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розвитку Донецької області на 2023 рік». 
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міської ради Донецької області  

 

4. Співрозробники Програми  
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Покровська міська рада 

Всього в тому числі 

державний 

бюджет 
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ВСТУП 

Програма економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної 

громади Донецької області на 2023 рік (далі – Програма) розроблена Департаментом 

фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької 

області. У зв'язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти 

України та запровадженням воєнного стану в Україні, зважаючи на вкрай складну 

економічну та безпекову ситуацію в країні, планування Програми здійснено в 

умовах  обмеженості ресурсів та спрямоване, вперш за все, на підтримку найбільш 

значущих сфер життєдіяльності громади. 

Нормативно-правовою основою розроблення Програми є:  

Закон України від 5 лютого 2015 року № 156-VIII «Про засади державної регіональної 

політики», Закон України від 23 березня 2000 року № 1602-14 «Про державне прогнозування 

та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (зі змінами), статтями 

42, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280-97 ВР «Про місцеве самоврядування 

в Україні» (зі змінами), Закон України «Про правовий режим воєнного стану»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проєктів Бюджетної декларації та державного бюджету» (із змінами), 

Інформаційною базою Програми виступатимуть прогнозні показники економічного і 

соціального розвитку Покровської міської територіальної громади на 2023 рік, пропозиції, які 

надійшли від секторів, відділів, управлінь, установ, організацій та підприємств громади.  

Програма розроблена на основі аналізу існуючого стану економічної системи та 

соціально – гуманітарної сфери громади, визначення актуальних проблемних питань 

розвитку, оцінки можливого впливу внутрішніх та зовнішніх факторів суспільно-

політичного, демографічно-гуманітарного та соціально-економічного характеру.  

Фінансування заходів Програми передбачено за рахунок коштів державного бюджету, 

та місцевого бюджету. 



АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ   

ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД 

1.1.  Економічний і соціальний розвиток громади 

Покровська міська територіальна громада створена розпорядженням КМУ від 

12.06.2020 № 710-2 «Про затвердження територій територіальних громад Донецької області». 

До складу громади увійшли 41 населений пункт.  

 

 

     Територія Покровської міської 

територіальної громади згідно з 

адміністративно-територіальним устроєм 

України входить до складу Покровського 

району Донецької області. Загальна площа 

територіальної громади складає 513,6 км², 

що займає 2% території Донецької області.  

Перелік населених пунктів що 

входять до громади: 

 

№ 
Назва населеного 

пункту 

кіл-ть 

населення 

на 

01.01.2022 

1 м. Покровськ 60127 

2 м. Родинське 9850 

3 смт. Шевченко 1654 

4 с. Богданівка 19 

5 с. Вовкове 17 

6 с. Гнатівка 108 

7 с. Горіхове 296 

8 с. Гришине 1679 

9 с. Даченське 136 

10 с. Жовте 76 

11 с. Запоріжжя 177 

12 с. Зелене 161 

13 с. Звірове 772 

14 с. Лисівка 594 

15 с. Новий Труд 55 

16 с. Новоандріївка 48 

17 с. Нововасилівка 263 

18 с. Новоєлизаветівка 459 

19 с. Новоолександрівка 101 

20 с. Новооленівка 92 

21 с. Новопавлівка 343 

22 с. Новотроїцьке 457 

23 с. Новоукраїнка 25 

24 с. Піщане 234 

25 с. Преображенка 42 

26 с. Ріг 175 

27 с. Солоне 116 

28 с. Срібне 418 

29 с. Сухий Яр 176 

30 с. Троїцьке 197 

31 с. Троянда 92 

32 с. Українка 57 

33 с. Успенівка 305 

34 с. Ясенове 241 

35 с-ще Котлине 332 

36 с-ще Котлярівка 76 

37 с-ще Надеждинка 241 

38 с-ще Новопустинка 70 

39 с-ще Перше Травня 520 

40 с-ще Пушкіне 143 

41 с-ще Чунишене 85 

 



 Динаміка демографічної ситуації 

 

За оціночними даними Головного 

управління статистики  у Донецькій області 

чисельність постійного населення протягом 

2020-2022 років зменшилось.  

З початку повномасштабного вторгнення 

Російської Федерації на територію України, 

фактична чисельність населення громади 

суттєво зменшилася за рахунок проведення 

евакуаційних заходів до інших безпечних 

регіонів України, а також інших країн.  

 

  

 

  

 

Станом на 01.09.2022 року кількість  

внутрішньо переміщених осіб 17 604, в тому 

числі сімей 15 458, працездатних осіб  4 915, 

дітей до 18 років 1 864, осіб з інвалідністю 361 

та пенсіонерів 10 464.            

На території громади зареєстровано 3,8 

осіб дорослих, які мають інвалідність, а також 

дітей 0,4 тис. 

Протягом 4 років середня чисельність 

внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих 

в місті складає 16,5 тис. осіб 

 

 

Промисловий комплекс 

 

Основу економіки громади складає промисловий комплекс, який представлений 

добувною, машинобудівною, металургійною та іншими галузями. Основною галуззю в  

громаді є вугільна промисловість.  

Найбільшими представниками вугільної промисловості громади є:  

1. ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське»; 

2. ДП ВК «Краснолиманська»; 

3. ТОВ «Краснолиманське». 

ПрАТ «ШУ «Покровське» – найбільше в Україні вугільне підприємство. Сьогодні 

шахта – одна з найсучасніших та безпечніших у вітчизняній вугільній галузі. Виробництво 

вугілля в 2021 році  склало 6,2 млн.тонн. За 2021 рік пройдено 24,9 км. гірничих виробок та  

введено в дію 5 нових лав. Промислові запаси вугілля – понад 200 мільйонів тонн. 

 Також важливу роль в промисловості громади здійснює ПрАТ «КДЗ». Основним 

видом діяльності якої є – виробництво вогнетривких виробів.  

На території громади здійснюють діяльність підприємства харчової та переробної 

промисловості, найбільшими з яких є: ТОВ «Ал’янс – продукт», ПП «Успіх», ТОВ «Смак+» - 

хлібопекарська промисловість, ПП «Солодкий потік» - кондитерське виробництво. 

 

83314

82388

81029

 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

Чисельність постійного населення 

Покровської міської громади

2020 2021 2022 очік

16185

16537

18800

Динаміка чисельності внутрішньо 

переміщених осіб, осіб 



                Агропромисловий комплекс                                                                                                           

                                                                                            Перелік сільськогосподарських 

                                                                             товаровиробників 

  Економічний і фінансовий потенціал 

громади представляють 25 сільськогоспо-

дарських  товаровиробників, з яких 22 

здійснюють господарську діяльність. 

 Загальна площа сільськогосподарських 

земель становить 47,4 тис.га. Площа 

сільськогосподарських угідь – 41,1 тис.га, з них 

рілля - 36,7 тис.га. В користуванні 

сільгосптоваровиробників знаходиться                       

25,0 тис.га ріллі, у тому числі сільсько-

господарських підприємств – 18,2 тис.га та 

фермерських господарств – 6,8 тис.га. 

В усіх категоріях господарств очікуване 

виробництво валової продукції сільського 

господарства у 2022 році у постійних цінах 2016 

року становитиме 356 980,2 тис.грн., у тому 

числі рослинництво – 348 166,4 тис.грн, 

тваринництво – 8 813,8 тис.грн. 

Валовий збір зернових культур у 2023 

році планується з площі 10 810 га зібрати 35 039 

тон, що на 26,8% більше відносно показників 

2022 року. Урожайність складатиме 32,4 ц/га.  

В 2023 році планується значно збільшити 

посів кукурудзи. В 2022 році площа до збирання 

складає 175 га, валовий збір складає 720,3 тон.    

В 2023 році планується збільшити площу 

збирання до 500 га, а очікуваний валовий збір 

складатиме 2060 тон при урожайності 41,2 ц/га. 

На території громади виключно ТОВ «Агроленд-С» займається розведенням свиней. 

Станом на 01.11.2022 року кількість свиней складає 2 890 голів, що на 15% менше поголів’я 

2021 року. До кінця 2022 року поголів’я свиней планується залишитися на тому ж рівні.              

У 2023 році ТОВ «Агроленд-С» планує збільшити поголів’я свиней до 3 000 голів, що більше 

на 3,8% від показників 2022 року.  

В 2023 році планується збільшити виробництво худоби та птиці. Станом на 01.11.2022 

року виробництво худоби та птиці становить 313 тон. За аналогічний період 2021 року 

виробництво складало 349 тон, що на 11,6% більше показників 2022 року. У 2023 році 

очікуване виробництво худоби та птиці очікується на рівні 375,6 тон, що на 3,8% більше 

очікуваних показників 2022 року. Також планується збільшити кількість реалізації на забій 

худоби та птиці у живій вазі у 2023 році. Очікуваний об’єм реалізації на забій худоби та птиці 

у живій вазі у 2023 році планується у розмірі 370,6 тон, що на 3,8% більше очікуваних 

показників за 2022 рік.  

Утриманням великої рогатої худоби на території громади займається                                     

ФГ «Володимирське». На кінець 2022 року кількість ВРХ планується залишитися у кількості 

23 голови, що більше на 9,5% від показників 2021 року – 21 ВРХ. Крім того,                                      

ФГ «Володимирське» займається виробництвом молока, яке використовується тільки для 

відгодівлі телят на фермерському господарстві. У 2023 році планується збільшити 

виробництво молока до 50 тон, що на 25% більше очікуваних показників 2022 року.  

 

 

 

1 СТОВ АФ «Дружба» 

2 ТОВ «Агроленд-С», 

3 ТОВ «Агрозахист», 

4 ТОВ АФ «Лисівська» 

5 ТОВ «Новотроїцьке ЛТД» 

6 ТОВ «Автокомплекс плюс» 

7 ДСГП «ІННКО» Ясенове» 

8 ПП «Ковалиха» 

9 МПП «Фіалка» 

10 ПП «Агроекспорт», 

11 ПП «Котлине» 

12 ПРаТ «АПК-ІНВЕСТ» 

13 ФГ «Хірлюк і К» 

14 ФГ «Перспектива» 

15 ФГ «Володимир і К» 

16 ФГ «Злагода» 

17 ФГ «Партнер» 

18 ФГ «Владимирське» 

19 ФГ «Агробан» 

20 ФГ «Санін» 

21 ФГ «Кроха» 

22 ФГ «Новоєлизаветівське» 



Основні показники малого і середнього підприємництва 

 

За даними Головного управління  

ДПС у Вінницькій області станом на 

12.10.2022 кількість зареєстрованих 

платників податків, що перебувають на 

податковому обліку за основним місцем 

обліку становить 3 961, з них 1 314 

юридичних осіб та 2 647 фізичних осіб.   

В період воєнного стану в країні, на 

території громади закрилось 117 фізичних 

осіб - підприємців.  

Кількість працюючих об’єктів 

торгівлі зменшилась. Тимчасово не 

працюють магазини та супермаркети 

роздрібних торгівельних мереж, торгівельні 

мережі побутової техніки та електроніки, 

побутової хімії та косметики, одягу та взуття, 

мережа аптек. Населення громади 

замовляють товари з інших регіонів через інтернет - магазини.  

Так, за час війни відбулася зміна напрямів діяльності малого та середнього бізнесів від 

непродовольчих до продовольчих товарів.  

На території громади продовжує працювати установи ресторанного господарства та  

мережа кав’ярень.  

Повномасштабна війна кардинально змінила умови для ведення бізнесу. Тому однією з 

найбільш актуальних проблем для бізнесу залишається відсутність ефективних механізмів 

фінансово - кредитної підтримки. 

 

 
 

З початком повномасштабної військової агресії Російської Федерації було закрито 

доступи до Єдиних та Державних реєстрів, евакуйовано обладнання, техніку, а також проведено 

евакуацію населення Донецької області до більш безпечних регіонів. З березня 2022 року ЦНАП 

працює лише частково (задіяно близько 30% відсотків персоналу, та не надаються послуги, що 

потребують взаємодії з реєстрами). До кінця 2022 року очікувана загальна кількість виданих 

ЦНАПом послуг становитиме близько 8,5 тисяч одиниць.  
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Фінансова спроможність громади 

 

За 10 місяців  2022 року до бюджету Покровської міської територіальної громади 

надійшло 767 553,2 тис.грн. податків, зборів, обов’язкових платежів, трансфертів з 

державного та інших бюджетів або 67,7% до уточнених планових показників розпису бюджету 

на 2022 рік. Відповідно до планових показників за  10 місяців 2022 року виконання бюджету 

склало 90,1%. 

Доходи загального фонду  бюджету  без урахування трансфертів склали                 

612 829,4 тис.грн. або  70,6% до планових показників 2022 року. Відповідно до планових 

показників за 10 місяців 2022 року виконання бюджету склало 93,7%. 

Основним джерелом формування доходів загального фонду є податок з доходів 

фізичних осіб, питома вага якого в обсязі доходів загального фонду, що надійшли 86,7%. Його 

надходження за 10 місяців 2022 року склали 531 437,4 тис.грн. або 75,5% до планових 

показників. Відповідно до планових показників за 10 місяців 2022 року виконання бюджету 

склало 96,3%. 

