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1. Методика підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії 

Стратегія розвитку міста Покровська на період до 2030 року була підготовлена членами 
робочої групи з розробки Стратегії розвитку міста Покровська за участі широкого кола 
представників громади міста шляхом обговорень, котрі відбувалися протягом 2019-2020 років. 
Партнерство, створене для розробки та впровадження Стратегії, передбачає участь органу 
місцевого самоврядування, освітніх і наукових установ, організацій громадянського 
суспільства, представників приватного сектора та інших зацікавлених сторін громади міста. 
Стратегією визначено напрями, стратегічні та оперативні цілі щодо розвитку міста для 
досягнення узгодженого стратегічного бачення. Метою Стратегії є досягнення стабільного 
зростання якості життя населення на основі збалансованого та узгодженого розвитку 
економіки, що базується на інноваціях, ощадливому ставленні до природного середовища, з 
урахуванням стратегічних інтересів держави. 

Стратегію розвитку міста Покровська затверджено рішенням міської ради № ___. 
Розробку Плану реалізації Стратегії виконали представники структурних підрозділів 
виконавчого комітету міської ради, з урахуванням думки сектору громадських організацій і 
громадян. План реалізації Стратегії складається з першочергових проектів для досягнення 
визначених Оперативних цілей. Реалізація Стратегії ґрунтуватиметься на переході до 
системного та збалансованого планування на основі проектного підходу шляхом виконання 
проектів зазначених у цьому документі. Проектний підхід передбачає співпрацю 
представництв територіальних підрозділів центральних органів влади, органів місцевого 
самоврядування, бізнесу та громадськості. 

Реалізація Стратегії передбачає три етапи: 

І 2020-2022 роки розвиток міського середовища та забезпечення максимальної 
диверсифікації економіки 

ІІ 2023-2025 роки розширення ареалу впливу міста як в економічному так і соціальному 
сенсі, на територію сусідніх районів, формування нового логістичного 
середовища 

ІІІ 2026-2029 роки розвиток нового ареалу впливу, як єдиного соціального та 
економічного середовища 

План реалізації Стратегії розвитку міста Покровська у 2020-2022 роках потребує 
забезпечення фінансовими ресурсами в межах реальних можливостей місцевого бюджету та 
залучення додаткових ресурсів через Державний фонд регіонального розвитку, оскільки 
розроблений  відповідно до стратегічних цілей Державної стратегії регіонального розвитку 
України на період до 2020 року та з урахуванням основних положень Закону України "Про 
засади державної регіональної політики". 

Загальний обсяг фінансування Стратегії на 2020-2022 р.р. складає 2 млрд. 57 млн. 410 тис. 
грн. 
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2. Структура Стратегії розвитку міста 

Для досягнення бажаного Бачення, на основі конкурентних переваг громади, визначено 
три стратегічних напрями розвитку: 

НАПРЯМ А. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТА. (Покровськ як економічний та 
адміністративний центр Покровського району, розвиватиметься в напрямі залучення 
інвестицій для створення якісних робочих місць, створення умов для розвитку 
підприємництва, зокрема, малого бізнесу, подальшої диверсифікації економіки шляхом 
розбудови тісної співпраці із суміжними сільськогосподарськими територіями, маркетингу 
міста та розвитку туризму.) 

НАПРЯМ В. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА ТА ДОЗВІЛЛЯ.  (Створення 
комфортних умов проживання та поліпшення якості муніципальних послуг за рахунок 
секторальних реформ в сфері освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та соціальних 
послуг тощо.). 

НАПРЯМ С. ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. (Підвищення 
рівня взаємної довіри в громаді. Створення системи комунікації влада-бізнес-громада та 
формування партнерських відносин). 

Кожен напрям розвитку міста складається з низки стратегічних цілей, які передбачають 
тривалий період реалізації, ґрунтуються на визначенні шляхів подолання ключових проблем, 
тому залишатимуться релевантними після завершення першого програмного циклу, 
визначеного цим Планом заходів з реалізації. 

Вибір стратегічних цілей ґрунтувався на порівняльних перевагах і дієвому використанні 
визначених можливостей розвитку з метою скорочення слабких сторін і проблем розвитку, а 
також пом’якшення ризиків. 

БАЧЕННЯ 

Покровськ 2030 – заможна громада, в якій реалізовано промислово-інвестиційний та 
інтелектуальний потенціал, динамічно розвивається підприємницький сектор, безпечне, 

комфортне та квітуче місто, культурно-освітній центр західного Донбасу, прославлений світовим 
тріумфом Щедрика. 

