТО, ВПО з питань діяльності 
управління соціального захисту населення

2022 УСЗН

кількість осіб, які 
отримали консультацію

12700 осіб

4 Проведення постійного контролю за зверненнями 
громадян, висвітлювання стану роботи в засобах 
масової інформації 2022 УСЗН

кількість заходів 12 засідань

5 Підвищення ступення кваліфікації працівників 
управління шляхом залучення іх до участі в 
різноманітних тренінгах

2022 УСЗН
кількість тренінгів 10 семінарів

6 Проведення семінарів, засідань,
«круглих столів» з громадськими організаціями міста 
щодо розяснювальної роботи з питань соціального 
захисту населення та надання соціальних послуг

2022 УСЗН

кількість тренінгів 10 засідань

7 Продовження роботи "Соціального таксі"

2022

Центр
комплексної
реабілітації
"Милосердя"

10,00 10,00

кількість осіб, яким 
надано послуги

150 осіб

8 Надання транспорту громадським організаціям, 
підприємствам та установам міста для організації 
заходив соціального напрямку 2022

Центр
комплексної
реабілітації
"Милосердя"

кількість організацій, 
яким надано послуги

14 організацій
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9 Організація заходів з відпочінку осіб, які відвідують 

Центр Милосердя та мають інвалідностю та дітей, які 
мають інвалідність за межами міста (з 
супровод^ючою особою)

2022

Центр
комплексної
реабілітації
"Милосердя"

90,00 90,00

кількість осіб, які 
приймають участь у 
заходах

60 осіб

10 Організація підвозу до міста відпочинку осіб з 
інвалідністю та дітей, які мають інвалідність та 
відвідують Центр Милосердя

2022
Покровська 
міська рада, 

Терцентр УСЗН
8,95 8,95

кількість осіб, які 
надано послугу

60 осіб

11 Реалізація Програми Університет 3 покоління 
"Дивосвіт" 2022

Покровська 
міська рада, 

Терцентр УСЗН
134,39 134,39

кількість осіб, які 
надано послугу

150 осіб

12 Продовжити співпрацю з спілкою Червоного Хреста, 
надання гуманітарної допомоги для ВПО

2022 Терцентр, Спілка 
Червоного Хреста

кількість осіб, яким 
надано гуманітарну 
допомогу

1000 осіб

Інш е завдання: 
Забезпечити соціальний 
захист осіб з інвалідністю

13 Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з 
інвалідністю, які мають право на безоплатне 
забезпечення технічними та іншими засобами 
реабілітації

2022 УСЗН

кількість осіб, які 
забезпечені технічними 
засобами

541 особа

14 Забезпечення дітей з інвалідністю реабілітаційними 
заходами в реабілітаційних установах

2022 УСЗН 553,50 553,50

кількість осіб, яким 
надано заходи з 
реабілітації

27 дітей

15 Забезпечення санаторно-^рортним лікуванням 
осіб з інвалідністю загального захворювання

2022 УСЗН 383,80 383,80

кількість осіб, яким 
надано послуги з 
оздоровлення

31 особа

16 Забезпечення санаторно-курортними путівками 
ветеранів війни та осіб з інвалідністю 
(Мінсоцполітика) 2022 УСЗН 80,10 80,10

кількість осіб, яким 
надано послуги з 
оздоровлення

9 осіб

17 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, віднесеним до категорії 1 2022 УСЗН 133,50 133,50

кількість осіб, яким 
надано послуги з 
оздоровлення

15 осіб

18 Забезпечення компенсацією за проїзд супроводжуючих 
спинально-хворих до санаторно-курортних закладів та 
в зворотньому напрямку 2022 УСЗН 2,40 2,40

кількість осіб, яким 
надано компенсацію

7 осіб

19 Відшкодування вартості проїзду особам з 
інвалідністью до 23 років з вадами слуху, дітям з 
інвалідністю з вадами слуху та батькам, які 
супроводжують цих дітей

2022 УСЗН 57,60 57,60

кількість осіб, яким 
надано компенсацію

5 сімей

20 Забезпечення компенсацією вартості проїзду осіб з 
інвалідністю внаслідок війни 2022 УСЗН 5,80 5,80

кількість осіб, яким 
надано компенсацію

4 особи

21 Забезпечення виплати компенсації за невикористані 
путівки особам з інвалідністю внаслідок війни 2022 УСЗН 13,40 13,40

кількість осіб, яким 
надано компенсацію

22 осіб
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22 Забезпечення виплати компенсації за невикористані 

путівки особам з інвалідністю від загального 
захворювання

2022 УСЗН 10,50 10,50
кількість осіб, яким 
надано компенсацію

10 осіб

23 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
залізничим транспортом приміського сполучення 
загального користування

2022
УСЗН

Покровська міська 
рада

100,00 100,00
кількість осіб, яким 
надано компенсацію

303 осіб

24 Компенсаційні виплати перевізникам за пільговий 
проїзд міським автомобільним транспортом загального 
користування у звичайному режимі руху та у режимі 
маршрутного такс іокремим категоріям громадян 2022

УСЗН
Покровська міська 

рада
20,00 20,00

кількість осіб, яким 
надано компенсацію

11900 осіб

25 Проведення безоплатного поховання померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників 
бойових дій і осіб з інвалідністю внвслідок війни та 
громадян, які мають звання "Почесний громадянин 
міста Покровська"