Надходження ПДФО в розрізі бюджетоутворюючих підприємств Покровської громади 

на 01.11.2022 року. 

 

 

 

 

Доходи спеціального фонду без урахування трансфертів надійшли в сумі                   

5 943,3 тис.грн. або 21,4% до уточнених планових показників 2022 року. Відповідно до 

планових показників за 10 місяців 2022 року виконання бюджету склало 25,9%. 

Надходження до місцевого бюджету трансфертів з державного та інших бюджетів 

склало 148 780,5 тис. грн. або 62,6% до уточненого плану на 2022 рік. Відповідно до планових 

показників за 10 місяців 2022 року виконання бюджету склало 69,8%. 

Прогнозні надходження доходів до бюджету Покровської міської територіальної 

громади на 2022 рік складають 974 442,2 тис.грн., у т. ч. загальний фонд 730 107,2 тис.грн.,  

спеціальний фонд  6 476,1 тис.грн. та трансферти з державного та інших бюджетів                 

237 858,9 тис.грн. 

 

ПАТ ШУ Покровське                 

188.3 млн.грн.; 35,4% Бюджетна сфера      37.5

млн.грн.; 7,1%

ПАТ ДМЗ                             

2.3 млн.грн.; 0,4%

ПРАТ ШБМУ №1  

4.7 млн.грн.; 0,9%

ТОВ Краснолиманське  

15,8 млн.грн.; 3,0%
ТОВ Шахта Свято-

Покровська №3                

7,0 млн.грн.; 1,3%

Регіональная філія 

Донецька залізниця                              

30.7 млн.грн.; 5,8%

ПРАТ Метінвест ПВ                       

30.3 млн.грн.; 5,7%

ТОВ Шахтобудіельна 

компанія                          

30.7 млн.грн.; 5,8%



 
 

Показники дохідної частини місцевого бюджету на 2023 рік розроблені на базі основних 

прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, які враховують дії 

правового режиму воєнного стану, та із застосуванням норм чинних бюджетного та податкового 

законодавства. 

При прогнозуванні дохідної частини місцевого бюджету було враховано: 

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних 

надходжень податків та зборів, зокрема за 2021 рік, очікувані макропоказники 

Мінекономіки на 2022 рік та прогнозні на 2023 рік; 

- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2019-2021 років та 8 

місяців 2022 року; 

- продовження на 2023 рік дії тимчасової норми щодо підвищеного  (+4%) нормативу 

зарахування ПДФО до місцевих бюджетів; 

- періоди дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти України та 

інше. 

 

Доходи загального фонду бюджету громади (без трансфертів) на 2023 рік прогнозуються 

у сумі 730 423,6 тис.грн. 

У складі доходів бюджету Покровської міської територіальної громади найбільшу 

питому вагу складають надходження податку з доходів фізичних осіб (88,9%). Вони  визначені 

в обсязі 649 200,0 тис.грн. та розраховані із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати 

праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів 

фізичних осіб. Факторами впливу на спад надходжень ПДФО у 2023 році є ділова активність 

суб’єктів господарювання, виходячи з можливостей в періоди дії воєнного стану та ліквідації 

наслідків збройної агресії проти України. 

Надходження плати за землю в бюджет Покровської міської територіальної громади в 

2023 році прогнозуються з урахуванням як об’єктивних так і суб’єктивних факторів, а також 

без врахування індексації нормативно грошової оцінки земельних ділянок і планується у сумі                

23 000,0 тис.грн. Враховано підпункт 69.14 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового 

кодексу України, що діє по 31 грудня року наступного за роком, у якому припинено або 

скасовано воєнний, надзвичайний стан, яким визначено, що не нараховується та не сплачується 

плата за землю за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) 

бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих. 
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ПДФО Єдиний податок Плата за землю Акцизний податок

ОЧІКУВАНЕ НЕВИКОНАННЯ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ 

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2022 РІК 

План Очікувані надходження



 
 

             Прогнозні надходження єдиного податку на 2023 рік обраховані в сумі 40 000,0 тис. грн. 

При розрахунку прогнозу суми єдиного податку було враховано пункт 9 підрозділу 8 розділу 

ХХ Податкового кодексу України, зокрема визначено, що до припинення або скасування 

воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи 

застосовують ставку єдиного податку – 2% та можливість не сплачувати єдиний податок 

фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку першої та другої групи. 

Обсяг надходжень акцизного податку (у тому числі пальне вироблене та ввезене) на           

2023 рік прогнозується в розмірі 7 500,0 тис.грн. Прогнозні надходження акцизного податку  з 

реалізації підакцизних товарів визначені з урахуванням прогнозних показників індексу 

споживчих цін, темпів реалізації оподаткованих товарів та заборони ввезення алкогольних 

напоїв з метою реалізації та торгівлі. Показники акцизного податку з пального з врахуванням 

оподаткування пального за повною ставкою. 

На 2023 рік надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

розраховані в сумі 2 500,0 тис.грн. Прогнозний розрахунок податку розраховано із врахуванням 

підпункту 69.22 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, який 

визначає порядок сплати такого податку в умовах воєнного стану. 

 

Соціальна сфера громади 

 

             По даним Покровського 

міського центру зайнятості 

Донецької області станом за                 

9 місяців 2022 року кількість 

вакансій, поданих роботодавцями 

складає 415 одиниць, прогнозна 

кількість вакансій, які будуть подані 

роботодавцями в 2023 році більша 

на 9,9% у порівнянні з очікуваним 

значенням 2022 року.  

          Чисельність безробітних, які 

отримували послуги служби 

зайнятості протягом 9 місяців 2022 

року становить 1 008 осіб.   

ПДФО                               

649.2 млн.грн. 88,9%

Плата за землю                    

23,0 млн.грн.; 3,1%

Єдиний податок          

40,0 млн.грн.; 5,5%

Акцизний податок        

7.5 млн.грн.; 1,0%

Податок на нерухоме 

майно                              

2.5 млн.грн.; 0,3%

Інші                                   

8.2 млн.грн.1,1%

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ (без 

трасфертів) НА 2023 РІК. ВСЬОГО 730,4 млн.грн. 
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Кіл-ть вакансій, поданих роботодавцями

Чисельність безробітних, які отримали послуги 

Чисельність осіб, забезпечених роботою 



          Прогнозна чисельність  безробітних, які будуть отримували послуги служби зайнятості в 

2023 році більша на 10,2% у порівнянні з очікуваним значенням 2022 року.  

Чисельність осіб, працевлаштованих за сприянням служби зайнятості протягом 9 місяців 

2022 року становить 379 осіб. Прогнозна чисельність осіб, які будуть працевлаштовані за 

сприянням служби зайнятості в 2023 році більша на 12,1% у порівнянні з очікуваним значенням 

2022 року. 

Освіта 

         Освітня інфраструктура громади 

представлена закладами дошкільної, 

загальної середньої, фахової передвищої, 

професійно-технічної, вищої освіти. 

На території громади функціонує 

27 дошкільних навчальних закладів, в 

тому числі 20 – в місті і 7 – в сільській 

місцевості, де здобувають дошкільну 

навчальну освіту понад 1 774 дітей (1 612 

місто, 113 село). Середня наповнюваність 

закладів дошкільної освіти 63,2%, в тому 

числі у місті 72,5%, у селі – 36,5%. У трьох 

закладах дошкільної освіти функціонують 

3 інклюзивні групи: ЗДО № 2 «Росинка» -  

2 дітей, ЗДО № 5 «Вербонька» - 1 дитина 

та ЗДО № 16 – 3 дитини. З січня 2022 року 

у зв’язку з оновленою фінансовою 

політикою відділу освіти батьки мають можливість поставити на чергу дитину на порталі 

ІСУО. В умовах збройної агресії Російської Федерації заклади освіти продовжують працювати 

у дистанційному режиму.  

20 загальноосвітніх навчальних закладів різного типу забезпечують загальну середню 

освіту, з них 2 - загальноосвітні школа І-ІІ ступенів (1 з дошкільним підрозділом), 14 - 

загальноосвітні школа І-ІІІ ступенів (3 з дошкільним підрозділом), 2 – навчально-виховні 

комплекси, 1 – гімназія, 1 – ліцей, в яких навчається 9 198 учнів (8561 –місто, 637 село).  

 

Потужність та фактична наповненість загальноосвітніх навчальних закладів у 2022 році 

 
 

На індивідуальному навчанні навчаються 95 учнів. 
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Станом на 01.10.2022 за інклюзивною формою навчання здобувають освіту 49 дітей    

(41 клас)  у 10 закладах загальної середньої освіти, де залучено 41 асистента учителя та 3 

асистента дитини.   

Працюють 3 позашкільні заклади (станція юних техніків, центр творчості та дозвілля 

Родинський будинок творчості для дітей та юнацтва). 

 

 2020 рік факт 2021 рік факт очік. на 2022 рік  

Кількість позашкільних закладів 3 3 3 

Кількість гуртків 117 122 105 

Залучено дітей 1 737 1 870 1 540 

 

Через збройну агресію Російської Федерації в Україні у 2022 р.,  керуючись ст. 9 

Законом України «Про освіту», рішенням міського голови від 25.08.2022 № 177 «Про 

організацію освітнього процесу в закладах освіти Покровської міської ради Донецької 

області» навчання організовано дистанційно. 

Функціонують заклад фахової передвищої освіти: комунальний заклад "Покровський 

педагогічний фаховий коледж"  та два заклади професійної (професійно-технічної) освіти 

Покровський професійний ліцей та Родинський професійний ліцей.  

У 2022 році був евакуйований до Луцька Державний вищий навчальний заклад 

"Донецький національний технічний університет", в якому здобувають вищу освіту близько 

1700 осіб. Адміністрація, співробітники підрозділів, частина науково-педагогічного персоналу 

університету поїхали з м.Покровська ще у квітні. Весь цей час заняття проводились 

дистанційно, відбувався захист кваліфікаційних робіт і проходила підготовка до вступної 

кампанії 2022 року. 

 

 Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

 

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування складає 

198 осіб, з них 41 дитина  підлягає усиновленню,  53 дитини опинились у складних життєвих 

обставинах, 10 дітей  влаштовано під опіку. 

 

На початок 2022 року у громаді 

проживало 2 прийомні сім’ї, 4 дитячі 

будинки сімейного типу та 110 сімей, у 

яких перебувають під опікою 164 

дитини. На даний час сім’ї евакуювалися 

за кордон та на більш безпечні території 

України, у зв’язку з військовою агресією 

з боку Російської Федерації та 

проведенням бойових дій на території 

Донецької області. Наразі на території 

громади залишилося 35 родин                   

(43 дитини), де виховуються діти-сироти 

та діти, позбавлені батьківського 

піклування. 

Також важливим питанням  

громади в системі соціального захисту 

дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є забезпечення їх житлом. Так 

протягом 2019 – 2021 років за рахунок субвенції з обласного бюджету придбано 13 квартир для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на умовах 

співфінансування з місцевим бюджетом.   
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Динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб



Соціальний захист населення 

Найбільш активними користувачами соціальних послуг у громаді є люди похилого віку 

та особи з інвалідністю. За даними аналізу потреб громади у соціальних послугах, проведеного 

у 2021-2022 р., для вирішення соціальних питань опитані громадяни частіше за все зверталися 

до відділу грошових виплат і компенсацій Управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради Донецької області та Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Покровської міської ради Донецької області. 

Протягом 9 місяців 2022 року було здійснено 51 виїздів до віддалених населених пунктів 

приєднаних територій. Спеціалістами прийнято 409 заяв на призначення державних допомог, 

з яких призначено 409, надано 654 консультації, а також прийнято 600 осіб для надання 

допомоги по місцевим програмам.  

Однією з форм соціального захисту населення є Програма житлових субсидій. 

Станом на 01.10.2022 року субсидію отримують 5 038 сімей. Сума нарахувань 

становить 28 898,3 тис.грн.  

Станом на 01.09.2022 року контингент  внутрішньо переміщених осіб складає 17 604, в 

тому числі сімей 15 458, працездатних осіб 4 915, дітей до 18 років 1 864, осіб з інвалідністю 

361, пенсіонерів 10 464. Після введення в Україні воєнного стану та початку бойових дій, 

урядом був розширений перелік територій адміністративно-територіальних одиниць для осіб, 

які мають право на отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. У 

зв’язком з цим спостерігаємо динаміку зростання внутрішньо переміщених осіб, тому на 

грудень 2022 року прогнозується контингент ВПО 18 800 осіб, оскільки особи переміщуються 

як в межах нашої громади так і з інших громад на опалювальний період в будинки з пічним 

опаленням. 