НАПРЯМ А. ЕКОНОМІЧНИЙ 
РОЗВИТОК МІСТА  
(Покровськ для інвестицій) 

НАПРЯМ В. РОЗВИТОК 
ІНФРАСТРУКТУРИ  МІСТА ТА 
ДОЗВІЛЛЯ  
  (Покровськ для людей) 

НАПРЯМ С. ФОРМУВАННЯ 
АКТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ 
(Покровськ для ідей) 

Стратегічні цілі 

А.1. Сприятливий інвестиційний  
клімат 

В.1. Рівний доступ городян до 
якісних муніципальних послуг  

С.1. Взаємна довіра у громаді 

А.2. Умови сприятливі  для 
малого та середнього бізнесу 

В.2. Доступна якісна загальна 
освіта та дитяче дозвілля 

С.2. Якісна взаємодія органу 
місцевого самоврядування та 
громади 

А.3. Ефективне управління 
комунальним господарством 
міста 

В.3. Оптимізація системи охорони 
здоров’я 

 

 В.4. Покращення якості 
соціальних  послуг 

 

 В.5. Покращення інфраструктури 
та матеріально-технічної бази 
для розвитку культурно-
спортивного дозвілля 

 

Принципи сталого розвитку включені в усі компоненти Плану заходів з реалізації Стратегії. 
Сталість вимагає інтеграції та балансування економічних, територіальних, соціальних і 
екологічних цілей. До Плану заходів з реалізації Стратегії увійшли проектні пропозиції, які 
мають першочергове значення для розвитку міста. 
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3. Стратегічний напрям А. Економічний розвиток міста 

Проекти напряму "А. Економічний розвиток міста" спрямовані на досягнення складової 
стратегічного бачення майбутнього міста "Покровськ у 2030 р. має стати прогресивним містом 
з громадою заможних людей, відкритим для інвестицій, в якому реалізовано промисловий 
потенціал" та на подолання проблем: 

• Монопрофільність міста та відсутність якісних робочих місць у недобувних галузях. 

• Низька ефективність комунального майна міста 

• Недостатня розвиненість інфраструктури підтримки МСП, обмежені можливості 
ресурсного та інформаційного забезпечення підприємництва 

• Недостатність фінансових ресурсів у МСП, відсутність доступу та висока вартість 
кредитних ресурсів 

У період 2020 - 2022 роки  заплановано реалізацію 14 проектів за трьома стратегічними цілями. 

3.1. Схема стратегічного напряму А. Економічний розвиток міста 

Стратегічні цілі 

А.1. Створення умов для 
залучення інвестицій 

А.2. Умови сприятливі для 
малого та середнього бізнесу 

А.3. Ефективне управління 
комунальним господарством 
міста 

Оперативні цілі 

А.1.1. Місцева нормативна база 
сприятлива для інвестування 

А.2.1. Нормативна та 
фінансова підтримка МСБ 

А.3.1. Підвищення  економічної 
спроможності комунальних 
підприємств міста  

А.1.2. «Продукти» для 
інвестування 

А.2.2. Інституційна та 
інформаційна підтримка МСБ 

А.3.2. Операційне та фінансове 
управління. 

А.1.3. Маркетинг міста  А.2.3. Навчальна та тренінгова 
підтримка МСБ 

А.3.3. Раціоналізація споживання 
енергії у бюджетних та 
комунальних  установах 

А.1.4. Створення туристичного 
кластера у місті Покровську 

  

3.2. Перелік проектів за стратегічним напрямом А. Економічний 
розвиток міста 

Стратегічна ціль А.1. Створення умов для залучення інвестицій 

Оперативні цілі Відповідальні Найменування проектів 

A.1.1. Місцева 
нормативна база 
сприятлива для 
інвестування 

Начальник відділу економічного 
аналізу і прогнозу Покровської 

міської ради 

A.1.1.1. Розробка регламенту 
залучення інвестицій. 

А.1.2. «Продукти» для 
інвестування 

Начальник відділу економічного 
аналізу і прогнозу Покровської 

міської ради 

А.1.2.1. Створення індустріального 
парку у м. Покровськ 

А.1.3. Маркетинг міста. Начальник відділу економічного 
аналізу і прогнозу Покровської 
міської ради 

А.1.3.1. Позиціонування та промоція 
міста де «творився Щедрик» 

А.1.4. Створення 
туристичного кластера у 
місті Покровську 

Відділ культури, туризму та 
охорони культурної спадщини 
Покровської міської ради, 

А.1.4.1. Фестиваль «Щедрик фест» 
А.1.4.2. Меморіальний музей Миколи 
Леонтовича 
А. 1.4.3. Музейний туризм 

 
 

Стратегічна ціль А.2.  Умови сприятливі для малого та середнього бізнесу 

Оперативні цілі Відповідальні Найменування проектів 
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А.2.1. Нормативна та 
фінансова підтримка 
МСБ. 

КП «Агенція розвитку громади» А.2.1.1. Запровадження системи пільг 
для МСБ 

Центр надання адміністративних 
послуг 

А.2.1.2.  Перегляд та спрощення 
інформаційних і технологічних карток 
адміністративних послуг 

Відділ економічного аналізу і 
прогнозу Покровської міської 
ради 

А.2.1.3.  Реалізація інвестиційних 
пропозицій у партнерстві з бізнесом 

А.2.2. Інституційна та 
інформаційна підтримка 
МСБ. 
 