2022 УСЗН, Покровська 
міська рада 12,00 12,00

кількість осіб, яким 
надано послуги

10 осіб

26 Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги 
ветеранам війни згідно Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 2022 УСЗН 2 651,00 2 651,00

кількість осіб, яким 
надано матеріальну 
допомогу

1615 ветеранів

27 Надання 100% пільги на оплату послуг зв’язку особам 
з інвалідністю по зору 1 та 2 груп міста згідно списків
УТОС

2022
УСЗН
ВАТ

«Укртелеком»
24,70 24,70

кількість осіб, яким 
надано пільги

25 осіб

28 Виплата пільг громадянам на оплату житлово- 
комунальних послуг, придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива та скрапленого газу у 
грошовій та безготівковій формі

2022

УСЗН,
відділ

персоніфікованого
обліку

населення

18 247,71 18 247,71

кількість осіб, яким 
надано пільги

На обліку 18900 осіб

Інш е завдання:
Забезпечити соціальний 
захист громадян 
постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

29 Транспортне перевезення пільгової категорії 
населення (осіб з інвалідністю, учасників ЛНА на 
ЧАЕС, дружин (чоловіків) померлого громадянина 
(громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС та потерпілих внаслідок ЧК , смерть 
яких повязана з ЧК та інш.)

2022
УСЗН,

Покровська міська 
рада

51,00 51,00

кількість осіб, яким 
надано пільги

400 осіб

30 Забезпечення виплати компенсації за невикористані 
путівки учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЄС 2022 УСЗН 5,30 5,30

кількість осіб, яким 
надано компенсацію

5 осіб

31 Оплата проїзду громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобільської катастрофи 1 та 2 категорії 
один раз на рік до будь якого пункту України і назад 
автомобільним, або повітряним, аба залізничім 
транспортом з правом першочергового придбання 
квитків

2022 УСЗН 5,00 5,00

кількість осіб, яким 
надано компенсацію

15 осіб
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32 Соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, по ЗУ «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи»

2022 УСЗН 974,00 974,00

кількість осіб, яким 
надано соціальну 
підтримку

223 осіб

33 Надання пільг з послуг зв’язку ветеранам війни і праці, 
громадянам, постраждалим внаслідок ЧК, ветеранів, 
пенсіонерів силових структур та багатодітним сім’ям 2022 УСЗН, Покровська 

міська рада 40,60 40,60

кількість осіб, яким 
надано пільги

112 осіб

Інш е завдання: Забезпечити 
соціальний захист окремих 
категорій населення

34 Оплата ЖКП та послуг зв’я з ^  почесним громадянам 
міста та приєднаних територій

2022
УСЗН,

Покровська міська 
рада

266,60 266,60

кількість осіб, яким 
надано послуги

14 пільговиків

35 Організація оздоровлення деяких пільгових категорій 
населення за рахунок місцевого бюджету

2022 УСЗН, Покровська 
міська рада 398,80 398,80

кількість осіб, яким 
надано послуги з 
оздоровлення

25 осіб

36 Проведення капітального ремонту приватних будинків 
окремим категоріям населення, а саме особам з 
інвалідністю ВВВ та Почесним громадянам міста та 
приєднаних територій Покровська

2022 УСЗН, Покровська 
міська рада

кількість осіб, яким 
надано послуги

1 особі

37 Проведення виплат студентам, які внесені до Єдиного 
Державного реєстру з метою надання соціальних 
стипендій 2022 УСЗН 3 230,60 3 230,60

кількість осіб, яким 
надано матеріальну 
допомогу

187 осіб

38 Надання щомісячної стипендії членам територіальної 
громади міста Покровська та приєднаних територій, 
яким виповнилося 100 років 2022 УСЗН, Покровська 

міська рада 53,00 53,00

кількість осіб, яким 
надано матеріальну 
допомогу

5 осіб

39 Надання компенсації на спорудження надгробка на 
могилі померлої (загиблої) особи 2022 УСЗН, Покровська 

міська рада 40,00 40,00
кількість осіб, яким 
надано компенсацію

3 особи

40 Компенсація ЖКП лікарям та молодим фахівцям
2022 Покровська міська 

рада, УСЗН 28,40 28,40
кількість осіб, яким 
надано компенсацію

3 лікарів

41 Забезпечення своєчасного призначення та виплати 
щомісячної компенсаційної виплати на догляд за 
особою з інвалідністю 1 групи або престарілим, які 
досягли 80-річчя

2022
УСЗН

Відділ грошових 
виплат ПФУ

8,10 8,10

кількість осіб, яким 
надано компенсацію

18 громадян

42 Забезпечення призначення та виплати допомоги згідно 
Закону України «Про психіатричну допомогу»

2022

УСЗН,
відділ грошових 

виплат та 
компенсацій

1 071,40 1 071,40

кількість осіб, яким 
надано соціальну 
підтримку

35 осіб

43 Забезпечення призначення та виплати допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошової допомоги батькам-вихователям і 
прийомним сім'ям

2022

УСЗН,
відділ грошових 

виплат та 
компенсацій

3 441,80 3 441,80

кількість осіб, яким 
надано соціальну 
підтримку

7 громадян
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44 Забезпечення надання державної соціальної допомоги 

згідно Закону „Про державну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям” 2022 УСЗН 13 959,10 13 959,10

кількість осіб, яким 
надано соціальну 
підтримку

275 громадян

45 Забезпечення призначення та виплати тимчасової 
допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів 2022