 

Охорона здоров’я 

 

 

         Медична допомога насе-

ленню Покровської міської ОТГ 

надається в 5 закладах охорони 

здоров’я: 

1 рівня, заклади первинної 

медичної допомоги:  

         КП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Покровської міської ради 

Донецької області до нього 

входять 10 амбулаторій,                       

6 – фельдшерських пунктів та          

5 – фельдшерсько – акушерських 

пунктів; 

 

2 рівня, заклади вторинної медичної допомоги: 

 КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської 

ради Донецької області; 

 КНП «Родинська міська лікарня»; 

 КНП «Покровська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області; 

 КП «Покровська міська стоматологічна поліклініка» Покровської міської ради 

Донецької області. 

Штатна чисельність медичних працівників: 1 184 осіб,  з них лікарі – 205 осіб та 

медичні сестри -  651 особа. 
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Загальна кількість дорослого населення громади становить 69 088 осіб. Загальна 

кількість задекларованого населення у сімейних лікарів – 64 000 осіб. 

Ліжковий фонд медичних закладів складає – 444 ліжко-місць. 

В громаді діє комплексна Програма «Доброзичлива медицина», одним із напрямків 

якої є оплата навчання студентів у медичному університеті з подальшим їх 

працевлаштуванням. 

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації на території країни частково 

евакуйовано медичні заклади: КНП «Родинська міська лікарня», КП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги», КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» 

для подальшого обслуговування евакуйованого населення. 

 

 Фізичне виховання та спорт 

 В громаді розвивається 49 видів спорту, а близько 13 тисяч дитячого та дорослого 

населення займаються в гуртках та секціях за різними напрямками.  

Пріоритетними олімпійськими видами спорту є футбол, волейбол, бокс, дзюдо, 

настільний теніс, регбі. Пріоритетними неолімпійськими видами спорту є кікбоксинг, 

мотоциклетний спорт, черліденг, армспорт, гирьовий спорт. Розвиваються нові види 

спорту: великий теніс, роллер-спорт, воркаут. 

Діє програма щодо надання фінансової допомоги провідним спортсменам громади 

(стипендії). 45 кращих спортсменів отримують стипендію міського голови за високі спортивні 

досягнення. Також, з метою відзначення спортсменів та тренерів громади,  досягнення яких 

сприяють підвищенню спортивного рейтингу Донецької області, заохочення до успішних 

виступів на різнорівневих чемпіонатах та офіційних спортивних змаганнях, І півріччі 2022 року 

було здійснено виплати одноразових грошових винагород спортсменам за зайняті призові 

місця. Загальна кількість спортсменів та тренерів, що отримали грошову винагороду – 7 осіб. 

Після 24 лютого 2022 року першості України в усіх видах припинилися. Величезна 

кількість спортсменів упродовж тривалого часу не мала змоги ні змагатися, ні тренуватися та 

намагалися підтримувати форму індивідуально. Але для командних видів спорту ці тренування 

– не надто ефективні. Попре те наші спортсмени приймали учать у міжнародних змаганнях в 

Угорщині, Греції, Італії, Австрії. 

Внаслідок влучання боєприпасів, частково зазнало руйнувань два спортивні об’єкти 

Покровської громади: Дитячо-юнацької спортивна школа м. Покровськ та Фізкультурно-

оздоровчий комплекс м. Родинське (частково вибиті вікна, зруйновано частково дах).  

 

Культура 

 

  Мережа закладів культури у громаді становить 31 заклад, з яких 12 клубних закладів, 

2 початкові спеціалізовані музичні школи, 1 історичний музей, 1 палац культури, 15 бібліотек.  

             Послугами 15 бібліотек КЗ «ПМПБ» користується 28% населення громади. За 9 місяців 

обслуговувано 10 089 користувачів. Кількість відвідувань склала 39 033. Бібліотечний фонд 

на 01.10.2022 налічує 268 241 примірників. 

            У зв’язку з військовим станом, введеним на території України, більшість культурних 

закладів  не має змоги приймати відвідувачів, тому всі свої заходи проводять в форматі онлайн.   

 Протягом 9 місяців 2022 року музейні заходи та виставки відвідало 5 202 особи, з яких 

4 321 осіб – це онлайн користувачі, які долучалися до онлайн заходів, виставок, вікторин тощо, 

для бажаючих за груповим та індивідуальним замовленням було проведено 22 екскурсії за 

різними темами (1 екскурсія для пільгової категорії).   

 Музичні школи громади продовжують працювати і навчати у дистанційному режимі. 

За поточний період  музичні школи  працювали згідно учбових планів, провели 75 культурно-

масових заходів різної направленості (23 з них онлайн), які відвідало 4 170 осіб (790 онлайн), 

з них для дітей 54 заходи (25 онлайн), які відвідало 2 550 дітей (990 онлайн). 

 



Житлове господарство та комунальна інфраструктура 

  

 

   

 Житловий фонд міста станом на 

01.10.2022 року налічує 629 

будинків, загальною площею                 

1 039,5 тис.м2 та жилою площею 

636,86 тис.м2. З них обладнано: 

електроосвітленням – 629 будинків, 

центральним опаленням – 510 

будинків, індивідуальним опаленням 

– 119 будинків, водопостачанням – 

533 будинки, водовідведенням – 532 

будинки, природним газом – 425 

будинків. 

 

Теплопостачання громади здійснює  – 36 котельні загальною потужністю –                

301,82 МВт/год., в тому числі: 19 од. – на газовому опаленні та 17 од. на твердому паливі.  

Загальна протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні складає –               

70,163 км, де мережі комунальних котелень – 62,509 км, відомчих – 7,654 км.  

КП «Покровськтепломережа» ставить перед собою задачу забезпечення своїх споживачів 

якісними послугами з теплопостачання при найменших витратах паливно-енергетичних 

ресурсів з дотриманням норм по забрудненню навколишнього середовища, враховуючи  той 

факт, що міста Покровськ, Родинське та сел.Шевченко є міста по видобутку вугілля.  

На балансі КП «Покровськводоканал» знаходиться 17 водопровідні насосні станції з 

загальною продуктивністю 11,65 тис.м3/добу, з них  у м. Покровську знаходиться 15 та 2 у      

м. Родинське. Також на балансі підприємства знаходяться 8 каналізаційних насосних станцій 

з загальною продуктивністю 15,8 тис м3/добу, з  них 7 розташовано у м. Покровську и 1 у         

м. Родинське. В експлуатації підприємства знаходиться всього 374,160 км водопровідних 

мереж. 

 Благоустроєм міста займається КП «Багатогалузеве комунальне підприємство», до 

складу якого входить 8 дільниць. Основними видами діяльності є: вивезення твердих 

побутових відходів, утримання зелених насаджень, обслуговування ліній зовнішнього 

освітлення, їх профілактичний та поточний ремонт, здійснення поточного (аварійно-ямкового) 

ремонту автошляхів, утримання вулиць та доріг, виконання заявок Контакт-центру 

Покровської міської ради, тощо. 

Транспорт 

Транспортний комплекс громади в сфері пасажирських перевезень здійснюється 8 

суб’єктів підприємництва. В громаді сформовано внутрішньорайонну автобусну мережу в 

кількості 13 маршрутів. До воєнного стану по громаді курсувало 34 транспортних засоби, на 

даний час 17, це пов’язано з обмеженою кількістю пасажирів, відсутністю водіїв та 

транспортних засобів. 

Охорона навколишнього середовища 

В громаді періодично проводяться дослідження атмосферного повітря, що дає 

можливість відвернути кризові зміни екологічного стану довкілля, запобігти надзвичайним 

екологічним ситуаціям та інформувати населення про стан навколишнього природного 

середовища. Також проводиться озеленення. Це позитивно впливає на екологічний стан 

громади, покращує хімічний склад та сприятиме зменшенню забруднення атмосферного 

повітря. 

3

44

164

41

95

195

87

0 50 100 150 200 250

десятиповерхові

девятиповерхові

п'ятиповерхові

чотириповерхові

триповерхові

двоповерхові

одноповерхові

По поверховості будинки розділяються:



1.2. Перелік актуальних проблемних питань розвитку громади 

 

№ 

з/п 

Проблемне питання  Обґрунтування актуальності 

проблемного питання    

Шляхи вирішення 

(заходи програми)  

1. Соціальна допомога населенню громади в 

умовах воєнного стану 

У зв’язку з воєнною агресією Російської 

Федерації проти України мешканці 

громади потребують всебічної підтримки 

та допомоги 

Надання соціальної, психологічної та 

матеріальної допомоги мешканцям  громади та 

ВПО 

2. Руйнування об’єктів інфраструктури 

громади 

В наслідок бойових дій на території 

громади були пошкоджені об’єкти 

соціальної інфраструктури 

Відновлення будівель та споруд 

Освіта 

1. Проведення освітнього процесу офлайн  

 

Створення безпечних умов для 

проведення повноцінного освітнього 

процесу  

 

Облаштування укриттів в навчальних закладах 

згідно вимог ДБН  

2 Обмежена можливість деяких ЗЗСО І-ІІ ст. 

у проведенні лабораторних та практичних 

занять з фізики, хімії, біології тощо 

Навчальний процес потребує сучасного 

підходу для проведення занять, що 

сприятиме більшому інтересу учнів до 

засвоєння матеріалу 

Реалізація перспективного плану на 

забезпечення ЗЗСО І-ІІ ст. необхідним  

обладнанням з природничо-математичного 

циклу. Мотивація навчальних закладів до 

участі у проектах різних напрямків з метою  

покращення матеріально-технічної бази 

Охорона здоров’я 

1. Недостатня кількість медичних кадрів у 

лікувальних закладів. Відсутність 

висококваліфікованих медичних 

працівників в селах. 

Надання кваліфікованої медичної 

допомоги мешканцям  громади  

Удосконалення кадрової політики. 

Стимулювання медичних працівників. 

Підтримка молоді 

1. Низький  рівень  громадської  активності 

серед молодого населення 

Здійснення  комплексного підходу щодо 

реалізації цілісної молодіжної та сімейної 

політики. 

Реалізації молодіжної політики шляхом 

проведення роботи з організації змістовного 

дозвілля, профілактики негативних явищ, 

активізуючи участь молодого населення у 

соціально-економічному, культурному та 

громадському житті громади 

 



2.  Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку на 2023 рік 

З моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну військові дії 

спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюгів економічної 

діяльності, руйнування інфраструктури, що насамперед призводить до значних економічних 

втрат. Багато підприємств призупинили свою роботу або через безпосередню військову 

загрозу, або через заблокований доступ до ринків збуту чи сировини. На цьому фоні 

відбувається кардинальна зміна не лише системи міжгалузевих зав’язків, а й структури 

економіки в цілому. Додатковим викликом для аналізу та прогнозування економічного 

розвитку є складність оцінки поточної ситуації, оскільки практично відсутня повна 

статистична інформація. У зв’язку з цим процес прогнозування здійснюється в режимі 

реального часу в умовах високого ступеня невизначеності та непередбачуваності у сфері 

національної та регіональної безпеки через зміну ситуації на фронті інтенсивності та географії 

бойових дій та їх наслідків. 

 

Головною метою Програми є створення умов для забезпечення належного 

функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання екологічних 

стандартів, та внаслідок цього підвищення доступності широкого спектра соціальних послуг 

та зростання добробуту населення.  

 

Пріоритетними напрямами розвитку Покровської міської територіальної громади 

Донецької області є: 

- забезпечення економічної і безпекової ситуації у громаді;  

- відновлення систем життєзабезпечення, що постраждали від надзвичайних ситуацій та 

бойових дій; 

- підвищення рівня енергоефективності в усіх галузях матеріального виробництва і 

невиробничій сфері; 

- надання якісних послуг закладами освіти, охорони здоров`я та соціального захисту; 

- підтримка внутрішньо переміщених осіб; 

- створення безпечного середовища та забезпечення правопорядку; 

- забезпечення населення, підприємств, організацій якісними комунальними послугами;  

- збереження трудового потенціалу. 

 



№
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
2.1. Агропромисловий комплекс

1
Консультаційна  та  роз'яснювальна
розобота  з  підприємствами  АПК
громади

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

Кількість
сільськогосподарських
товаровиробників, яким
надано консультацію

25

2 Створення асоціації фермерів 2023 Сільськогосподарські
товаровиробники

Кількість створенних
ассоціацій 1

3

Залучення  сільськогосподарських
підприємств  громади  до  пільгових
програм,  які  реалізуються  державою
або міжнародними організаціями

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

Кількість залучених
сільськогосподарських
товаровиробників до
пільгових програм

25

4 Функціонування  КП  "Покровськ-
Агро" 2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

КП "Покровськ-Агро"

721.300 721.300 Кількість підприємств 1

4 Всього 721.300 721.300



№
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
2.2. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці

1

Участь  громади  у  регіональних  та
міжнародних  навчальних  семінарах,
тренінгах, зустрічах у ділових колах з метою
обміну  досвіду,  виставках,  ярмарках,
конкурсах,  форумах,   конференціях  та
експортної діяльності

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

Суб’єкти
підприємницької
діяльності

Кількість
заходів 10

2

Підготовка  та  написання  проєктів  у  рамках
програм фінансової допомоги Європейського
Союзу,  країн  -  членів  ЄС  та  співпраця  з
іншими міжнародними організаціями, в тому
числі  залучення  міжнародної  технічної
допомоги до громади

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

Кількість
проєктів 12

3

Підписання  документів  міжрегіонального  та
міжнародного  характеру  (угод,  договорів,
меморандумів)  з  громадами  України,
муніципалітетами  адміністративно-
територіальних  одиниць  іноземних  країн  та
міжнародними організаціями

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

Кількість
документів 7

4

Проведення  на  території  міста  форумів  та
інших заходів із залученням представників із
різних  міст  України,  муніципалітетів
адміністративно-територіальних  одиниць
іноземних країн та міжнародних організацій

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

Кількість
заходів 5

4 Всього

2



№
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
2.3. Розвиток інформаційного простору. Забезпечення досту до неупереджених джерел інформації

1

Організація  інформування  населення
шляхом розміщення соціальної  реклами
щодо  державних  свят,  державних  та
обласних  програм  розвитк  на  засобах
зовнішньої реклами

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

254.500 254.500 друк, поклейка бордів 135 од.