Центр надання адміністративних 
послуг 
Відділ з питань інформаційної та 
внутрішньої політики Покровської 
міської ради 

А.2.2.1. Впровадження електронного 
урядування у процедурах надання 
документів дозвільного характеру та 
адміністративних послуг суб’єктам 
господарювання 

Відділ економічного аналізу і 
прогнозу Покровської міської 
ради 

А.2.2.2.  Стимулювання участі бізнесу 
у соціальному розвитку громади 

А.2.3. Навчальна та 
тренінгова підтримка 
МСБ. 

Відділ економічного аналізу і 
прогнозу Покровської міської 
ради 

А.2.3.1.  Створення акселератора-
коворкінгу «Центр молодіжних 
інновацій» на базі Донецького 
Національного Технічного 
Університету. 

Відділ економічного аналізу і 
прогнозу Покровської міської 
ради 

А.2.3.2.  Відкриття центру підтримки 
МСБ (в тому числі  підтримка і 
популяризації стартапів), бізнес - 
інкубатор 

 
 

Стратегічна ціль А.3.  Ефективне управління комунальним господарством міста 

Оперативні цілі Відповідальні Найменування проектів 

А.3.1. Підвищення  
економічної 
спроможності 
комунальних 
підприємств міста 

Житлово-комунальний відділ 
Покровської міської ради, КУ 
«Агентство розвитку громади» 
Покровської міської ради 
 

А.3.1.1. Розробка та впровадження 
стандартів управління в усіх 
комунальних підприємствах, що 
перебувають у власності 
територіальної громади та 
підпорядковані виконавчим органам 
міської ради 
 

Комунальне підприємство 
«Управління міського 

господарства» 

      А.3.1.2. Покращення якості 
транспортних послуг, що надаються 
населенню та для розвитку міста 

А.3.2. Операційне та 
фінансове управління. 

Комунальні підприємства міста, 
залучені аудитори 

А.3.2.1 Аналіз фінансової діяльності 
комунальних підприємств 

А.3.3. Раціоналізація 
споживання енергії у 
бюджетних та 
комунальних  установах 

Відділ екології, клімату та 
енергозбереження Покровської 
міської ради,  
енергоменеджери комунальних 
та бюджетних установ. 

А.3.3.1 Формування програм 
підтримки переходу від традиційних 
джерел енергії до відновлювальних 
у бюджетних та комунальних 
установах 
 
 
 

Комунальне підприємство 
«Управління міського 

господарства» 

А.3.3.2. Створення комфортних умов 
проживання для населення за 
рахунок капітального ремонту ліній 
зовнішнього освітлення та 
впровадження системи 
диспетчеризації м. Покровськ 
Донецької обл. 
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3.3. Показники досягнення цілей Стратегії за напрямом А. 
Економічний розвиток міста 

Напрями та стратегічні цілі розвитку Назва показника Відповідальний 

Напрям А. Економічний розвиток міста Обсяг власних доходів міського 
бюджету на 1 мешканця. 

Відділ 
економічного 
аналізу і прогнозу 
Покровської міської 
ради 

СЦ А.1. Сприятливий інвестиційний 
клімат. 

Обсяг залучених інвестицій 

СЦ А.2. Умови для розвитку малого та 
середнього бізнесу. 

Кількість зареєстрованих суб’єктів 
ЕДРПУО 

СЦ А.3. Ефективне управління 
комунальним господарством міста 

динаміка зростання власної 
доходної частини бюджету 
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4. Стратегічний напрям В. Розвиток інфраструктури міста та 
дозвілля 

Проекти стратегічного напряму "Розвиток інфраструктури міста та дозвілля"  спрямовані 
на досягнення складової стратегічного бачення майбутнього міста "Покровськ у 2030 р. це 
– безпечне, комфортне та квітуче місто з індустріальною історією, культурно-освітній центр 
західного Донбасу, прославлений світовим тріумфом Щедрика" та на подолання проблем: 

• Зношена інфраструктура та застарілі технології у сферах тепло-, водопостачання та в 
житловому фонді 

• Незадовільний стан дорожнього покриття на  автомобільних дорогах, що входять до складу 
доріг національного і територіального значення,  та дорогах комунального значення 

• Застаріла матеріальна база галузі освіти, потреба в нових школах і дитячих садках 
(демографічна структура, кількість дітей у даний час більша за наявність місць, 
зацікавленість батьків у навчанні дітей в ЗНЗ в центрі міста,). 

• Відсутність системи дитячого дозвілля. 

• Недостатній обсяг, погана доступність та якість медичної допомоги. 

• Недостатність доступних сучасних публічних просторів (освітніх, культурних, спортивних 
тощо). 

• Застаріла модель управління процесами фізичного виховання. 

Основні показники досягнення цілей: 

• Рівень задоволеності мешканців станом інфраструктури міста та дозвілля. 