УСЗН,
відділ грошових 

виплат і 
компенсацій

351,70 351,70

кількість осіб, яким 
надано соціальну 
підтримку

15 осіб

46 Забезпечення своєчасного призначення на виплату 
соціальної допомоги сім’ям з дітьми

2022

УСЗН,
відділ грошових 

виплат та 
компенсацій

41 748,60 41 748,60

кількість осіб, яким 
надано соціальну 
підтримку

1990 громадян

47 Забезпечення виплати одноразової винагороди 
матерям-героїням

2022 УСЗН, відділ 
грошових виплат 25,00 25,00

кількість осіб, яким 
надано соціальну 
підтримку

1 особа

48 Забезпечення призначення та виплати тимчасової 
державної соціальної допомоги непрацюючій особі, 
яка досягла загального пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату

2022 УСЗН 715,00 715,00

кількість осіб, яким 
надано соціальну 
підтримку

30 осіб

49 Забезпечення призначення та виплату соціальної 
допомоги згідно Закону „Про державну соціальну 
допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю”

2022 УСЗН 37 267,20 37 267,20

кількість осіб, яким 
надано соціальну 
допомогу

1005 осіб, які 
з ’являютьсяособами з 

інвалідністю з 
дитинства

50 Забезпечення призначення та виплати допомоги згідно 
ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не 
мають права на пенсію та особам з інвалідністю» 2022 УСЗН 8 296,30 8 296,30

кількість осіб, яким 
надано соціальну 
допомогу

393 осіб

51 Надання при народженні дитини одноразової 
натуральної допомоги "пакунок малюка", виплата 
грошової компенсації вартості одноразової 
натуральної допомоги "пакунок малюка"

2022 УСЗН 4 036,00 4 036,00

кількість осіб, яким 
надано соціальну 
допомогу

52 особи

52 Забезпечення призначення та виплати послуги з 
догляду за дитиною до трьох років "муніципальна 
няня" 2022 УСЗН 126,00 126,00

кількість осіб, яким 
надано соціальну 
допомогу

5 осіб

53 Забезпечення надання допомоги на дітей, які 
виховуються у багатодітних сім'ях

2022 УСЗН 7 364,40 7 364,40

кількість осіб, яким 
надано соціальну 
допомогу

294 сімей

54 Призначення та виплата компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги з догляду

2022
УСЗН 

Покровська 
міська рада

925,00 925,00

кількість осіб, яким 
надано соціальну 
допомогу

56 громадян
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55 Виплата житлових субсидій громадянам на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання твердого та 
рідкого, пічного побутового палива і скрапленого газу 
у грошовій формі

2022 УСЗН 65 579,25 65 579,25

кількість осіб, яким 
надано соціальну 
допомогу

6,7 тис. сімей

56 Надання одноразової матеріальної допомоги (в т.ч. 
онко та тяжкохворим громадянам, постраждалим 
внаслідок ЧК, дружинам (чоловікам) померлого 
громадянина (громадянки) з числа учасників 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілих 
внаслідок ЧК , смерть яких повязана з ЧК , учасникам 
АТО та членам їх сімей, ВПО)

2022

Покровська 
міська рада, 

УСЗН, 
Терцентр

6 026,90 26,90 6 000,00

кількість осіб, яким 
надано матеріальну 
допомогу

1200 осіб

57 Надання одноразової матеріальної допомоги 
громадянам на виконання депутатських повноважень

2022

Покровська 
міська рада, 

УСЗН, 
Терцентр

760,00 760,00

кількість осіб, яким 
надано матеріальну 
допомогу

152 особи

58 Організація заходів: - вітання ювелярів з 90,95, та 100 
річчям
- щодо відзначення Дня Перемоги
- щодо відзначення Дня громадян похилого віку
- щодо відзначення Дня осіб з інвалідністю
- щодо відзначення Дня захисту дитини
- вшанування громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи
- вшанування шахтарів-інвалідів до Дня шахтаря
- вшанування УБД Афганців
- та інш.

2022
Покровська 
міська рада,

УСЗН
947,00 947,00

кількість осіб, яким 
надано соціальну 
допомогу

5548 осіб

59 Надання одноразової матеріальної допомоги на 
поховання померлих громадян

2022
Покровська 
міська рада,

УСЗН
3 5 ,0 0 35,00

кількість осіб, яким 
надано матеріальну 
допомогу

35 осіб

60 Придбання новорічних подарунків

2022
Покровська 
міська рада,

УСЗН
8 5 ,9 0 85,90

кількість осіб, яким 
надано соціальну 
допомогу

2213 осіб

61 Безкоштовне забезпечення міською газетою «Маяк» 
пільговим категоріям населення

2022
Покровська 
міська рада, 

Терцентр
1 5 6 3 , 00 1 563,00

кількість осіб, яким 
надано соціальну 
допомогу

пільгова передплата 
5000 особам

62 Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів 
та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість 2022

Покровська 
міська рада,

УСЗН
33 0 , 0 0 330,00

кількість громадських 
об'єднань

14 гром. об'єднань

63 Одноразова матеріальна допомога особам, які 
постраждали від торговлі людьми

2022 УСЗН 7,30 7,30

кількість осіб, яким 
надано матеріальну 
допомогу

1 особа
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64 Продовжити функціонування відділення з надання 