2

Сприяння  широкому  висвітелнню
висвітленню  засобами  масової
інформації міста, області та країни ходу
впровадження  реформ,  ініційованих
Президентом  України,  Кабінетом
міністрів України,  місцевою владою які
спрямовані  на  поліпшення  соціально  -
економічної ситуації в країні та регіоні.

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

0.000

телевізійні  програми,  новинні
сюжети.  Інформаційні
матеріали у друкованих ЗМІ та
майданчиках у мережі Інтернет

кількість  інформаційних  сюжетів
270;  рухома  стрічка  36  од.;
розміщення  інформаційних
матеріалів на майданчиках мережі
Інтернет 104 од.

3
Організація  прес-туру  для  створення
відеоматеріалів соціальної  агітації  щодо
переваг евакуації

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

0.000 репортажні телевізійні сюжети 9 телевізійних сюжетів

4
Інформаційно-організаційний  супровід
державних, міських заходів та діяльності
міста, організація мирних акцій

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

0.000 друк  дистівок,  буклетів,  афіш;
придбання державних прапорів

кількість  друкованих  листівок,
буклетів,  афіш  3000  од.;
придбання державних прапорів 50
од.

5 Встановлення  та  підтримка  іміджу
громади 2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

1,152.000 1,152.000

виготовлення  сувенірної
продукції  злоготипом  міста
(диплом-пано  на  дерев'яній
основі,  годинник  настінний,
плішка  для  води,  парасолька);
розробка  бренд-буку  та
виготовлення  брендової
продукції  (блокнот,  щоденник,
ручки,  футболки,  чаши,
стікєри,  картонні  пакети)  ,
представницькі  витрати,
придбання  квітів,  виплати  до
грамот та подяк

кількість сувенірної продукції 100
од.;  розробка  бренд-буку  1  од;
виготовлення брендової  продукції
1200 од.

3



6
Надання  фінансової  підтримки  на
реалізацію  проектів   розроблених
інститутами громадянського суспільства

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

100.000 100.000 кількість  профінансованих
проєктів 2 проєкти

7

Забезпечення  функціонування
корпоративної  електронної  пошти
Outlook,  оплата  послуг  доступу  до
облікових записів Microsoft

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

640.000 640.000

Забезпечення  функціонування
електронних  систем  міської
ради:  електорна  пошта  та
офісні  додатки  (Office
365+outllok), послуги з хостінгу
(Mirohost),  веб-сайт  та  веб-
сервіси (контакт центр, додаток
КЦ),  спеціалізовані  системи
(електорний  документообіг,
кібергігієна,  програми
бухлатерського  обліку  та
реєстрації кориспонденції)

функціонування  56  облікових
записів та 1 хостингу

8 Плановане  придбання  електорних
систем з документообігу та кібергігієни 2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

0.000

Придбання  електорних  систем
з документообігу ( "Док Проф")
та  кібергігєна  (перенесення
серверів до країн ЄС, установка
модулів Cyberacademy)

створення  облікових  записів  для
користувачів  системи
докуметообігу  60  одиниць;
перенесення серверів до країн ЄС
-  1  сервіс;  встановлення
компонентів  з  кіберігігєни  -  60
одиниць

8 Всього 2,146.500 2,146.500

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

4



№
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
Розділ 2.4. Розвиток підприємницького середовища

1

Реалізація  проєктів  для  навчання  та  обміну
досвідом підприємців з метою підвищення
ефективності  локального  бізнесу  з  залученням
експертів, власників успішних бізнесів, тренерів
та ін.

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

0.00 кількість зходів 4

2

Залучення локальних підприємців громади в
до участі в грантових та пільгових
програмах які реалізує держава або міжнародні
організації такі як ЄБРР, USAID та ін.

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

кількість
заявок 5

3 Залучення  підприємців  до  участі  у
регіональному конкурсі «Підприємець року» 2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

кількість
учасників 1

4
Надання  фінансової  підтримки  суб’єктам
підприємництва на реалізацію проєктів в рамках
обласного конкурсу

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

кількість
проєктів 2

5

Сприяння  налагодженню  ділових
контактів.Формування  та  актуалізація  бази
даних підприємців
для  взаємодії  бізнесу  та  для  координації  з
населенням.

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

кідькість
контактів 100

6
Інформування  підприємців  про  бізнес  -
можливості через офіційний вебсайт та фейсбук-
сторінку

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

кількість
публікацій 40

7

Сприяння легалізації  локального бізнесу: аудит
та  облік  фактично діючого  бізнесу;  здійснення
інформаційної та просвітницької
роботи щодо легалізації бізнесу

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

кількість
візитів 30

8

Проведення  семінарів,  лекцій,  тренінгів,
круглих  столів,  щодо  можливостей  організації
самозайнятості,  започаткування
підприємницької діяльності

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

кількість
заходів 30

8 Всього 0.00 0.00

5



№
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
 2.5. Ринок праці. Зайнятість населення

1.

Проведення  комплексної  професійної
орієнтації  безробітних  громадян
громадян,  зокрема  молоді,  спрямованої
на  задоволення  потреб  ринку  праці:
застосування  новітніх  технологій
(вебінари,zoom-конференціїї,
використання  Skipe,Viber  ),виїзні
профорієнтаційні  заходи  для  молоді,
семінари, засідання клубу

2023
Покровський міський
центр зайнятості
Донецької області

Кількість  безробітних
осіб,  охоплених
профорієнтаційними
послугами

1455

2.

Організація  професійного  навчання
зареєстрованих  безробітних  з
урахуванням  поточної  і  перспективної
потреби  ринку  праці  (зокрема  навчання
за інтегрованими професіями)

2023
Покровський міський
центр зайнятості
Донецької області

кількість  осіб,  які
пройшли  професійне
навчання

90

3.

Забезпечення  системної  інформаційно-
консультаційної  роботи  з  активізації  та
підтримки  підприємницьких  ініціатив
громадян шляхом проведення семінарів,
тренінгів  та  інших  тематичних  заходів
щодо  можливостей  організації  та
розширення власної справи,залучення до
грантових  програм,використання
новітніх технологій (Skipe,Viber, Zoom).

2023
Покровський міський
центр зайнятості
Донецької області

кількість  проведених
заходів  зазначеної
тематики

60

6



4.

Організація  проведення  громадських  та
інших  робіт  тимчасового  характеру  в
ітересах  територіальної  громади,  які
організовуються  для  додаткового
стимулювання  мотивації  до  праці,
матеріальної  підтримки  безробітних  та
інших категорій осіб і виконуються ними
на добровільних засадах

2023
Покровський міський
центр зайнятості
Донецької області ПОУ

65.00 65.00 кількість  проведених
заходів 90

5.

Організація  проведення  суспільно
корисних  робіт,  що  мають  оборонний
характер,  ліквідації  надзвичайних
ситуацій  техногенного,  природного  та
воєнного характеру, що виникли в період
воєнного  стану,  та  їх  наслідків,
задоволення  потреб  Збройних  Сил,
інших  військових  формувань  і  сил
цивільного  захисту,  забезпечення
функціонування  національної  економіки
та системи забезпечення життєдіяльності
населення

2023
Покровський міський
центр зайнятості
Донецької області ПОУ

80.00 80.00 кількість осіб 10

6.

Стимулювання створення нових робочих
місць  суб'єктами  господарської
діяльності  шляхом  здійснення
компенсації роботодавцю єдиного внеску
за працевлаштованих безробітних на нові
робочі місця

2023
Покровський міський
центр зайнятості
Донецької області

30.00 30.00 кількість  осіб,  яким
надано компенсацію 12

7.

Компенсація  витрат  роботодавця  на
оплату  праці  за  працевлаштування  на
умовах  строкових  трудових  договорів
зареєстрованих  безробітних  з  числа
внутрішньо переміщених осіб

2023
Покровський міський
центр зайнятості
Донецької області

50.00 50.00 кількість  осіб,  яким
надано компенсацію 5

8.

Компенсація  витрат  на  оплату  праці  за
кожну  працевлаштовану  особу  з  числа
внутрішньо  переміщених осіб  внаслідок
проведення бойових дій під час воєнного
стану  в  Україні  за  рахунок  коштів
резервного фонду державного бюджету

2023
Покровський міський
центр зайнятості
Донецької області

65.00 65.00 кількість  осіб,  яким
надано компенсацію 5

9.
Сприяння  зайнятості  особам  шляхом
працевлаштування  кар'єрними
радниками

2023
Покровський міський
центр зайнятості
Донецької області

кількість  осіб,  які
працевлвштовані 600

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

7



обласного

бюджету

районного 

бюджету, 

бюджету 

територіальної 

громади

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

1

Створення сприятливих умов суб’єктам

господарювання для ведення господарської

діяльності з використанням засобів пересувної

дрібнороздрібної торговельної мережі, об’єктів

сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, з

використанням атракціонної техніки, з

розміщенням літніх майданчиків біля стаціонарних

закладів ресторанного господарства з метою

підвищення рівня обслуговування споживачів та

наповнення бюджету громади

2023

Покровська міська 

військова адміністрація 

Покровська міська рада

Кількість об'єктів 10

2

Сприяння розвитку напрямку вуличної їжі.

Залучення підприємців громади на розміщення

закладів стрітфуду

2023

Покровська міська 

військова адміністрація 

Покровська міська рада

Кількість закладів 5

3

Підтримка суб’єктів господарювання та залучення

їх до організації торговельного обслуговування під

час загальноміських заходів
2023

Покровська міська 

військова адміністрація 

Покровська міська рада

Кількість заходів 5

4
Впорядкування розміщення тимчасових споруд

відповідно правил благоустрою
2023

Покровська міська 

військова адміністрація 

Покровська міська рада

Кількість споруд 10

5
Робота з представниками торгівлі та сфери надання

послуг щодо дотримання вимог законодавства  
2023

Покровська міська 

військова адміністрація 

Покровська міська рада

Кількість візитів 30

Очікуваний 

результат

Всього значення 

показника

Розділ 2.6. Розвиток внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн



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

6
Надання консультацій з питань захисту прав

споживачів 
2023

Покровська міська 

військова адміністрація 

Покровська міська рада

Кількість 

консультацій
30

7
Розгляд звернень громадян з питань торгівлі та

надання послуг
2023

Покровська міська 

військова адміністрація 

Покровська міська рада

Кількість звернень 30

8
Публікація в засобах масової інформації питань

торгівлі, надання послуг та захисту прав споживачів
2023

Покровська міська 

військова адміністрація 

Покровська міська рада

Кількість 

публікацій
30

8 Всього

2



обласного 

бюджету

районного бюджету, 

бюджету 

територіальної 

громади

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

1
Придбання фарби для

дорожньої розмітки
2023

Відділ транспорту 

Покровської міської 

ради

КП "Покровськавто"

1 055,00   1 055,00

кількість кілограмів

придбаної фарби

(тонн)

3400 (2500 м2)

2

Послуги по встановленю та

технічному обслуговуванню

світлофорних обєктів

2023

Відділ транспорту 

Покровської міської 

ради

964,50 964,50
кількість наданих

послуг
50

3
Придбання дорожніх знаків та

матеріалів для їх встановлення
2023 КП "Покровськавто" 306,50 306,50

кількість придбаного

комплектуючого 

обладнання

500

4

Розроблення комплексної

схеми організації дорожнього

руху міста Покровськ

2023

Відділ транспорту 

Покровської міської 

ради

100,00 100,00
кількість 

розроблених схем
1

5
Придбання ріжучого плотеру,

маршрутизатора
2023

Відділ транспорту 

Покровської міської 

ради

350,00 350,00

кількість  

придбаного 

обладнення

3

6

Придбання світлофорного

обєкту (вул. Центральна - вул.