• Рівень задоволеності мешканців якістю муніципальних послуг (% мешканців, які позитивно 
оцінюють якість послуг щодо загальної кількості) 

• Кількість учнів в дитячих установах до проектної потужності 

• Кількість захворювань в рік на 1000 осіб 

• Кількість закладів у мережі культурної інфраструктури; кількість об’єктів спортивної 
інфраструктури. 

У  період 2018-2021 роки  заплановано реалізацію 38 проектів за двома стратегічними цілями.  

4.1. Схема стратегічного напряму В. Розвиток інфраструктури 
міста та дозвілля 

В.1. Рівний доступ 
до якісних 
муніціпальних 
послуг 

В.2. Доступна 
якісна 
загальна 
освіта та 
дитяче 
дозвілля 

В.3. 
Оптимізація 
системи 
охорони 
здоров’я 

В.4. 
Покращення 
якості 
соціальних 
послуг 

В.5. 
Покращення 
інфраструктури 
та 
матеріально- 
технічної бази 
для розвитку 
культурно-
спортивного 
дозвілля 

В.6. Безпечне 
та комфортне 
життя в місті 
через 
відповідальне 
споживання 
природних 
ресурсів 

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ 

В.1.1. Підвищення 
енергоефективності 
житлово-
комунального 
господарства та 
закладів бюджетної 
сфери міста 

В.2.1. Сучасна 
освітня 
інфраструктура 

В.3.1. 
Формування 
спроможної 
мережі 
установ 
Покровського 
госпітального 
округу 

В.4.1. 
Підвищення 
ефективності 
функціонування 
системи 
соціальної 
допомоги 

В.5.1.  Культура 
та змістовне 
дозвілля 

В.6.1. 
Формування 
екологічної 
культури в 
місті 

В.1.2. Покращення 
житлового фонду 

В.2.2. 
Створення 
програми 
розвитку 
мережі 
дитячого 

В.3.2. 
Розвиток 
медичного 
страхування 

В.4.2. 
Підтримка 
вразливих груп 
населення в 
т.ч. дітей-сиріт 

В.5.2 
Створення зон, 
місць, об’єктів 
громадського 
простору 

В.6.2. 
Розвиток 
екологічної 
мережі 
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змістовного 
дозвілля 

В.1.3. Розвиток 
об’єднань 
співвласників 
багатоквартирних 
будинків 

В.2.3. 
Створення 
концепції 
дитячого 
спортивного 
дозвілля 

В.3.3. 
Промоція 
здорового 
способу 
життя. 

 В.5.3. 
Будівництво, 
ремонт та 
організація 
використання 
необхідної 
кількості 
спортивних 
закладів 

 

В.1.4. Безпечне 
водопостачання та 
водовідведення 

 В.3.4. 
Покращення 
матеріально-
технічної 
бази 
медичних 
установ 

   

В.1.5. 
Удосконалення 
вулично-дорожньої 
мережі 

     

В.1.6. 
Створення 
комплексної 
системи 
поводження з 
побутовими 
відходами 

     

4.2. Перелік проектів за напрямом В. Розвиток інфраструктури 
міста та дозвілля 

Стратегічна ціль В.1. Рівний доступ до якісних муніципальних послуг 

Оперативні цілі Відповідальні Найменування проектів 

В.1.1. Підвищення 
енергоефективності 
житлово-комунального 
господарства та 
закладів бюджетної 
сфери міста 

Житлово-комунальний відділ 
Покровської міської ради, 
управителі житлового фонду, 
КП «Покровськтепломережа». 

В.1.1.1. Забезпечення споживачів 
засобами обліку теплової енергії 

Відділ екології, клімату та 
енергозбереження 
Покровської міської ради 

В.1.1.2. Подальша реалізація державної 
програми теплих кредитів та державного 
фонду енергоефективності 

В.1.2. Покращення 
житлового фонду 

Житлово-комунальний відділ 
Покровської міської ради, 
управителі житлового фонду 

В.1.2.1. Створення комфортних умов 
користування житлово-комунальною 
інфраструктурою для людей з 
обмеженими можливостями 

В.1.2.2.  Реконструкція, модернізація та 
заміна застарілих і зношених ліфтів (в т.ч. 
диспетчерських систем) 

В.1.3. Розвиток 
об’єднань співвласників 
багатоквартирних 
будинків 

В.1.3.1.  Стимулювання створення ОСББ 
через механізми відшкодування з бюджету 
міста адміністративних витрат на 
утворення та реєстрацію 

В.1.4. Безпечне 
водопостачання та 
водовідведення 

КП «Покровськводоканал» 