безкоштовних послуг "Турбота" 1,10 1,10

65 Надання пільг на оплату житловокомунальних послуг 
особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також 
дітям з інвалідністю по зору*

2022 УСЗН 135,30 135,30

кількість осіб, яким 
надані пільги

66 Надання пільгового медичного обслуговування осіб, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
* 2022 УСЗН 116,53 116,53

кількість осіб, яким 
надано пільгу

67 Забезпечення компенсаційних виплат особам з 
інвалідністю на бензин, ремонт і техобслуговування 
автомобілів, мотоколясок і на транспортне 
обслуговування *

2022 УСЗН 15,17 15,17

кількість осіб, яким 
надана компенсація

68 Надання щомісячної допомоги здобувачам освіти 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 
закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої 
освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які перебувають на повному 
державному забезпеченні*

2022 УСЗН 100,80 100,80

кількість осіб, яким 
надано допомогу

69 Забезпечення виплати матеріальної допомоги 
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи* 2022 УСЗН 129,00 129,00

кількість осіб, яким 
надано допомогу

70 Надання оздоровчих заходів пільговим категоріям 
громадян з відвідування басейну 2022 УСЗН 48,00 48,00

кількість осіб, яким 
надані пільги

71 Доставка та поховання безпритульних самотніх 
померлих громадян

2022
ЖКВ, КП 

"Покровська 
ритуальна служба"

1 000,00 1 000,00

кількість осіб, яким 
надано допомогу

Інш е завдання: 
Оздоровлення та 
відпочинок дітей

72 Забезпечення оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які 
виховуються в сім'ях с дітьми (відшкодування повної 
або часткової вартості путівок)

2022 УСЗН 1 000,00 1 000,00

кількість осіб, яким 
надано послуги з 
оздоровлення

118 осіб

73 Транспортні витрати на перевезення в заклади 
оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують 
соціальної уваги та підтримки 2022 УСЗН 20,00 20,00

кількість осіб, яким 
надано послуги з 
перевезення

21 особа

73 Всього 224 868,50 210 315,66 496,80 14 056,04
Примітка: * шляхом передачі субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області 

Директор Департаменту Ю. Порецька

Керуючий справами виконавчого комітету ради А.Жук



Додаток № 4
до рішення виконавчого комітету 
від ____________№ _______

№ і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на 
період до 2027 року

№
з/п Зміст заходу

Термін
виконан

ня
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри
ємств

інших
джерел

найменування
показника

значення
показникаобласного

бюджету

районний, міський, 
селищний, 

сільський бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ц іль 3. Еф ект ивне управління т а безпека в ум овах  зовніш ніх т а внут ріш ніх викликів

2.19. Житлове господарство та комунальна інфраструктура
3.2.2. надання сервісних 
послуг із водопостачан

ня та водовідведення 1

Забезпечення реалізації заходів з 
капітального ремонту та 
реконструкції водопровідно- 
каналізаційного господарства

25 687,75 25 687,75

Внески до статутного капіталу - 
водопостачання та водовідведення 2022 Житлово-комунальний відділ 

КП "Покровськводоканал" 3 000,00 3 000,00 одиниць 1

Внески до статутного капіталу - оплата 
заборгованості минулих років 2022 Житлово-комунальний відділ 

КП "Покровськводоканал" одиниць 1

Внески до статутного капіталу - 
очистка резервуарів на КНС 2022 Житлово-комунальний відділ 

КП "Покровськводоканал" 960,00 960,00 одиниць 1

Внески до статутного капіталу - 
розробка нормативів 2022 Житлово-комунальний відділ 

КП "Покровськводоканал" 130,00 130,00 одиниць 1

Внески до статутного капіталу - 
матеріали для виконання ремонту 
водопровідних мереж

2022 Житлово-комунальний відділ 
КП "Покровськводоканал" 3 400,00 3 400,00 одиниць 1

Внески до статутного капіталу - 
придбання електричного інструменту 2022 Житлово-комунальний відділ 

КП "Покровськводоканал" 422,50 422,50 одиниць 1

Внески до статутного капіталу - 
придбання ультразвукового, 
багатоканального двониткового вузлу 
обліку води на північному та західному 
водоводі

2022 Житлово-комунальний відділ 
КП "Покровськводоканал" 600,00 600,00 одиниць 1

Внески до статутного капіталу - 
виконання будівельних робіт ПНС на 
трубопроводі по вул.Захисники 
України для забезпечення якісним 
водопостачанням району вулиці Перше 
Травня м.Покровськ Донецької області

2022 Житлово-комунальний відділ 
КП "Покровськводоканал" 5 200,00 5 200,00 одиниць 1
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Внески до статутного капіталу - 
розробка проєктно-кошторисної 
до^ментації на виконання будівельних 
робіт ПНС на трубопроводі по 
вул.Захисники України для 
забезпечення якісним 
водопостачанням району вулиці Перше 
Травня м.Покровськ Донецької області

2022 Житлово-комунальний відділ 
КП "Покровськводоканал" 500,00 500,00 одиниць 1

Водопостачання та водовідведення 2022 КП "Покровськводоканал" 4 500,00 4 500,00
Заробітна плата та нарахування на неї 2022 КП "Покровськводоканал" 6 975,25 6 975,25

3.2.3 Поліпшення 
житлових умов 

населення 2
Забезпечення якісного управління 
житловим фондом та поліпшення 
умов проживання мешканців

