
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:

2.15. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій (додаток 1);
2.25. Енергозабезпечення та енергоефективність (додаток 2);
Додаток 6. Фінансування забезпечення національного спротиву на території 

Покровської міської територіальної громади (додаток 3).
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
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 4. Розбудова безпечного суспільства

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

15 198,00 15 198,00 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 18 198,00 0,00 0,00 18 198,00 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 № 2
до рішення виконавчого комітету 
від .04.2022 №

№ 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ц іль 4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування

2.25. Енергозабезпечення та енергоефективність
4.3.1. Забезпечення
справедливої
трансформації
вугільної галузі та
підвищення
ефективності
управління
традиційними
енергетичними
ресурсами

1 Реалізація Програми 
відшкодування відсоткових 
ставок за залученими в 
фінансових установах 
кредитами на заходи з 
підвищення
енергоефективності, що 
надаються обєднанням 
співвласників
багатоквартирних будинків, 
житлово-будівельним 
кооперативам та фізичним 
особам на 2016-2025 роки.

2022
Покровська міська 

рада Донецької 
області

22,167 2,167 20,00
Кількість
договорів

5

1 Всього 22,167 0,0 2,167 20,0 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 № 3
до рішення виконавчого комітету 
від__________N°______

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
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

оренда приміщення та відшкодування 
енергоносіїв

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

200 000,00

ІІІ. Забезпечення громадської безпеки та порядку на території громади

придбання та доставка 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 4 852 100,00

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

придбання супутникових телефонів КП "Покровськавто" 500 000,00
РАЗОМ 24 680 500,00

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

Директор Департаменту Ю. Порецька

Керуючий справами виконавчого комітету ради А.Жук