В.1.4.1. Реконструкція водоводу 
"Західний" Д-600-500 мм м. Покровськ 

В.1.4.2. Реконструкція водоводу 
"Північний"  Д-500 мм м. Покровськ 
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В.1.4.3. Будівництво підвищувальної 
насосної станції за адресою: Донецька 
область, м.  Покровськ пров. Колосова 
В.1.4.4. Реконструкція КНС №1 м. 
Покровськ 
В.1.4.5.  Реконструкція КНС №2 м. 
Покровськ 
В.1.4.6.  Реконструкція КНС №5 м. 
Покровськ 
В.1.4.7.  Реконструкція КНС №7 м. 
Покровськ 
В.1.4.8.  Реконструкція КНС №8 м. 
Покровськ 
В.1.4.9. Капітальний ремонт окремої 
ділянки напірного каналізаційного 
колектору від КНС №4 до КНС №5 м. 
Покровськ, Донецької області 
В.1.4.10. Реконструкція самопливного 
каналізаційного залізобетонного колектору 
Д-600-800 мм від камери гасіння м. 
Родинське до ООС Мирноградського 
ВУВКГ (3,8 км) 
В.1.4.11. Капітальний ремонт 
самопливного каналізаційного колектору 
№4 м. Покровськ Донецької області  
В.1.4.12. Реконструкція самопливного 
каналізаційного колектору Д-400 мм від 
вул. Краснолиманська до КНС №5 по вул. 
Пушкіна м. Родинське (2,5 км) 
В.1.4.13. Капітальний ремонт 
самопливного каналізаційного колектору 
по проспекту Миру від кафе «Кристал» до 
вул. Європейська м. Покровськ, Донецької 
області з відновлення елементів 
благоустрою 
 

В.1.5. Удосконалення 
вулично-дорожньої 
мережі. 

Відділ транспорту Покровської 
міської ради 

В.1.5.1. Розроблення комплексної схеми 
організації дорожнього руху 

Житлово-комунальний відділ 
Покровської міської ради 

 

В.1.5.2. Будівництво автошляхів, доріг, 
капітальний ремонт доріг та мостів 

 
 
 

    Відділ транспорту Покровської 
міської ради 

В.1.5.3. Реформування системи 
паркування на території міста  
 

В.1.5.4. «Комфортне місто» 
 

В.1.5.5.«Безпечне місто» 
 

«    В.1.5.6. Діти-безпека-дороги» 
 
 
 

В.1.6. Створення 
комплексної системи 
поводження з 
побутовими відходами 

КП «Управління міського 
господарства» 

В.1.6.1. Покращення та розширення 
логістики збору відходів, впровадження 
сучасних методів збирання твердих 
побутових відходів – шлях кращого 
санітарного та екологічного стану  
м.Покровськ Донецької області 

 
Стратегічна ціль В.2. Стратегічна ціль В.2. Доступна якісна загальна освіта та дитяче 
дозвілля 

Оперативні цілі Відповідальні Найменування проектів 
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В.2.1. Сучасна освітня 
інфраструктура 

Відділ освіти Покровської 
міської ради 

В.2.1.1. Реконструкція навчальних 
закладів міста 

В.2.1.2. Забезпечення закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти міста 
сучасною комп’ютерною, інформаційно-
комунікаційною, та мультимедійною 
технікою 

В.2.2. Створення 
програми розвитку 
мережі дитячого 
змістовного дозвілля 

Відділ освіти Покровської 
міської ради, Відділ культури, 
туризму та охорони культурної 
спадщини Покровської міської 
ради, Управління сім’ї, молоді 
та спорту Покровської міської 
ради. 

В.2.2.1. Розвиток молодіжних та дитячих 
клубів за інтересами, творчих майстерень 
та гуртків.  

В.2.3. Створення 
концепції дитячого 
спортивного дозвілля 

 Управління сім’ї, молоді та 
спорту Покровської міської 
ради. 

В.2.3.1. Створення концепції дитячого 
спортивного дозвілля на основі сучасної 
моделі індивідуального розвитку дітей 
віком до 12 років 

 
Стратегічна ціль В.3. Оптимізація системи охорони здоров’я 

Оперативні цілі Відповідальні Найменування проектів 

В.3.1. Формування 
спроможної мережі 
установ Покровського 
госпітального округу 

КП «Територіальне медичне 
об’єднання»  

В.3.1.1. Забезпечення сучасною 
матеріально-технічною базою мережі 
установ Покровського госпітального 
округу 

КП "Агенство розвитку міста" 
КП «Територіальне медичне 
об’єднання»  

В.3.1.2.  Розробка програми підготовки, 
залучення та утримання медичних 
кадрів 

В.3.2. Розвиток 
медичного страхування Міська рада 

В.3.2.1. Створення КП «Територіальне 
медичне об’єднання» Покровської 
міської ради 

КП «Територіальне медичне 
об’єднання»  

В.3.2.2. Впровадження сучасного 
електронного управління медичними 
закладами 

Відділ з питань інформаційної 
та внутрішньої політики 
Покровської міської ради 
 КП «Територіальне медичне 
об’єднання»  

В.3.2.2. Впровадження електронних 
сервісів надання медичних послуг 
(електронна черга, електронний реєстр 
пацієнтів) 

В.3.3. Промоція 
здорового способу 
життя 

Управління сім’ї, молоді та 
спорту Покровської міської 
ради. 