15 149,90 15 149,90

Придбання у комунальну власність 
житла для надання в тимчасове 
користування внутрішньо переміщеним 
особам

2022 Житлово-комунальний відділ 3 300,00 3 300,00 квартир 15

Капітальний ремонт житлового фонду 
(покрівель) (в т.ч. розробка ПКД) 2022 Житлово-комунальний відділ 6 100,00 6 100,00 будинки 12

Ремонт під’їзних козирків та 
придбання матеріалів 2022 Житлово-комунальний відділ 150,00 150,00 одиниць 40

Капітальний ремонт ліфтів (в т.ч. 
розробка ПКД) 2022 Житлово-комунальний відділ 3 000,00 3 000,00 одиниць 16

Придбання матеріалів для поточного 
ремонту багатоквартирних житлових 
будинків

2022 Житлово-комунальний відділ 300,00 300,00 будинки 376

Капітальний ремонт по облаштуванню 
пандусів для інвалідів (в т.ч. розробка 
ПКД)

2022 Житлово-комунальний відділ 700,00 700,00 одиниць 10

Капітальний ремонт по заміні 
засклених віконних рам блоками з 
металопластику

2022 Житлово-комунальний відділ 799,90 799,90 будинки 6

Капітальний ремонт балконів 
житлових будинків (в т.ч. розробка 
ПКД)

2022 Житлово-комунальний відділ 800,00 800,00 будинки 2

3

Підтримка житлового фонду при 
створені та функціонуванні 
об’єднаннь співвласників 
багатоквартирних будинків

150,00 150,00

Розробка проєктно-кошторисної 
документації 2022 Житлово-комунальний відділ 150,00 150,00 ПКД 1

4 Благоустрій територій населених 
пунктів 2022 КП "Багатопрофільне 

комунальне підприємство" 70 782,92 70 782,92

4.1 Утримання зелених насаджень 
загального користування 1 059,50 1 059,50

Утримання об'єктів зеленого 
господарства 2022

Житлово-комунальний відділ, 
КП "Багатопрофільне 

комунальне підприємство"
1 059,50 1 059,50 тис.м2 20

4.2 Дорожнє господарство 19 190,10 19 190,10
Придбання матеріалів для ямкового 
ремонту дорожнього полотна 2022 КП "Багатопрофільне 

комунальне підприємство" 850,00 850,00 т 1000
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Поточний ремонт доріг 2022 Житлово-комунальний відділ 13 390,00 13 390,00 м2 14400

Поточний ремонт доріг - відсипка 2022 Житлово-комунальний відділ 1 350,00 1 350,00 м2 4500

Ремонт тротуарів 2022 Житлово-комунальний відділ 450,10 450,10 м2 332

Зимове утримання доріг 2022 Житлово-комунальний відділ 2 850,00 2 850,00 км 392

Транспортування шлаку 2022
Житлово-комунальний відділ 

КП "Багатопрофільне 
комунальне підприємство"

300,00 300,00

4.3 Придбання світлотехнічного 
обладнання 2022 КП "Багатопрофільне 

комунальне підприємство" 1 000,00 1 000,00 майданчиків 8380

4.6

Утримання та благоустрій місць 
поховань, поховання безрідних та 
фінансування робіт з інветаризації 
земельних ділянок під кладовища

2 426,82 2 426,82

Прибирання території, з/плата 
доглядачів та робітників, випилювання 
чагарників та аварійних дерев, покіс 
травостою

2022
Житлово-комунальний відділ 
КП "Покровська ритуальна 

служба"
2 426,82 2 426,82 од./чол/од

кладовищ - 56, 
з/плата 10 

робочих та 4 
доглядачів, 
дерев - 250

4.8
Інші заходи з благоутсрою, ікі не 
підлягають під пунтки наведені 
вище

47 106,50 47 106,50

Придбання паливно-мастильних 
матеріалів 2022 КП "Багатопрофільне 

комунальне підприємство" 3 000,00 3 000,00 л 400000

Заробітна плата та нарахування на неї 2022 КП "Багатопрофільне 
комунальне підприємство" 23 996,11 23 996,11 штатних

одиниць 283

Зовнішнє освітлення 2022
Житлово-комунальний відділ 

КП "Багатопрофільне 
комунальне підприємство"

9 130,74 9 130,74 кВт 1 400 000

Матеріали для благоустрою 2022 КП "Багатопрофільне 
комунальне підприємство" 956,23 956,23 га 180

Послуги з відлову безпритульних 
тварин 2022 КП "Багатопрофільне 

комунальне підприємство" 198,00 198,00 тварин 90

Встановлення та обслуговування вузлів 
обліку енергоносіїв 2022 КП "Багатопрофільне 

комунальне підприємство" 31,50 31,50 одиниць 1

Ремонт та обслуговування 
транспортних засобів 2022 КП "Багатопрофільне 

комунальне підприємство" 874,02 874,02 одиниць 34

Благоустрій територій 2022 Житлово-комунальний відділ 6 754,00 6 754,00 м2 6700

Реалізація програми "Затишний двір" 2022 Житлово-комунальний відділ 500,00 500,00 двори 3

Придбання громадських туалетів 2022 Житлово-комунальний відділ 500,00 500,00 одиниць 1

Капітальний ремонт покрівлі за 
адресою вул.Степана Бовкуна, буд.6 
м.Покровськ Донецької області