Пушкіна)

2023

Відділ транспорту 

Покровської міської 

ради

1 200,00 1 200,00
кількість придбаних

об'єктів 
1

2.7. Дорожньо-транспортний комплекс

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець
значення 

показника

інших 

джерел

 Витрати на реалізацію, тис.грн 

у тому числі за рахунок коштів:

місцевих бюджетів

Державного 

бюджету

підпри-

ємств

Всього
найменування 

показника

Очікуваний результат



2

7
Фінансово підтримка КП

"Покровськавто"
2023

Покровська міська 

військова адміністрація 

Покровська міська рада 

КП "Покровськавто"

6 680,51 6 680,51
кількість 

підприємств
1

7 Всього 10 656,51 10 656,51

2



№
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
Розділ 2.8. Освіта

1 Вдосконалення кадрової політики 2023 Відділ  освіти  Покровської
міської ради 168.400 168.400

Кількість  педагогічних
працівників,  які
проходитимуть навчання

295

2
Виплата  одноразової  допомоги  дітям-сиротам  та
дітям,  позбавленим  батьківського  піклування,  які
досягли 18 річного віку

2023 Відділ  освіти  Покровської
міської ради 32.600 32.600 Кількість  осіб,  які  отримали

допомогу 18

3 Виплата стипендій для обдарованих дітей та молоді
у сфері освіти 2023 Відділ  освіти  Покровської

міської ради 315.600 315.600 Кількість дітей, які отримали
підтримку 23

4 Надання послуг з енергосервісу 2023 Відділ  освіти  Покровської
міської ради 303.200 303.200 Кількість  закладів,  яким

надані послуг 3

5
Забезпечення  закладів  позашкільної  освіти
компютерною технікою для роботи у дистанційному
форматі

2023 Відділ  освіти  Покровської
міської ради 500.000 500.000 Кількість  комп'ютерної

техніки 25

6

Забезпечення участі учнів у Всеукраїнській дитячо-
юнацькій  військово-патріотичній   грі
«Сокіл»(«Джура»)  та  придбання  додаткового
спортивного спорядження

2023 Відділ  освіти  Покровської
міської ради

Кількість  туристичного  та
спортивного обладнання для
організації змагань

4

6 Всього 1319.800 0.000 0.000 819.800 0.000 500.000



№
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

показника
облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і

районів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.9. Підтримка сімей, дітей та молоді

1.

Організація  спільних  заходів  з   міськими
громадськими  організаціями  молодіжного  та
патріотичного  напрямку,  молодіжними
центрами,  скаутскими  клубами,  осередками,
Міською молодіжню радою

2023
Управління сім̓ї,
молоді та спорту

0.000
Планується  провести  та
прийняти  участь  у  40
заходах

Планується
охопити  200
осіб

2.

Організація  і  участь  молоді  у  заходах  щодо
реалізації  молодіжної  політики  та  питань
національно  -  патріотичного  виховання
(Студентська  Веселка,  Молода  людина  року,
Молода  хвиля,  Всеукраїнської  програми
"Поклик степу", День молоді  та інші заходи, які
належать до компетенції сектора).

2023
Управління сім̓ї,
молоді та спорту

0.000
Планується  провести  та
прийняти  участь  у  20
заходах

Планується
охопити  500
осіб

3.

Проведення акцій:
- до Дня бородьби зі СНІДом;
- Від Серця до Серця;
-  Скажи  тютюнопалінню,  алкоголю  та
наркотикам "Ні"

2023
Управління сім̓ї,
молоді та спорту

0.000
Планується  провести  3
заходи

Планується
охопити
1000 осіб

4.

Транспортні  витрати  на   перевезення  дитячих,
молодіжних  організацій,  скаутів  та  Міської
молодіжної  ради,  учнівської  молоді,
студентської  та  соціально-активної  молоді  для
участі  в  обласних,  Всеукраїнських,
Міжнародних  конкурсах,  фестивалях,
змаганнях,  квестах, тренінгах та інших заходах,
які належать до компетенції сектора

2023
Управління сім̓ї,
молоді та спорту

0.000
Планується  прийняти
участь у 25 заходах

Планується
охопити  400
осіб

5.

Участь  та  організація   заходів  з    реалізації
сімейної політики (День сім'ї , День матері, акції
"Допоможи  зібратися  до  школи",  Молода
родина, День Святого Миколая та інші заходи,
які належать до компетенції сектора).

2023
Управління сім̓ї,
молоді та спорту

0.000
Планується  провести  та
прийняти  участь  у  20
заходах

Планується
охопити  50
осіб



6.

Виготовлення посвідчень батьків багатодітної
сім ҆ї та дитини з багатодітної сім ҆ї (при наявності
потреби в бланках) 2023

Управління сім̓ї,
молоді та спорту

0.000
Планується  придбання
посвідчень  у  кількості
350 штук

Планується
охопити  350
осіб

7.

Транспортні витрати на  перевезення дітей з
багатодітних сімей, багатодітні сім ҆ї та сімнй
СЖО для участі в обласних, Всеукраїнських,
М і ж н а р о д н и х  к о н к у р с а х ,  ф е с т и в а л я х ,
змаганнях, квестах, тренінгах та інших заходах,
які належать до компетенції сектора

2023
Управління сім̓ї,
молоді та спорту

0.000
Планується  прийняти
участь у 10 заходах

Планується
охопити  100
осіб

8.

Проведення  інформаційної  кампанії  з  протидії
торгівлі  людьми,  заходів  з  розповсюдження
інформаційної  продукції,  проведення
навчальний  вебінар  семінарів,  тренінгів  для
підвищення рівня кваліфікації посадових осіб та
підвищення  рівня  поінформованості  громадян
про  проблему  торгівлі  людьми,  привернення
уваги до тяжкого становища жінок, чоловіків і
дітей, які постраждали від торгівлі людьми.

2023
Управління сім̓ї,
молоді та спорту

0.000
Планується  навчання  10
фахівців  та  проведення
30 заходів.

Планується
охопити  100
осіб

9.

Проведення  інформаційної  кампанії  щодо
запобіганню  домашньому  насильству  та
насильству  за  ознакою  статі,  розповсюдження
інформаційної  продукції,  проведення
навчальний  вебінар  семінарів,  тренінгів  для
підвищення рівня кваліфікації посадових осіб та
з  метою  підвищення  обізнаності  населення   з
питань  попередження  насильства  в  сім'ї,
жорсткого  поводження  з  дітьми,  формування
свідомості  всіх  верств  населення   щодо
нетерпимого ставлення до насильства

2023
Управління сім̓ї,
молоді та спорту

0.000
Планується  навчання  20
фахівців  та  проведення
50 заходів.

Планується
охопити  100
осіб

10.

Проведення  інформаційної  кампанії   щодо
реалізації Національного плану дій з виконання
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир,
безпека".

2023
Управління сім̓ї,
молоді та спорту

0.000
Планується  навчання  10
фахівців  та  проведення
20 заходів.

Планується
охопити  100
осіб

11.

Заходи  з  оздоровлення  дітей,  які  потребують
особливої  соціальної  уваги  та  підтримки,  та
дітей,  які  виховуються  в  сім'ях  с  дітьми
(відшкодування  повної  або  часткової  вартості
путівок, в том числі транспортні втрати)

2023 УСЗН 0.000
кількість  дітей,  які
потребують
оздоровлення

113 дітей

11 Всього 0.000 0.000



№
з/п Зміст заходу

Термін
виконан

ня
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн. Очікуваий результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Державн
ого

бюджету

місцевих бюджетів

підприє
мств

інших
джерел найменування показника значення

показника
обласного
бюджету

районного
бюджету,
бюджету
територіаль
ної
громади

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Розділ 2.10. Охорона здоров'я

1.
Удосконалення  кадрової  політики.  Реалізація  заходів
програм «Місцевих стимулів для медичного персоналу»
та «Кадри»

2023 КП "ЦПСМД" 28.000 28.000
Кількість  медичного
персоналу,  які  отримують
стимул

2

2. Виплата премії працівникам лікарень з нагоди "Дня
медичного працівника" 2023

КП "ЦПСМД" 229.100 229.100

Кількість медичного
персоналу, які премію

162

КНП  "Покровська
клінічна ЛІЛ" 658.700 658.700 487

КНП "Родинська  міська
лікарня" 93.800 93.800 73

КНП  "Покровська
міська лікарня" 104.600 104.600 83

КП  "Покровська  міська
стоматологічна
поліклініка"

99.200 99.200 71

3.

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

2023 КНП  "Покровська
клінічна ЛІЛ" 95.000 95.000

Кількість  людей,  яким
проведено  добровідьне
тестування

357

4.
Забезпечення  хворих  на  туберкульоз  та  профілактика
захворювання.  Своєчасне  проведення
туберкулінодіагностики у дітей 4 - 14 років

2023 КП "ЦПСМД" 140.000 140.000 Кількість  дітей,  яким
встановлено пробу Манту 1,400

5.
Забезпечення  хворих  на  туберкульоз  продовольчими
пакетами на амбулаторному лікуванні 2023 КНП  "Покровська

клінічна ЛІЛ" 10.000 10.000
Кількість  хворих,  які
забезпечені  продовольчими
пакетами

10

6.

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

2023
КП "ЦПСМД" 45.000 45.000 Кількість щеплених 150

КНП  "Покровська
клінічна ЛІЛ" 14.000 14.000 Кількість щеплених 10



7.

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

2023 КНП  "Покровська
клінічна ЛІЛ" 16.000 16.000

Кількість  хворих,  яким
введено  анатоксин  або
сироватку

300

8.
Забезпечення онкологічних хворих лікарськими засобами

2023  КП "ЦПСМД" 260.000 260.000 Кількість  онкологічних
хворих, які проліковані 101

9.

Забезпечення  пільгової  категорії  населення
медикаментами

2023

 КП "ЦПСМД" 1,532.900 1,532.900
Кількість  пільговиків,
забезпечених
медикаментами

17,068

КНП  "Покровська
клінічна ЛІЛ" 200.000 200.000

Кількість  пільговиків,
забезпечених
медикаментами

525

10.

Забезпечення  виконання  заходів  з  стоматологічного
обслуговування населення 2023

КП  "Покровська  міська
стоматологічна
поліклініка"

2,517.700 2,517.700
Кількість пільговиків, яким
проведено  лікування  та
зубопротезування

6,052

11.
Забезпечення  пільгової  категорії  населення  слуховими
апаратами 2023 КНП  "Покровська

клінічна ЛІЛ" 400.000 400.000
Кількість  пільговиків,  які
забезпечені  слуховими
апаратами

4

12.

Забезпечення  пільгової  категорії  населення.   Засобами
технічної  реабілітації та особистої гігієни 2023 КНП "Покровська

клінічна ЛІЛ" 600.000 600.000

Кількість  пільговиків,  які
забезпечені  технічної
реабілітації  та  особистої
гігієни

92

13.
Забезпечення  хворих  на  орфанні  захворювання
лікарськими засобами дорослих хворих 2023 КП "ЦПСМД" 351.000 351.000 Кількість хворих дорослого

віку, які забезпечені ЛЗ 11

14.
Забезпечення  хворих  на  орфанні  захворювання
лікарськими засобами дітей 2023 КП "ЦПСМД" 74.100 74.100 Кількість  хворих дітей,  які

забезпечені ЛЗ 5

15.
Забезпечення  дітей,  хворих  на  фенілкетонурію
продуктами лікувального харчування 2023 КП "ЦПСМД" 782.000 782.000

Кількість  дітей
забезпечених  продуктами
лікувального харчування

3

16.
Проведення безкоштовних медоглядів населення, яке
мешкає на територіях, що приєдналися до Покровської
міської ради Донецької області

2023
КП "ЦПСМД" 532.300 532.300

Кількість мешканців, яким
проведено меогляд 2,500КНП  "Покровська

міська лікарня" 2,208.100 2,208.100

№
з/п Зміст заходу

Термін
виконан

ня
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн. Очікуваий результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Державн
ого

бюджету

місцевих бюджетів

підприє
мств

інших
джерел найменування показника значення

показника
обласного
бюджету

районного
бюджету,
бюджету
територіаль
ної
громади

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



17

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

2023 КП "ЦПСМД" 4,047.700 4,047.700 Утримання  медичного
закладу 14

17 Разом 15,039.200 15,039.200

№
з/п Зміст заходу

Термін
виконан

ня
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн. Очікуваий результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Державн
ого

бюджету

місцевих бюджетів

підприє
мств

інших
джерел найменування показника значення

показника
обласного
бюджету

районного
бюджету,
бюджету
територіаль
ної
громади

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



№
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

показника
обласного
бюджету

районний
(міський,

селищний,
сільський)

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
Матеріальні  заохочевання  провідних
спортсменів 2023

Управління  сім'ї,
молоді та спорту

648.000 648.000 Кількість стіпендіатів 45

2.