В.3.3.1. Підтримка та проведення 
професійних та аматорських 
спортивних заходів 

КП «Територіальне медичне 
об’єднання»  

В.3.3.2. Програма профоглядів і 
профілактика соціально значущих 
захворювань 

В.3.4. Покращення 
матеріально-технічної 
бази медичних установ 

  

В.3.5. Створення 
комплексної системи 
по наданню 
реабілітаційних заходів 
для осіб з інвалідністю  

КНП «Покровська клінічна 
лікарня інтенсивного 
лікування» Покровської міської 
ради  

В.3.5.1. Комплексний реабілітаційний 
центр для людей з інвалідністю 

 
 
 

Стратегічна ціль В.4. Покращення якості соціальних послуг 

Оперативні цілі Відповідальні Найменування проектів 
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В.4.1. Підвищення 
ефективності 
функціонування 
системи соціальної 
допомоги 

Управління соціального 
захисту населення 
Покровської міської ради. 

В.4.1.1.  Удосконалення організації 
роботи з призначення усіх видів 
соціальної допомоги, компенсаційних 
виплат, пільг та інших соціальних 
питань за принципом “Єдиного вікна”, 
розширення спектру надання 
соціальних послуг 

Управління соціального 
захисту населення 
Покровської міської ради 
КП «Територіальне медичне 
об’єднання» 

В.4.1.2. Будівництво комплексного 
реабілітаційного центру для людей з 
інвалідністю у м. Покровськ Донецької 
області 
 

Відділ містобудування, 
архітектури та земельних 
відносин Покровської міської 
ради 

В.4.1.3. Підвищення ефективності 
функціонування системи соціальної 
допомоги 

В.4.2. Підтримка 
вразливих груп 
населення в т.ч. дітей-
сиріт 

Управління сім’ї, молоді та 
спорту Покровської міської 
ради. 

В.4.2.1. Створення притулку для осіб, 
які постраждали від домашнього 
насильства або насильства за ознакою 
статі  

Служба у справах дітей міської 
ради 

В.4.2.2. Забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа 

 
Стратегічна ціль В.5. Покращення інфраструктури та матеріально-технічної бази для 
розвитку культурно-спортивного дозвілля 

Оперативні цілі Відповідальні Найменування проектів 

В.5.1. Культура та 
змістовне дозвілля 

Відділ культури, туризму та 
історичної спадщини 
Покровської міської ради 
КП "Агенство розвитку міста" 

В.5.1.1. Розробка програми розвитку 
підприємницької діяльності, пов’язаною 
з організацією закладів дозвілля та 
розваг мешканців 

Відділ з питань інформаційної 
та внутрішньої політики 
Покровської міської ради 
Відділ культури, туризму та 
історичної спадщини 
Покровської міської ради 

В.5.1.2. Створення інформаційної 
мережі, присвяченої культурним, 
науковим, спортивним подіям 

Відділ культури, туризму та 
історичної спадщини 
Покровської міської ради 
житлово-комунальний відділ 
Покровської міської ради 

В.5.1.3. Модернізація, розвиток наявних 
й облаштування нових громадських 
просторів у всіх районах міста з 
урахуванням культурних запитів різних 
цільових, вікових та соціальних груп  

Управління соціального 
захисту населення 
Покровської міської ради 

В.5.1.4. Створення реабілітаційної алеї 
в парку «Юбілейний»  

В.5.2. Створення зон, 
місць, об’єктів 
громадського простору 

Відділ культури, туризму та 
історичної спадщини 
Покровської міської ради 
житлово-комунальний відділ 
Покровської міської ради 

В.5.2.1. Створення центральних  
публічних просторів у всіх мікрорайонах 
міста.  
В. 5.2.2. Створення громадського 
простору «Музей ідей» 
В.5.2.3. Покровськ живописний 
В.5.2.4. Музичний WEEKEND 

В.5.3. Будівництво, 
ремонт та організація 
використання 
необхідної кількості 
спортивних закладів 

Управління сім’ї, молоді та 
спорту Покровської міської 
ради. 

В.5.3.1. Розробка комплексної програми 
розвитку спорту у місті 

Управління сім’ї, молоді та 
спорту Покровської міської 
ради. 

В.5.3.2. Вдосконалення матеріально-
технічного забезпечення дитячого та 
юнацького спорту 

Управління сім’ї, молоді та 
спорту Покровської міської 
ради. 

В.5.3.3. Розвиток інфраструктури для 
водних видів спорту та дозвілля 
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В.5.4. Підтримка 
вразливих груп 
населення в т.ч. дітей-
сиріт 

Служба у справах дітей міської 
ради 

В.5.4.1. Забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа 

 
Стратегічна ціль В.6. Безпечне та комфортне життя в місті через відповідальне 
споживання природних ресурсів 

Оперативні цілі Відповідальні Найменування проектів 

В. 6.1. Формування 
екологічної культури у 
місті 

Відділ екології, клімату та 
енергозбереження Покровської 
міської ради. 