2022 Житлово-комунальний відділ 370,00 370,00 будинок 1
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Капітальний ремонт приміщення за 
адресою вул.Шахтарської Слави, 
буд.40 м.Родинське Донецької області

2022 Житлово-комунальний відділ 500,00 500,00 приміщення 1

Виготовлення технічних паспортів для 
житлових будинків м.Родинське 2022 Житлово-комунальний відділ 49,90 49,90

Придбання гранітних плит 2023 Житлово-комунальний відділ 246,00 246,00

4.3.1. Забезпечення 
справедливої 

траснформації вугільної 
галузі та підвищення

5

Забезпечення реалізації заходів з 
капітального ремонту та 
реконструкції теплового 
господарства

49 797,70 49 797,70

ефективності управління 
традиційними 
енергетичними 

ресурсами

Внески до статутного капіталу - 
природний газ 2022 Житлово-комунальний відділ 

КП "Покровсьтепломережа" 10 000,00 10 000,00 м2 1815000

Внески до статутного капіталу - 
матеріали для виконання ремонту 
теплових мереж

2022 Житлово-комунальний відділ 
КП "Покровсьтепломережа" 6 047,70 6 047,70 м 5000

Внески до статутного капіталу - 
паливно-мастильні матеріали 2022 Житлово-комунальний відділ 

КП "Покровсьтепломережа" 1 500,00 1 500,00 т 48

Внески до статутного капіталу - 
вугілля, брикети 2022 Житлово-комунальний відділ 

КП "Покровсьтепломережа" 850,00 850,00 т 170

Внески до статутного капіталу - 
придбання та встановлення вузлів 
обліку на відпуск теплової енергії на 
котельнях підприємства

2022 Житлово-комунальний відділ 
КП "Покровсьтепломережа" 2 400,00 2 400,00 одиниць 10

Внески до статутного капіталу - ремонт 
покрівлі адміністративного корпусу за 
адресою вул.Захисників України буд.4а 
м.Покровськ Донецької області

2022 Житлово-комунальний відділ 
КП "Покровсьтепломережа" 1 500,00 1 500,00 будівля 1

Внески до статутного капіталу - ремонт 
димової труби котельні №1 м-н 
"Лазурний" м.Покровськ Донецької 
області

2022 Житлово-комунальний відділ 
КП "Покровсьтепломережа" 1 800,00 1 800,00 об'єкт 1

Внески до статутного капіталу - 
розробка проєктно-кошторисної 
документації по перепідключенню 
теплового навантаження котельні 17 
вул.Захисників України на котельню 
№16 вул.Лізи Чайкіної м.Покровськ 
Донецької області

2022 Житлово-комунальний відділ 
КП "Покровсьтепломережа" 200,00 200,00 ПКД 1

Внески до статутного капіталу - 
розробка проєктно-кошторисної 
документації проєктів, які підлягають 
фінансуванню по програмі 'иАМГОА"

2022 Житлово-комунальний відділ 
КП "Покровсьтепломережа" 4 500,00 4 500,00 об'єкт 4
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Внески до статутного капіталу - 
реконструкція котельні №10 м. 
Родинське по заміні існуючих котлів 
НІКА1,25

2022 Житлово-комунальний відділ 
КП "Покровсьтепломережа" 11 000,00 11 000,00 об'єкт 1

Заробітна плата та нарахування на неї 2022 КП "Покровсьтепломережа" 10 000,00 10 000,00

Всього 161 568,27 161 568,27

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області 

Директор Департаменту Ю.Порецька

Керуючий справами виконавчого комітету ради А.Жук



Додаток № 5
до рішення виконавчого комітету 
від №

№ і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на 
період до 2027 року

№
з/п

Зміст заходу
Термін

виконан
ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн Очікуваний
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри
ємств

інших
джерел

найменування
показника

значення
показникаобласного

бюджету

районного бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів

2.21. Розвиток територіальної г юмади
3.2.1. Підвищення якості 

та доступності 
адміністративних та 
соціальних послуг

1 Підвищення рівня фахової 
підготовки посадових осіб 

органів місцевого 
самоврядування, 

депутатського корпусу, 
громадських активістів

2022 Покровська міська рада Кількість заходів за потребою

2 Прийняття участі у 
навчальних заходах, 

підвищення рівня 
кваліфікації 

співробітників ЦНАП

2022 ЦНАП
Чисельність
працівників

36

3 Надання якісних 
адміністративних послуг 2022 ЦНАП

Кількість наданих 
послуг

22500

4 Розробка Плану заходів на 
2022-2027 роки з 

реалізації Стратегії 
розвитку

Покровської міської 
територіальної громади 

Донецької області до 2030 
року

2022
КУ «Агентство 

розвитку громади»

Кількість
розроблених
документів

стратегічного
планування

1

5 Реалізація проєктів 
Громадського бюджету

2022
Департамент ФЕП та

УА
3 000,00 3 000,00

проведення
конкурсу

1
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6 Функціонування КУ 

"Агентство розвитку 
громади" 2022

Покровська міська рада 
КУ "Агентство 

розвитку громади"
1 772,40 1 772,40

Кількість
підприємств

1

7 Функціонування 
координаційного комітету 
самоорганізації населення 2022

Покровська міська 
рада, Покровський 

комітет самоорганізації 
населення

4 649,40 4 649,40
Кількість

підприємств
1

8 Членські внески до 
ВАОМС "Асоціація міст 
України"