Виплата одноразових грошових винагород
спортсменам і тренерам з олімпійських та
неолімпійських  видів  спорту  та  видів
спорту осіб з інвалідністю

2023
Управління  сім'ї,
молоді та спорту

200.000 200.000 Кількість винагород 115

2 Всього: 848.000 848.000

7



№
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
показника

обласного
бюджету

районний
(міський,

селищний,
сільський)

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 2.12. Культура і туризм

1

Сприяти  участі  колективів
художньої  самодіяльності  в
міжнародних,  республіканських,
регіональних, обласних фестивалях
та  конкурсах:
-  витрати  на  відрядження;
- оплата транспорту

2023

Відділ  культури,
туризму  та  охорони
культурної
спадщини

0.000 Кількість  заходів,  в
яких прийнято участь 45 заходів

2 Відзначення державних, міських,
професійних свят та пам’ятних дат 2023

Відділ  культури,
туризму  та  охорони
культурної
спадщини

150.000 150.000 Кількість  проведених
заходів 57 заходів

3
Проведення  міських конкурсів та
виставок міський конкурс читців
Т.Г.Шевченка

2023

Відділ  культури,
туризму  та  охорони
культурної
спадщини

5.000 5.000

Інформованість
населення  щодо історії
краю,  пропоганда
образотворчого
мистецтва

1 захід

4
Проведення  регіональних
фестивалів 2023

Відділ  культури,
туризму  та  охорони
культурної
спадщини

10.000 10.000

Підтримка і пропоганда
самодіяльної  творчості,
заснування  щорічних
фестивалей

5 заходів



5 Поповнення бібліотечних фондів
КЗ "КМЦБС" 2023

Відділ  культури,
туризму  та  охорони
культурної
спадщини

3.000 3.000 Кількість  одиниць
книжкової продукції 600 одиниць

6
Послуги з проведення обов'язкових
періодичних профілактичних
медичних оглядів

2023

Відділ  культури,
туризму  та  охорони
культурної
спадщини

24.900 24.900 Кількість  осіб,  яким
надано послугу 62 особи

7

Розвиток культурного потенціалу,
задоволення  культурних потреб
населення та розширення доступу
до культурних надбань краю

2023

Відділ  культури,
туризму  та  охорони
культурної
спадщини

Забезпечення
культурного  дозвілля
населення

10 заходів

8
Виплата стипендії міського голови
для обдарованих дітей та молоді
м.Покровськ у сфері культури

2023

Відділ  культури,
туризму  та  охорони
культурної
спадщини

194.400 194.400 Кількість  осіб,  яким
надано стипендію 16 осіб

8 Всього: 387.300 369.300 18.000

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



обласного 

бюджету

районного бюджету, 

бюджету 

територіальної громади

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

1

Підвищення обізнанності

населення про поведінку при

загрозі або під час виникнення

надзвичайних ситуацій

(соціальна реклама)

2023
Відділ з питань безпеки та 

протидії корупції

кількість листівок,

пам'яток
2000

2

Встановлення сучасної системи

оповіщення населення

сигналами цивільної оборони

2023
Житлово-комунальний 

відділ
кількість систем 1

3

Встановлення екстренної кнопки

термінового виклику поліції у

закладах освіти

2023
Відділ освіти Покровської 

міської ради
 кількість закладів 40

4
Реалізація заходів з підвищення

безпеки громади
2023

КП "Муніципальна служба 

правопорядку"
869,400 869,400

кількість придбаних

відеокамер
32

5

Фінансова підтримка КП

"Муніципальна служба

правопорядку"

2023

Покровська міська 

військова адміністрація 

Покровська міська рада 

КП "Муніципальна служба 

правопорядку"

9 160,600 9 160,600 кількість установ 1

6

Фінансова підтримка

громадського формування "За

порядок"

2023

Покровська міська 

військова адміністрація 

Покровська міська рада 

ГФ "За порядок"

151,900 151,900 кількість формувань 1

 Витрати на реалізацію, тис.грн 

у тому числі за рахунок коштів:

місцевих бюджетів

підпри-ємств
інших 

джерел

Очікуваний результат

2.13. Захист населення і територій

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець
значення 

показника

Державного 

бюджету

Всього
найменування 

показника



2

7

Фінансова підтримка

добровольчого формування

"Покровськ-1"

2023

Покровська міська 

військова адміністрація 

Покровська міська рада 

ДФ "Покровськ-1"

 кількість формувань 1

8

Поліпшення матеріально-

технічної бази КП

"Муніципальна служба

правопорядку"

2023

Покровська міська 

військова адміністрація 

Покровська міська рада 

КП "Муніципальна служба 

правопорядку"

кількість придбаного

автотранспорту
2

9
Поліпшення матеріально-

технічної бази ГУ СБУ
2023

Покровська міська 

військова адміністрація 

Покровська міська рада

кількість придбаного

автотранспорту
2

10

Поліпшення матеріально-

технічної бази Покровського

РУП ГУНП у Донецькій області

2023

Покровська міська 

військова адміністрація 

Покровська міська рада

кількість придбаного

автотранспорту, 

оргтехніки

11

Поліпшення матеріально-

технічної бази ДПРЗ-9 ГУ

ДСНС У донецькій області

2023
ДПРЗ-9 ГУ ДСНС у 

Донецькій області

кількість придбаного

автотранспорту

12

Капітальний ремонт приміщення

Покровської окружної

прокуратури

2023

Покровська міська 

військова адміністрація 

Покровська міська рада

кількість об'єктів 1

13

Капітальний ремонт приміщення

РСЦ ГСЦ МВС у Донецькій

області

2023

Покровська міська 

військова адміністрація 

Покровська міська рада

кількість об'єктів 1

14

Придбання сучасних засобів

радіаційного та хімічного

захисту, засобів індивідуального

захисту органів дихання та

шкіри, приладів радіаційної і

хімічної розвідки,

дозиметричного контролю 

2023

Покровська міська 

військова адміністрація 

Покровська міська рада

кількість засобів

кількість 

комплектів 328 од.; 

приладів 152 од.

14 Всього 10 181,900 10 181,900

2



облас-

ний

бюджет

районний, 

міський, 

селищний,сі

льский 

бюджет

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

1

Надання безкоштовних юридичних консультацій щодо

певного законодавства, яке стосується соціального

захисту населення

2023 УСЗН
Юридична 

допомога
10 000 осіб

2

Створення у громаді спільного діалогу бізнесу та

установ соціального захисту населення з питань

спільного партнерства

2023

УСЗН

Терцентр

 

приватні підприємці міста

Покращення 

матеріального 

стану громадян

міста

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

2023 УСЗН

Проводиться 

робота 

інформованості 

населення

12700 осіб

4

Здійснення прийому громадян (в тому числі з

використанням програмного комплексу "Інтегрована

інформаційна система"Соціальна громада" на

віддалених робочих місцях, факівцями мобільного

соціального офісу"

2023 УСЗН

Надання 

соціальної 

підтримки

УСЗН та 9 селищних рад

5

Взаємодія з громадськими організаціями щодо

виявлення осіб похилого віку, які потребують

соціальної допомоги

2023

УСЗН

Терцентр

Поліпшення 

соціального стану
14 організацій

6
Надання платних послуг відділеннями територіального

центру
2023 Терцентр

Соціальна 

підтримка 

громадян

7
Співпраця з спілкою Червоного Хреста, надання

гуманітарної допомоги для ВПО
2023

Терцентр

Спілка Червоного Хреста

500,000 500,000

Поліпшення 

соціальних умов

ВПО

1000 осіб

2.14. Соціальний захист населення

найменування 

показника

№ 

з/п
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

В тому числі за рахунок коштів

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

Термін 

виконання
Зміст заходу

інших 

джерел

Очікуваний результат

значення показника



8

Надання організаційної та методичної допомоги

учасникам соціального діалогу з питань колективно-

договірного регулювання соціально-трудових

відносин, укладення угод і колективних договорів та

забезпечення їх виконання

2023

Покровська міська військова 

адміністрація 

Покровська міська рада

УСЗН

Соціальний захист

громадян 

9

Укладання колективних договорів з рекомендаціями

про внесенням до них положень про підвищення рівня

заробітної плати, повноту та своєчасність її виплати

2023

Покровська міська військова 

адміністрація 

Покровська міська рада

УСЗН

Покращення 

матеріального 

стану громадян 

10
Забезпечення технічними та іншими засобами

реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
2023 УСЗН

Надання умов для

пересування осіб з

інвалідністю

328 осіб

11
Забезпечення дітей з інвалідністю реабілітаційними

заходами в реабілітаційних установах
2023 УСЗН 553,500 553,500

Поліпшення 

здоров’я дітей з

інвалідністю
27 дітей

12
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням

 осіб з інвалідністю загального захворювання  
2023 УСЗН 305,100 305,100

Поліпшення 

здоров’я
25 осіб, в т.ч. 4-спинальних, 2 

для супровод.

13

Забезпечення санаторно-курортними путівками

ветеранів війни та осіб з інвалідністю

(Мінсоцполітика)
2023 УСЗН 177,000 177,000

Поліпшення 

здоров’я 19 осіб

14

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи, віднесеним до категорії 1  

2023 УСЗН 37,000 37,000

Поліпшення 

здоров’я 4 особи

15

Забезпечення компенсацією за проїзд супроводжуючих

спинально-хворих до санаторно-курортних закладів та

в зворотньому напрямку

2023 УСЗН 6,800 6,800

Надання умов для

пересування осіб з

інвалідністю

4 особи

16

Відшкодування вартості проїзду особам з

інвалідністью до 23 років з вадами слуху, дітям з

інвалідністю з вадами слуху та батькам, які

супроводжують цих дітей

2023 УСЗН 20,000 20,000

Надання умов для

пересування осіб з

інвалідністю

8 сімей

17
Забезпечення компенсацією вартості проїзду осіб з

інвалідністю внаслідок війни
2023 УСЗН 0,000 0,000

Надання умов для

пересування осіб з

інвалідністю

0 осіб

18
Забезпечення виплати компенсації за невикористані

путівки особам з інвалідністю внаслідок війни  
2023 УСЗН 9,000 9,000

Поліпшення 

матеріального 

рівня 

15 осіб 

19

Забезпечення виплати компенсації за невикористані

путівки особам з інвалідністю від загального

захворювання

2023 УСЗН 4,600 4,600

Поліпшення 

матеріального 

рівня 

10 осіб 



20
Забезпечення виплати компенсації за невикористані

путівки учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЄС
2023 УСЗН 5,900 5,900

Поліпшення 

матеріального 

рівня 

 8 осіб 

21

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"

2023

Покровська міська військова 

адміністрація 

Покровська міська рада

УСЗН

4,700 4,700

Соціальна 

підтримка 

громадян

 2 осіб

22

Виплати одноразової грошової допомоги ветеранам

війни згідно Закону України «Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту»

2023 УСЗН 1 803,000 1 803,000

Підвищення 

матеріальних  

умов 

1224 ветеранів

23

Виплата компенсації фізичним особам, які надають

соціальні послуги з догляду без здійснення

підприємницької діяльності на професійній основі

№1040 від 06.10.2021

2023 УСЗН 0,000

Підвищення 

матеріальних  

умов 

1 особа

24

Надання 100% пільги на оплату послуг зв’язку особам

з інвалідністю по зору 1 та 2 груп міста згідно списків

УТОС

2023

УСЗН

ВАТ «Укртелеком»

32,400 32,400

Соціальна 

підтримка 

малозабезпе- 

чених громадян

24 осіб

25

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.)