В.6.1.1.  Розробка та прийняття 
екологічної політики міста, яка 
відповідає пріоритетам Державного та 
Європейського екологічного управління 

В.6.1.2. Створення освітньо - 
консультативної платформи з питань 
екології 

Відділ екології, клімату та 
енергозбереження Покровської 
міської ради 
Житлово-комунальний відділ 
Покровської міської ради 

В.6.1.3. Розвиток міської екологічної 
інфраструктури   

В. 6.2. Розвиток 
екологічної мережі 

Відділ екології, клімату та 
енергозбереження Покровської 
міської ради. 

В.6.2.1. Створення об’єктів природно-
заповідного фонду: ландшафтні парки, 
заказники, ліси, лісосмуги, водно-
болотні угіддя, степи тощо. 

4.3. Показники досягнення цілей Стратегії за напрямом В. 
Розвиток інфраструктури міста та дозвілля 

Напрями та цілі розвитку Назва показника Відповідальний 

Напрям В. Розвиток інфраструктури 
міста та дозвілля 

Рівень задоволеності мешканців 
станом інфраструктури міста та 
дозвілля. 

Житлово-комунальний 
відділ Покровської 
міської ради 

В.1. Рівний доступ громадян до якісних 
муніципальних послуг  

Рівень задоволеності мешканців 
якістю муніципальних послуг 

 

В.2. Доступна якісна загальна освіта та 
дитяче дозвілля 

Кількість учнів в дитячих установах 
до проектної потужності 

Відділ освіти 
Покровської міської 
ради 

В.3. Оптимізація системи охорони 
здоров’я 

Кількість захворювань в рік на 1000 
осіб 

КП «Територіальне 
медичне об’єднання» 

В.4. Покращення якості соціальних  
послуг 

Кількість мешканців міста, 
охоплених системою соціального 
захисту 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Покровської міської 
ради. 

В.5. Покращення інфраструктури та 
матеріально-технічної бази для 
розвитку культурно-спортивного 
дозвілля 

Кількість закладів у мережі 
культурної інфраструктури; кількість 
об’єктів спортивної інфраструктури 

Відділ культури, 
туризму та історичної 
спадщини Покровської 
міської ради 
 

В.6. Безпечне та комфортне життя в 
місті через відповідальне споживання 
природних ресурсів 

Рівень задоволеності мешканців 
якістю та доступністю до природних 
об’єктів у межах міст 

Відділ екології, 
клімату та 
енергозбереження 
Покровської міської 
ради 
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5. Стратегічний напрям С. Формування активної відповідальної 
громади 

Проекти напряму "Формування активної відповідальної громади " будуть спрямовані на 
досягнення складової стратегічного бачення майбутнього міста «яке, використовуючи 
культурну спадщину та інтелектуальний потенціал, буде відкритим для людей та ідей містом 
з активною громадою освічених людей», та на подолання проблем: 

• Низький рівень довіри до влади від громади. 

• Низький рівень культури спілкування, та конструктивного діалогу. 

• Менталітет значної частини мешканців: консерватизм, відсутність позитивного мислення 
та ініціативи. 

 Основні показники досягнення цілей: 

• Рівень задоволеності громади діяльністю ОМС, %  

• Рівень довіри громади до ОМС.  

• Рівень задоволеності громадян станом взаємодії органу місцевого самоврядування 
(ОМС) та громади. 

У  період 2018-2021 роки заплановано реалізацію 9 проектів за трьома стратегічними 
цілями. 

5.1. Схема стратегічного напряму С. Формування активної 
відповідальної громади 

Стратегічні цілі 

С.1. Взаємна довіра у громаді С.2. Якісна взаємодія органу місцевого 
самоврядування (ОМС) та громади 

Оперативні цілі 

С.1.1. Ефективна система комунікації у громаді С.2.1. Спрощення доступу громадян до участі у 
прийнятті рішень ОМС 

С.1.2. Підвищення рівня культури спілкування 
громадян. 

С.2.2. Навчання персоналу ОМС 

С.1.3. Розвиток та підтримка інституту 
громадянського суспільства 
 

С.2.3. Інформатизація публічних послуг та 
підвищення якості та доступності 
адміністративних послуг 

5.2. Перелік проектів за напрямом С.  Формування активної 
відповідальної громади           

Стратегічна ціль С.1. Взаємна довіра у громаді 

Оперативні цілі Відповідальні Найменування проектів 

С.1.1. Ефективна 
система комунікації 
у громаді 
  

Відділ з питань 
інформаційної та 
внутрішньої політики 
Покровської міської ради 

С.1.1.1.  Розробка Концепції ефективної 
комунікації у громаді 

С.1.1.2.  Розробка системи позитивного 
інформування. 