2022 Покровська міська рада 84,20 84,20 Членські внески 1

9 Функціонування КП 
"Покровськ-Агро"

2022
Покровська міська 

рада,
КП "Покровськ-Агро"

400,00 400,00
Кількість

підприємств
1

10 Поліпшення матеріально- 
технічної та побутової 
бази управлінь та відділів 
міської ради

2022

Покровська міська 
рада, Управління та 
відділи Покровської 

міської ради

1 320,00 1 320,00
Кількість придбаної 

техники
1

16 Дотація Очеретинській 
селищній територіальній 
громаді на здійснення 
заходів щодо соціально- 
економічного розвитку 
територій

Покровська міська
рада,

Очеретинська селищна 
територіальна громада

1 000,00 1 000,00

Кількість виконаних 
заходів щодо 

соціально- 
економічного 

розвитку територій

17
Придбання ПММ для 
Покровського районного 
управління поліції ГУНП 
в Донецькій області

Покровська міська 
рада, Покровське 

районне управління 
поліції ГУНП в 

Донецькій області

500,00 500,00
Кількість 

придбаних ПММ

18 Придбання запасних 
частин для 9 державного 
пожежно-рятувального 
загону Головного 
управління ДСНС 
України у Донецькій 
області

Покровська міська 
рада, 9ДПРЗ

50,00 50,00
Кількість

придбаних запасних 
частин
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19 Придбання ПММ та 

радіостанцій для 9 
державного пожежно- 
рятувального загону 
Головного управління 
ДСНС України у 
Донецькій області

Покровська міська 
рада, 9ДПРЗ

450,00 450,00
Кількість 

придбаних ПММ, 
радіостанцій

20
Придбання ПММ для 
Головного управління 
Служби безпеки України в 
Донецькій та Луганській 
областях

Покровська міська 
рада, Головне 

управління Служби 
безпеки України в 

Донецькій та 
Луганській областях

250,00 250,00
Кількість 

придбаних ПММ

21
Послуги з ремонту 
автотранспорту Головного 
управління Служби 
безпеки України в 
Донецькій та Луганській 
областях

Покровська міська 
рада, Головне 

управління Служби 
безпеки України в 

Донецькій та 
Луганській областях

80,00 80,00
Кількість

відримонтованого
автотранспорту

22
Придбання запчастин для 
Головного управління 
Служби безпеки України в 
Донецькій та Луганській 
областях

Покровська міська 
рада, Головне 

управління Служби 
безпеки України в 

Донецькій та 
Луганській областях

70,00 70,00
Кількість

придбаних
запчастин

23
Придбання 
спецобладнання для 
Головного управління 
Служби безпеки України в 
Донецькій та Луганській 
областях

Покровська міська 
рада, Головне 

управління Служби 
безпеки України в 

Донецькій та 
Луганській областях

100,00 100,00
Кількість

придбаного
спецобладнання

Всього 13 726,00 13 726,00

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області 

Директор Департаменту Ю. Порецька

Керую чий справами виконавчого комітету ради А .Ж ук



Додаток № 6
до рішення виконавчого комітету 
від №

Витрати на реалізацію, тис.грн.

В тому числі за рахунок коштів

№ і назва завдання Стратегії Термін
виконання

місцевих бюджетів
розвитку Донецької області на 

період до 2027 року
№ з/п Зміст заходу Виконавець

Всього Держав
ний

бюджет
облас

ний
бюджет

районний,
міський,

селищний,
сільский
бюджет

підпри
ємств

інших
джерел

найменування
показника

значення
показника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ц іль 3. Еф ект ивне управління  т а безпека в ум овах  зовніш ніх т а внут ріш ніх викликів

2.22. Заходи, пов’язані з наслідкам и проведення ОО С , А ТО  н а  території громади. П ідтрим ка внутріш ньо переміщених осіб
Ін ш і за вд а н н я :  Створити 
систему психологічної, 
соціальної та фізичної 
реабілітації для населення, 
яке постраждало внаслідок

і Надання послуг соціальної та професійної адаптації 2022 УСЗН 95,30 95,30 кількість осіб, яким 
надано послуги з 
адаптації

10 осіб

проведення конфлікту. 
Підтримувати воїнів АТО та 
учасникьів ООС та їх сім’ї

2 Надання послуг психологічної реабілітації 2022 УСЗН 215,10 215,10 кількість осіб, яким 
надано послуги з 
реабілітації

15 осіб

3 Надання соціальних пільг учасникам операції 
об'єднаних сил та учасників АТО

2022 Покровська 
міська рада. 

УСЗН

14,90 14,90 кількість осіб, яким 
надано соціальні 
пільги

5 учасників 
АТО

4 Надання матеріальної допомоги учасникам бойових 
дій з числа учасників АТО/ООС та членам сімей 
загиблих до Дня незалежності України

2022 Покровська 
міська рада. 

УСЗН

0,00 кількість осіб, яким 
надано матеріальну 
допомогу

690 осіб

5 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням 
учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок 
участі в ООС/ АТО.