2023

Покровська міська військова 

адміністрація 

Покровська міська рада

УСЗН

0,000

Поліпшення 

матеріального 

стану

400 осіб

26

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд

залізничим транспортом приміського сполучення

загального користування

2023

Покровська міська військова 

адміністрація 

Покровська міська рада

УСЗН

0,000

Соціальна 

підтримка 

громадян

206 осіб

27

Компенсаційні виплати перевізникам за пільговий

проїзд міським автомобільним транспортом загального

користування у звичайному режимі руху та у режимі

маршрутного таксі окремим категоріям громадян

2023

Покровська міська військова 

адміністрація 

Покровська міська рада

УСЗН

0,000

Соціальна 

підтримка 

громадян

333 осіб

28

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 

2023 УСЗН 0,000

Соціальна 

підтримка 

громадян

4 особи

29

Соціальний захист громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи, по ЗУ «Про

статус і соціальний захист громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи»

2023 УСЗН 1 113,500 1 113,500
Соціальна 

підтримка 
 223 осіб



30

Надання пільг з послуг зв’язку ветеранам війни і праці,

громадянам, постраждалим внаслідок ЧК, ветеранів,

пенсіонерів силових структур та багатодітним сім’ям 

2023

Покровська міська військова 

адміністрація 

Покровська міська рада

УСЗН

24,400 24,400

Соціальна 

підтримка 

громадян 

59 осіб

31
Оплата ЖКП та послуг зв’язку почесним громадянам

міста та приєднаних територій
2023

Покровська міська військова 

адміністрація 

Покровська міська рада

УСЗН

266,600 266,600
Поліпшення 

соціального стану 
13 пільговиків 

32
Організація оздоровлення деяких пільгових категорій

населення за рахунок місцевого бюджету
2023

Покровська міська військова 

адміністрація 

Покровська міська рада

УСЗН

0,000

Соціальна 

підтримка 

громадян 

25 осіб

33

Проведення виплат студентам, які внесені до Єдиного

Державного реєстру з метою надання соціальних

стипендій

2023 УСЗН 0,000 0,000

Соціальна 

підтримка 

студентів

0 осіб

34

Надання щомісячної стипендії членам територіальної

громади міста Покровська та приєднаних територій,

яким виповнилося 100 років

2023

Покровська міська військова 

адміністрація 

Покровська міська рада

УСЗН

40,000 40,000

Соціальна та

матеріальна 

підтримка літніх

людей  

6 осіб

35
Надання компенсації на спорудження надгробка на

могилі померлої (загиблої) особи
2023

Покровська міська військова 

адміністрація 

Покровська міська рада

УСЗН

40,000 40,000

Соціальна 

підтримка 

громадян 

2 штуки

36 Компенсація ЖКП лікарям та молодим фахівцям 2023

Покровська міська військова 

адміністрація 

Покровська міська рада

УСЗН

146,900 146,900
Соціальна 

підтримка  
6 осіб

37
Забезпечення призначення та виплати допомоги згідно

Закону України «Про психіатричну допомогу»
2023

УСЗН

відділ грошових виплат та 

компенсацій

1 030,700 1 030,700

Надання 

соціальної 

допомоги, 

покращення 

матеріально- го 

32 осіб 

38

Забезпечення призначення та виплати допомоги на

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, грошової допомоги батькам-вихователям і

прийомним сім'ям

2023

УСЗН

відділ грошових виплат та 

компенсацій

3 960,700 3 960,700
Соціальна 

підтримка 
10 громадян

39

Забезпечення надання державної соціальної допомоги

малозабезпеченим сім'ям згідно Закону України „Про

державну соціальну допомогу малозабезпеченим

сім’ям”

2023 УСЗН 18 666,700 18 666,700
Соціальна 

підтримка  
348 громадян



40

Забезпечення призначення та виплати тимчасової

допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати

аліментів

2023

УСЗН

відділ грошових виплат та 

компенсацій

475,900 475,900

Соціальна 

підтримка 

Громадян 

20 осіб

41
Забезпечення своєчасного призначення на виплату

державної допомоги сім’ям з дітьми
2023

УСЗН

відділ грошових виплат та 

компенсацій

34 251,500 34 251,500
Соціальна 

підтримка
 1887 громадян

42
Забезпечення виплати одноразової винагороди

матерям-героїням
2023

УСЗН

відділ грошових виплат

25,000 25,000

Покращення 

матеріально го

стану 

1 особа

43

Виплати тимчасової державної соціальної допомоги

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного

віку, але не набула права на пенсійну виплату

2023
УСЗН

703,200 703,200

Поліпшення 

матеріальних умов

громадян

28 осіб

44

Виплати соціальної допомоги згідно Закону „Про

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з

дитинства та дітям з інвалідністю”

2023 УСЗН 37 668,200 37 668,200

Поліпшення 

матеріального 

забеспечення 

928 осіб, які 

з’являютьсяособами з  

інвалідністю з дитинства

45

Надання допомоги згідно ЗУ «Про державну соціальну

допомогу особам, які не мають права на пенсію та

особам з інвалідністю»

2023 УСЗН 9 343,000 9 343,000

Соціальна 

підтримка 

громадян 

372 осіб

46

Надання при народженні дитини одноразової

натуральної допомоги "пакунок малюка" , виплата

грошової компенсації вартості одноразової

натуральної допомоги "пакунок малюка"

2023 УСЗН 817,900 817,900

Соціальна 

підтримка 

громадян 

120 осіб, зних: 36 осіб 

натурана допомога, 84 особи 

отримувачі грошової 

компенсації

47
Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною

до трьох років "Муніципальна няня"
2023 УСЗН 54,500 54,500

Соціальна 

підтримка 

громадян 

2 осіб

48
Забезпечення надання допомоги на дітей, які

виховуються у багатодітних сім'ях
2023 УСЗН 8 971,200 8 971,200

Соціальна 

підтримка 

багатодітних 

родин 

262 сімей

49

Призначення та виплата компенсації фізичним особам,

які надають соціальні послуги з догляду на

непрофесійній основі (ПКМУ № 859)

2023

Покровська міська військова 

адміністрація 

Покровська міська рада

УСЗН

925,000 925,000
Соціальна 

підтримка 
38 громадян

50
Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок

ЧАЄС 
2023 УСЗН 0,000

Соціальна 

підтримка 
8 осіб

51

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 сімей загиблих (померлих)

військовослужбовців, ВПО)

2023

Покровська міська військова 

адміністрація 

Покровська міська рада

УСЗН

Терцентр

6 036,100 36,100 6 000,000

Підвищення 

матеріально-

побутових умов 

1035 осіб



52

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.

2023

Покровська міська військова 

адміністрація 

Покровська міська рада

УСЗН

708,100 708,100
Поліпшення 

соціального стану
1 543 осіб

53

Надання одноразової матеріальної допомоги на

поховання громадян, які відносяться до категорії

визначених в п. 1 наказу від 29.10.1996 №

148/232/88/95/08-14-759/123

2023

Покровська міська військова 

адміністрація 

Покровська міська рада

35,000 35,000

Соціальна 

підтримка 

громадян 

35 осіб

54
Придбання подарункових наборів, квітів, тощо до

святкових дат
2023

Покровська міська військова 

адміністрація 

Покровська міська рада

УСЗН

380,000 380,000

Соціальна 

підтримка 

громадян

2 213 осіб

55
Фінансове забезпечення ветеранських організацій

(відповідно до ПКМУ № 156 від 14.02.2018)
2023

Покровська міська військова 

адміністрація 

Покровська міська рада

УСЗН

Ветеранські організації

190,700 190,700

Поліпшення 

матеріального 

стану

1 гром. Організація

56
Одноразова матеріальна допомога особам, які

постраждали від торговлі людьми
2023 УСЗН 7,300 7,300

Соціальна 

підтримка 

громадян

1 особа

57

Надання пiльг медичне обслуговування осiб, якi

постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи

(безплатне придбання лiкiв за рецептами лiкарiв,

безплатне зубопротезування)

2023 УСЗН 120,310 120,310

Соціальна 

підтримка 

громадян

223 осби

58

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на

бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів,

мотоколясок і на транспортне обслуговування

2023 УСЗН 13,299 13,299

Соціальна 

підтримка 

громадян

24 особи

59

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

особам з інвалідністю по зору І і ІІ груп, а також дітям

з інвалідністю по зору

2023 УСЗН 190,510 190,510

Соціальна 

підтримка 

громадян

38 осіб

60

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

2023 УСЗН 390,000 390,000

Соціальна 

підтримка 

громадян



61

Надання щомісячної допомоги учням закладів

професійної (професійно-технічничної) освіти,

студентам (курсантам) закладів фахової передвищої

освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування, які

перебувають на повному державному забезпеченні

2023 УСЗН 0,000

Соціальна 

підтримка 

громадян

22 осіб

62
Надання матеріальної допомоги постраждалим

внаслідок Чорнобильської катастрофи
2023 УСЗН 123,000 123,000

Соціальна 

підтримка 

громадян

63
Поховання осіб, які загинули (померли) внаслідок

збройного конфлікту після вторгнення Росії в Україну
2023 УСЗН 278,600 278,600

Соціальна 

підтримка 

громадян

64
Оплата послуг з виплати та доставки соціальних

допомог
2023 УСЗН 25,600 25,600

Соціальна 

підтримка 

громадян

64 Всього 130 482,419 120 027,300 837,119 9 118,000 500,000



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

1.
Перевірки стану збереження

житла
2023

Служба у справах 

дітей
0,000

Збереження житла, яке

належить дітям на праві

власності або на праві

користування (дітей)

86 осіб

2.

Сприяння вступу до

спадщини за законом,

приватизації житла, яке є у

дітей зазначеної категорії на

праві користування  

2023
Служба у справах 

дітей
5,000 5,000

Нотаріальне оформлення

документів на спадщину,

приватизація житла

2 документа

3.

Проведення інформаційних

заходів щодо:

- попередження негативних

проявів серед дітей; 

- популяризації сімейних

форм виховання дітей-сиріт

та дітей, позбавлених

батьківського піклування;

- популяризації сімей

патронатних вихователів

2023
Служба у справах 

дітей 
0,000

Виготовлення та

розповсюдження серед

населення інформаційних

буклетів, 

бігбордів                                                  

 

253 одиниці                                                                    

№

з/п

Розділ 2.15. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Держав-

ного

бюджету

Витрати на реалізацію, тис.грн.

місцевих бюджетів

інших 

джерел

Всього

Термін

виконан-

ня найменування показника

Очікуваний 

результат

ВиконавецьЗміст заходу

у тому числі за рахунок коштів:

підпри-

ємств
значення показника

1



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

4

Субвенція Маріупольській

міській територіальній

громаді на відшкодування

витрат за надання догляду та

виховання в умовах,

наближених до сімейних,

дітей, позбавлених

батьківського піклування у

Комунальному закладі

"Центр соціальної підтримки

дітей та сімей "Крила надії"

Маріупольської міської ради

2023
Служба у справах 

дітей 
360,400 360,400

Кількість дітей,

позбавлених батьківського

піклування

2 особи

4 Всього 365,400 0,000 0,000 360,400 0,000 5,000

2



№
з/п Зміст заходу

Термін
виконан-

ня
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний
результатВсього у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших
джерел

найменування
показника значення показникаплан обласного

бюджету

районний,
міський,

селищний,
сільський бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Розділ 2.16. Житлове господарство та комунальна інфраструктура

1 Поточний ремонт
багатоквартирних будинків 2023 Житлово-комунальний

відділ 650.000 650.000 буд. 20

2

Придбання матеріалів для
поточного ремонту
багатоквартирних житлових
будинків

2023 Житлово-комунальний
відділ 1,300.000 1,300.000 рул./рул./б./шт/кг/

м3/м3/шт/шт/м3

руберід (4 мм)-500,
руберід (2 мм) - 500,
мастика (18кг)-500,

шифер - 3000, цвяхи -
300, дошка - 60, брус -
30, брезент - 30, скоби

металеві - 250, ліс
кругляк - 15

3

Заходи із запобігання та
ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків
стихійного лиха

2023 Житлово-комунальний
відділ 1,300.000 1,300.000 м2/уп.

профнастил покрів. -
1000, покрів. саморіз -

100

4 Послуги з диспетчерського
обслуговування ліфтів 2023 Житлово-комунальний

відділ 504.100 504.100 ліфтів 116

5 Зимове утримання доріг 2023 Житлово-комунальний
відділ 3,250.000 3,250.000

Утримання доріг,
км / придбання

посипного
матеріалу, тн

2792 км/ 7000 тн



6 Реалізація заходів з
благоустрою території громади 2023 Житлово-комунальний

відділ 650.000 650.000 од.

13 500 (Акумулятори,
шини, комплектуючі до

бензопил, бензокос,
запчастини, мітли,

лопати, граблі, урни,
візки,фарба,

розчинники, витратні
матеріали для косіння

трави (ліска і тд),
придбання саджанців
квітів, кущів та дерев,
придбання добрива,

програмне
забезпечення,

канцтовари, бланки
документів )

7
Фінансова підтримка КП
"Багатогалузеве комунальне
підприємство"

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

Житлово-комунальний
відділ

40,790.000 40,790.000 кількість
підприємств 1

8 Фінансова підтримка КП
"Покровськтепломережа" 2023

Покровська  міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

Житлово-комунальний
відділ

44,680.000 44,680.000 кількість
підприємств 1

9 Фінансова підтримка КП
"Покровська ритуальна служба" 2023

Покровська  міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

Житлово-комунальний
відділ

1,456.100 1,456.100 кількість
підприємств 1

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

2



10 Фінансова підтримка КП
"Покровськводоканал" 2023

Покровська  міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

Житлово-комунальний
відділ

37,000.000 37,000.000 кількість
підприємств 1

11
Фінансова підтримка КП
"Управління міського
господарства"

2023

Покровська  міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

Житлово-комунальний
відділ

600.000 600.000 кількість
підприємств 1

11 Всього 132,180.200 132,180.200

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

3



№
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

Розділ 2.17. Розвиток територіальної громади

1

Прийняття  участі  у
навчальних  заходах,
підвищення  рівня
кваліфікації
співробітників ЦНАП

2023 ЦНАП чисельність
працівників 40

2
Надання  якісних
адміністративних
послуг

2023 ЦНАП Кількість
наданих послуг 26028

3
Функціонування  КУ
"Агентство  розвитку
громади"

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

КУ "Агентство
розвитку громади"

2,800.10 2,800.10 Кількість
підприємств 1

4



4

Функціонування
Координаційного
комітету
самоорганізації
населення

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

Покровський комітет
самоорганізації
населення

7,224.10 7,224.10 Кількість
підприємств 1

5
Членські  внески  до
ВАОМС  "Асоціація
міст України"

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

90.00 90.00 Членські
внески 1

5 Всього 10,114.20 10,114.20

5



№
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
Розділ 2.18. Заходи, пов’язані з наслідками військової агресії Російської Федерації на території громади. Підтримка внутрішньо переміщених осіб