С.1.1.3. Створення об’єднаного open-space 
майданчика комунікації влади та бізнесу 

С.1.2. Підвищення 
рівня культури 
спілкування 
громадян 

Відділ з питань 
інформаційної та 
внутрішньої політики 
Покровської міської ради 
Донецький Національний 
Технічний Університет 

С.1.2.1 Запровадження низки креативних 
заходів з питань культури спілкування 
громадян 

С.1.2.2 Media Hub "спілкуйся та розвивайся" - 
підвищення рівня медіаграмотності молоді 
міста 
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Відділ з питань 
інформаційної та 
внутрішньої політики 
Покровської міської ради, 
відділ освіти Покровської 
міської ради 
Управління сім'ї, молоді та 
спорту Покровської міської 
ради 
 

С.1.2.3.  Розвиток молодіжних засобів 
масової інформації 

Відділ з питань 
інформаційної та 
внутрішньої політики 
Покровської міської ради, 
відділ з організаційної робот 
міської ради 

С.1.2.4. Культура спілкування, як основа 
конструктивного діалогу між громадянами 

С.1.3. Розвиток та 
підтримка інституту 
громадянського 
суспільства 
 

Відділ з питань 
інформаційної та 
внутрішньої політики 
Покровської міської ради 

С.1.3.12 Створення асоціацій НУО та 
всебічна підтримка за напрямками їх 
діяльності 

 
Стратегічна ціль С.2. Якісна взаємодія органу місцевого самоврядування (ОМС) та громади 

Оперативні цілі Відповідальні Найменування проектів 

С.2.1. Спрощення 
доступу громадян до 
участі у прийнятті 
рішень ОМС. 

Відділ з питань інформаційної 
та внутрішньої політики 
Покровської міської ради 

С.2.1.1.  Удосконалення електронних 
громадських платформ  
С.2.1.2. Створення комунікаційного Центру 

С.2.2 Підвищення 
якості управління 
містом 

Служба персоналу 
Покровської міської ради 
Донецький Національний 
Технічний Університет 

С.2.2.1. Курс навчання персоналу ОМС 
засадам  сучасного управлінського 
менеджменту та основам ефективної 
комунікації. 
С.2.2.2. Впровадження програмного 
продукту для управління стратегією 
розвитку міста. 

Відділ з питань інформаційної 
та внутрішньої політики 
Покровської міської ради 

С.2.2.3. Впровадження систем електронного 
документообігу та системи електронного 
протоколу/системи керування стратегією та 
проєктами  

С.2.3. 
Інформатизація 
публічних послуг та 
підвищення якості та 
доступності 
адміністративних 
послуг 

Центр надання 
адміністративних послуг у 
м.Покровськ  

С.2.3.1. Покращення якості надання 
адміністративних та соціальних послуг  

С.2.3.2. Створення відділів ЦНАП м. 
Покровськ на віддалених територіях 

Відділ з питань інформаційної 
та внутрішньої політики 
Покровської міської ради 

С.2.3.3. Впровадження проекту «Pokrovsk 
City» 

 

5.3. Показники досягнення цілей Стратегії за напрямом С. 
Формування активної відповідальної громади 

 

Напрями та цілі розвитку Назва показника Відповідальний 

Напрям С. Формування активної 
відповідальної громади 

Рівень задоволеності громади 
діяльністю ОМС 

Відділ з питань 
інформаційної та 
внутрішньої політики Стратегічна ціль С.1. Взаємна довіра у 

громаді 
Рівень довіри громади до ОМС 
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Стратегічна ціль С.2. Якісна взаємодія 
органу місцевого самоврядування 
(ОМС) та громади 

Рівень задоволеності громадян 
станом взаємодії органу місцевого 
самоврядування (ОМС) та громади 

Покровської міської 
ради 
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6. Моніторинг Плану реалізації Стратегії 

У ході моніторингу виконання Стратегії вирішується низка завдань: контроль за реалізацією в 
цілому; оцінка ступеня досягнення прогресу за стратегічними напрямами, стратегічними та 
оперативними цілями; аналіз інформації щодо змін зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку 
громади для уточнення та корегування (актуалізації) цілей Стратегії. 

Систему контролю на різних етапах виконання Стратегії розвитку міста можна побудувати на 
основі розроблених форм контролю за досягненням стратегічних цілей та виконанням 
проектів. Аналіз стану виконання заходів проєктів Плану реалізації Стратегії розвитку доцільно 
виконувати з використанням таблиці Ехсел (створити файл для контролю виконання заходів). 
Жовтий колір комірки (зафарбовується автоматично) таблиці означає, що настав час починати 
виконання певного заходу. Якщо завдання певного заходу виконано, відповідальний за проєкт 
позначає це в таблиці зеленим кольором. Якщо термін виконання певного заходу закінчився, 
а він ще не виконаний, то відповідна комірка матиме червоний колір.  

 

Інформація для зв’язку  
Адреса міської ради: 85300 Донецька область м. Покровськ, площа Шибанкова, 11  
тел.: 0623 52-19-90 
Прес-служба міської ради: тел.: 06239 2-03-54 
e-mail: krs.v@dn.gov.ua e-mail: pokrovsk.rada@gmail.com 
Сайт: http://pokrovsk-rada.gov.ua/uk     Стара версія сайту: old.pokrovsk-rada.gov.ua 
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