2022 УСЗН 30,20 30,20 кількість осіб, які
забезпечені
санітарно-
курортним
лікування

2 особи

6 Виплата грошової компенсації вартості проїзду 
особам з інвалідністю внаслідок війни із числа 
учасників АТО

2022 УСЗН 7,50 7,50 кількість осіб, яким 
надано
компенсацію за 
проїзд

3 особи

7 на надання матеріальної допомоги особам з 
інвалідністю внаслідок війни з числа учасників 
антитерористичної операції та членам сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції 
/операції Об'єднаних сил та членам сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції/ 
операції Об'єднаних сил*

2022 УСЗН 236,00 236,00 кількість осіб, яким 
надано матеріальну 
допомогу



Ін ш і за вд а н н я:  
Підтримка ВПО

8 Надання щомісячної адресної допомоги 
переселенцям для покриття витрат на проживання, в 
т.ч. оплату житлово-комунальних послуг

2022 УСЗН 36 920,50 36 920,50 кількість осіб, яким 
надано адресну 
допомогу

2 206 осіб

9 Надання довідок внутрішньо переміщеним особам, 
які прибули до м. Покровська

2022 УСЗН 0,00 кількість осіб, яким 
надано допоогу

17 000 осіб

10 Надання одноразової грошової допомоги внутрішньо 
переміщеним особам

2022 УСЗН 64,70 64,70 кількість осіб, яким 
надано грошову 
допомогу

47 ВПО

10 Всього 37 584,20 37 333,30 236,00 14,90 0,00 0,00
Примітка: * шляхом передачі субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області 

Директор Департаменту Ю. Порецька

Керуючий справами виконавчого комітету ради А.Жук



Додаток 7
до рішення виконавчого комітету 
від №

Додаток 6. ФІНАНСУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ 
НА ТЕРИТОРІЇ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Зміст заходів Відповідальний виконавець / розпорядник 
(одержувач) коштів місцевого бюджету

Обсяг коштів, 
грн

І. Забезпечення функціонування добровольчих формувань територіальної громади

придбання паливно-мастильних матеріалів
Департамент фінансово-економічної політики та 
управління активами Покровської міської ради 
Донецької області

39 881,00

придбання продуктів харчування (продовольчих 
пайків)

Департамент фінансово-економічної політики та 
управління активами Покровської міської ради 
Донецької області

400 000,00

придбання будівельних матеріалів та 
господарських товарів

Департамент фінансово-економічної політики та 
управління активами Покровської міської ради 
Донецької області

50 000,00

винагорода членам добровольчого формування Покровська міська рада Донецької області 6 000 000,00

ІІ. Забезпечення життєдіяльності населення громади, в тому числі евакуйованого населення, постраждалих під час
організація гарячого харчування та придбання 
продуктів харчування (продовольчих пайків)

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької 
області 3 000 000,00

забезпечення водою
Відділ освіти Покровської міської ради Донецької 
області 647 900,00

Покровська міська рада Донецької області 146 900,00

забезпечення ємностями для води
Житлово-комунальний відділ Покровської міської 
ради Донецької області 631 500,00

забезпечення предметами першої необхідності Відділ освіти Покровської міської ради Донецької 
області 1 000 000,00

придбання паливно-мастильних матеріалів Покровська міська рада Донецької області 318 750,00

забезпечення засобами особистої гігієни, дитячим 
харчуванням, придбання пакувальних пакетів

Управління соціального захисту населення 
Покровської міської ради Донецької області 1 000 000,00

забезпечення медикаментами та лікарськими 
засобами

КНП "Центр первинної медіко-санітарної 
допомоги" 500 000,00

КП "Клінічна лікарня інтенсивного лікування" 500 000,00

КП "Родинська міська лікарня" 500 000,00
КП "Покровська міська лікарня" 500 000,00

забезпечення евакуаційних заходів з перевезення 
населення Покровська міська рада Донецької області 51 600,00

забезпечення послуг з організації проживання 
евакуйованого населення Покровська міська рада Донецької області 301 500,00

придбання автозапчастин КП "Покровськавто" 165 000,00
ремонт транспортних засобів КП "Покровськавто" 135 000,00

ІІІ. Забезпечення громадської безпеки та порядку на території громади

придбання паливно-мастильних матеріалів

КП "Муніципальна служба правопорядку" 29 600,00
КП "Покровськавто" 50 000,00
Житлово-комунальний відділ Покровської міської 
ради Донецької області 95 000,00

Департамент фінансово-економічної політики та 
управління активами Покровської міської ради 
Донецької області

2 565 769,00

придбання будівельних матеріалів та 
господарських товарів

Житлово-комунальний відділ Покровської міської 
ради Донецької області 4 352 100,00

послуги з оренди спецтехніки
Житлово-комунальний відділ Покровської міської 
ради Донецької області 500 000,00

придбання супутникових телефонів КП "Покровськавто" 500 000,00
РАЗОМ 23 980 500,00

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами 
Покровської міської ради Донецької області

Директор Департаменту Ю. Порецька

Керуючий справами виконавчого комітету ради А.Жук



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 
до проекту рішення виконавчого комітету 

Покровської міської ради Донецької області
<

Про внесення змін до рішення міської 
ради від 23.12.2021 № 8/22-13 «Про 
Програму економічного і соціального 
розвитку Покровської міської 
територіальної громади Донецької 
області на 2022 рік»

ПІДГОТОВЛЕНИЙ

Департаментом фінансово-економічної 
політики та управління активами
Покровської міської ради Донецької області Ю. Порецька

ПОГОДЖЕНИЙ:

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

/

Керуючий справами 
виконавчого комітету ради

Начальник відділу юридичного 
забезпечення діяльності міської
ради та її виконавчих органів В. І Іишна

Начальник відділу документообігу 
міської ради Г. Борисова