1

Надання послуг соціальної
та  професійної  адаптації
учасників  бойових  дій
АТО/ООС),  Захисників  та
Захисниць  України,   та
членів  їх  сімей  загиблих
(померлих) таких осіб

2023 УСЗН 262.300 262.300

Соціальний
захист  учасників
бойових  дій
АТО/ООС),
Захисників  та
Захисниць
України,   та
членів  їх  сімей
загиблих
(померлих) таких
осіб

25 осіб

2

Надання  соціальних  пільг
учасникам   АТО/ООС
(на  період  відсутності
статусу  учасника  бойових
дій)

2023

Покровська  міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

УСЗН

0.000

Підвищення
матеріально-
побутових  умов
учасників
АТО/ООС

3 учасників
АТО/ООС

6



3

Надання  матеріальної
допомоги  учасникам
бойових  дій  АТО/ООС),
Захисникам та Захисницям
України,   та  членам  їх
сімей загиблих (померлих)
таких  осіб  до  Дня
Незалежності України

2023

Покровська  міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

УСЗН

0.000

Підвищення
матеріально-
побутових  умов
учасникам
бойових  дій
АТО/ООС),
Захисникам  та
Захисницям
України,   та
членам  їх  сімей
загиблих
(померлих) таких
осіб

1100 осіб

4

Забезпечення  санаторно-
курортним  лікуванням
учасників  бойових  дій
АТО/ООС),  Захисників  та
Захисниць  України,   та
членів  їх  сімей  загиблих
(померлих) таких осіб

2023 УСЗН 48.200 48.200
Поліпшення
здоров’я

3 особи в т.
ч.-1 особа з

інвалідністю
внаслідок

війни з
числа

учасників
АТО/ООС

5

Виплата  грошової
компенсації  вартості
проїзду  особам  з
інвалідністю  з  числа
учасників АТО/ООС

2023 УСЗН 1.700 1.700

Поліпшення
матеріального
стану 1 особа

6

Призначення  щомісячної
адресної  допомоги
переселенцям  для
покриття  витрат  на
проживання,  в  т.ч.  оплату
житлово-комунальних
послуг  згідно  Постанови
Кабінету  Міністрів
України  №  332  від
20.03.2022 року

2023 УСЗН 0.000
Соціальна
підтримка
переселенців

3982 осіб

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

7



7

Надання  довідок
внутрішньо  переміщеним
особам,  які  прибули до м.
Покровська
(ПКМУ  №  509  від
01.10.2014)

2023 УСЗН 0.000 Соціальна
підтримка ВПО 17890 осіб

8

Надання  одноразової
грошової  допомоги
внутрішньо  переміщеним
особам  (ПКМУ        № 535
від 01.10.2014)

2023 УСЗН 64.700 64.700 Соціальна
підтримка 47 ВПО

9

Функціонування
гуманітарних  штабів  в
інших  регіонах  України
для  надання  допомоги
мешканцям   Покровської
міської  територіальної
громади

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

0.000
Функціонування
гуманітарних
штабів

2

10

Надання  гуманітарної
допомоги  мешканцям
громади  від  благодійних
фондів  та  міжнародних
організацій

2023

УСЗН
КУ "Агенція розвитку
громади"
ККСН

0.000
Кількість  осіб,
яким  надана
допомога

30000 осіб

11

Оренда приміщення та
відшкодування
енергоносіїв в рамках
реалізації заходів з
релокації

2023

Покровська міська рада 726.000 726.000

Кількість осібКП "ЦПМСД" 2,838.600 2,838.600
КНП "КЛІЛ" 2,736.100 2,736.100
КНП "Родинська
міська лікарня" 467.500 467.500

12

Виконання  невідкладних
робіт,  пов'язаних  із
пошкодженням  будівель  і
споруд

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

Житлово-комунальний
відділ

установи, підприємства
та заклади

0.000
Кількість
відновлених
об'єктів

12 Всього 7,145.100 376.900 6,768.200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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№
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
Розділ 2.19. Впровадження заходів територіального планування

1

Виготовлення  у  цифровій
формі  топографічної  основи
територій  Покровської
міської  територіальної
громади (створення планово-
картографічних  матеріалів)
із  застосуванням
геоінформаційних
технологій

2023

Покровська  міська
військова
адміністрація

Покровська  міська
рада

кількість
отриманих
документів

2

1 Всього

9



№
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
Розділ 2.20. Розвиток комунальної та соціальної інфраструктури

1
Функціонування  КП  "Управління
капітального  будівництва"  Покровської
міської  ради

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

КП "УКБ" ПМР

1,721.542 1,721.542 Кількість
підприємств 1

1 Всього 1,721.542 1,721.542

10



№
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
показника

обласного
бюджету

районного бюджету,
бюджету

територіальної
громади

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.21. Охорона навколишнього природного середовища

1

Заходи  з  озеленення   населених
пунктів  громади,  а  саме  м.
Покровськ,  м.Родинське,
смт.Шевченко  (п.  47  Постанови
КМУ від 17.09.96р. № 1147)

2023
Житлово-комунальний
відділ Покровської
міської ради

0.000

Збільшення  площі
зелених  зон,
створення  нових
рекреаційних зон

300 од. дерев,
кущі, квіти та

трав'яна
рослинність

2

Функціонування  державної
системи  моніторингу
навколишнього  природного
середовища   (п.  76    Постанови
КМУ від 17.09.96р. № 1147)

2023
Житлово-комунальний
відділ Покровської
міської ради

0.000

Контроль  вмісту
забруднюючих
речовин  в
атмосферному
повітрі

кількість виїздів
- 4

3
Придбання контейнерів для збору
твердих побутових відходів

2023
КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»

2,100.000 2,100.000
кількість  одиниць,
придбаних
контейнерів

138 од.

4

Проведення  заходів  щодо
пропаганди  охорони
навколишнього  природного
середовища  (п.  80   Постанови
КМУ від 17.09.96р. № 1147)

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

0.000

Підвищення  рівня
суспільної
екологічної
свідомості

Кількість
заходів - 2

4 Всього 2,100.000 2,100.000
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№
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
2.22. Енергозабезпечення та енергоефективність

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

2023

Покровська міська
військова адміністрація

Покровська міська рада

0.000 Кількість
договорів 4

1 Всього 0.000 0.000
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Фінансове забезпечення
заходів Програми на 2023 рік

тис.грн

Напрями реалізації заходів Кількість
заходів

Витрати на реалізацію

всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного
бюджет

місцевих бюджетів

підприємств інших
джерелобласного

бюджету

районного бюджету,
бюджету

територіальної
громади

2.1. Агропромисловий комплекс 4 721.300 0.000 0.000 721.300 0.000 0.000

2.2. Розвиток зовнішньоекономічної
діяльності, міжнародної і
міжрегіональної співпраці

4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.3. Розвиток інформаційного
простору. Забезпечення доступу до
неупереджених джерел інформації

8 2,146.500 0.000 0.000 2,146.500 0.000 0.000

2.4. Розвиток підприємницького
середовища 8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.5. Ринок праці. Зайнятість
населення 11 290.000 0.000 0.000 0.000 0.000 290.000

2.6. Розвиток ринку внутрішньої
торгівлі та надання побутових послуг
населенню. Захист прав споживачів

8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.7. Дорожньо-транспортний
комплекс 7 10,656.510 0.000 0.000 10,656.510 0.000 0.000

2.8. Освіта 6 1,319.800 0.000 0.000 819.800 0.000 500.000

2.9. Підтримка сім'ї, дітей та молоді 11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.10. Охорона здоров’я 17 15,039.200 0.000 0.000 15,039.200 0.000 0.000

2.11. Фізичне виховання та спорт 2 848.000 0.000 0.000 848.000 0.000 0.000

2.12. Культура і туризм 8 387.300 0.000 0.000 369.300 0.000 18.000

2.13. Захист населення і територій 14 10,181.900 0.000 0.000 10,181.900 0.000 0.000

2.14. Соціальний захист населення 64 130,482.419 120,027.300 837.119 9,118.000 0.000 500.000

2.15. Захист прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

4 365.400 0.000 0.000 360.400 0.000 5.000

2.16. Житлове господарство та
комунальна інфраструктура 11 132,180.200 0.000 0.000 132,180.200 0.000 0.000

2.17. Розвиток територіальної
громади 5 10,114.200 0.000 0.000 10,114.200 0.000 0.000

2.18. Заходи, пов’язані з наслідками
військової агресії Російської
Федерації на території громади.
Підтримка внутрішньо переміщених
осіб

12 7,145.100 376.900 0.000 6,768.200 0.000 0.000

2.19. Впровадження заходів
територіального планування 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.20. Розвиток комунальної та
соціальної інфраструктури 1 1,721.542 0.000 0.000 1,721.542 0.000 0.000

2.21. Охорона навколишнього
природного середовища 4 2,100.000 0.000 0.000 2,100.000 0.000 0.000



2.22. Енергозабезпечення та
енергоефективність 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

ВСЬОГО: 211 325,699.371 120,404.200 837.119 203,145.052 0.000 1,313.000

      Програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2023 рік  розроблено Департаментом
фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Директор Департаменту Юлія ПОРЕЦЬКА

Напрями реалізації заходів Кількість
заходів

Витрати на реалізацію

всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного
бюджет

місцевих бюджетів

підприємств інших
джерелобласного

бюджету

районного бюджету,
бюджету

територіальної
громади



Основні показники Програми на 2023 рік

№
з/п Найменування показника Одиниця

виміру

2022 рік
2023 рік
програма

2023 рік
програма
% до очік.
2022 року

очік. % до факту
2021 року

І Демографічна ситуація
1. Чисельність постійного населення осіб 81029* ** ** **

2. Загальна кількість внутрішньо переміщених
осіб осіб 18800 113.7 18800 100.0

ІІ Економічна ефективність

3.
Продукція сільського господарства по всіх
категоріях господарств в постійних цінах
2016 року, всього

млн.грн. 357.00 115.00 337.80 94.6

у тому числі:
рослинництво млн.грн. 348.20 116.00 328.60 94.4

тваринництво млн.грн. 8.80 85.40 9.20 104.5

4. Кількість вакансій, поданих роботодавцями одиниць 555 37.6 610 109.9

5. Чисельність безробітних, які отримували
послуги служби зайнятості осіб 1320 67.2 1455 110.2

6. Чисельність осіб, працевлаштованих за
сприянням служби зайнятості осіб 535 39.7 600 112.1

7. Кількість підприємців фізичних осіб одиниць 2647 93.20 2647 100
ІІІ Фінансова самодостатність

8. Доходи загального бюджету територіальної
громади (без трансфертів) на 1 особу грн 9,010.40 85.20 9,014.30 100.00

9.
Обсяг надходжень до бюджету
територіальної громади від сплати податку
на доходи фізичних осіб на 1 особу

грн 7,857.70 92.10 8,011.90 102.00

10.
Обсяг надходжень до бюджету
територіальної громади від плати за землю
на 1 особу

грн 314.70 64.10 283.80 90.20

11.
Обсяг надходжень до бюджету
територіальної громади від сплати єдиного
податку на 1 особу

грн 602.30 69.80 493.70 82.00

12.
Обсяг надходжень до бюджету
територіальної громади від сплати акцизного
податку на 1 особу

грн 91.50 22.30 92.60 101.20

13.
Обсяг надходжень до бюджету
територіальної громади від сплати податку
на нерухоме майно на 1 особу

грн 38.30 48.30 30.80 80.40

IV Якість та доступність публічних послуг

14.
Забезпеченість населення лікарями загальної
практики - сімейними лікарями на 1000 осіб
наявного населення на кінець року

осіб 25 100 25 100

15. Середня наповнюваність групи дошкільного
навчального закладу територіальної громади осіб 12.4 77.5 15 121



16.
Частка дітей дошкільного віку охоплена
дошкільними навчальними закладами, у
загальній кількості дітей дошкільного віку

% 74.2 х 62.2 х

17.
Середня наповнюваність класів
загальноосвітньої школи  територіальної
громади

осіб 25.3 102.8 26 103

18.

Частка дітей, для яких організовано
підвезення до місця навчання і додому, у
загальній кількості учнів, які того
потребують

% 100 х 100 х

19.
Частка дітей, охоплених позашкільною
освітою, у загальній кількості дітей
шкільного віку

% 18 х 22 х

V Створення комфортних умов для життя

20.

Частка домогосподарств, забезпечених
централізованим водопостачанням, у
загальній кількості домогосподарств
територіальної громади

% 84.7 х 84.7 х

21.

Частка домогосподарств, забезпечених
централізованим водовідведенням, у
загальній кількості домогосподарств
територіальної громади

% 84.7 х 84.7 х

* Чисельність населення станом на 01.01.2022 року. Статистична інформація щодо чисельності наявного населення,
починаючи з лютого 2022 року, може бути оприлюднена після припинення воєнного стану.                       ** Статистична
інформація відсутня


