
Додаток № 2

до рішення міської ради

від 26.09.2019 № 7/69-2

облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

2.1.1. Заохочувати і

підтримувати участь

громадян і прийнятті рішеннь

через Громадські ради,

консультації з громадськістю,

а також розширювати

можливості громадян,

особливо вразливих верств

населення, приймати участь у

громадському житті

1. Реалізація проектних 

пропозицій членів 

територіальних громад в 

рамках  громадського 

бюджету м. Покровськ

2019

Покровська міська 

рада, управління та 

відділи міської ради

1 000,0 1 000,0 кількість проектів 6

1. Формування позитивного 

іміджу Покровської об'єднаної 

міської територіальної громади, 

в тому числі розповсюдження 

рекламної інформації, 

організація презентацій

2019
Покровська міська 

рада

кількість інформаційних 

заходів
3

2.  Проведення соціологічних 

опитувань серед громадян щодо 

об`єднання громад
2019

Покровська міська 

рада

кількість соціалогічних 

досліджень
2

3 Співробітництво між 

територіальними громадами 2019
Покровська міська 

рада
кількість  проектів за потребою

4 Організація та проведення 

масових заходів
2019

Покровська міська 

рада
200,0 200,0 представницькі витрати за потребою

найменування показника значення показника

Зміст заходу
№

з/п
Держав-

ного

бюджету

2.2.1. Надавати допомогу та

підтримку процесу об’єднання

місцевих громад шляхом

сприяння процесу узгодження

між громадами, а також

інституційному та

організаційному зміцненню

Ціль 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування 

3.1.12. Формування спроможних територіальних громад

інших 

джерел

3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

у тому числі за рахунок коштів:

Всього

№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області 

на період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

Очікуваний 

результат

місцевих бюджетів

підпри-

ємств



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

2.2.2. Впроваджувати галузеві

реформи децентралізації шляхом

встановлення розподілу

обов’язків, ресурсів та

інституційних механізмів

надання послуг в умовах

децентралізації – шляхом

забезпечення технічної підтримки

та програм підвищення

кваліфікації службовців, що

будуть підтриманні державними і

міжнародними партнерами

1 Підвищення рівня фахової 

підготовки посадових осіб 

органів місцевого 

самоврядування, депутатського 

корпусу, громадських активістів

2019
Покровська міська 

рада, ЦНАП
50,0 50,0 кількість заходів за потребою

1 Надання якісних публічних 

послуг  населенню
2019 ЦНАП

кількість видів 

адміністративних послуг
110

2 Подальша реалізація проекту 

розбудова  ЦНАП

2019
Покровська міська 

рада
5 000,0 5 000,0

кількість одиниць: 

програмне забезпечення, 

сервер,                         

оргтегніка,                          

меблі                          

1                                

1                             

80                           

45

3 Поліпшення матеріально- 

технічної та побутової бази 

відділів та управлінь міської 

ради
2019

Покровська міська 

рада
200,0 200,0

кількість одиниць 

комп'ютерної техніки
17

4 Субвенція на здійснення 

капітального ремонту І поверху 

будівлі УДКСУ у м.Покровську 

Донецької області та 

капітального ремонту прилеглої 

до будівлі УДКСУ у 

м.Покровську Донецької 

області огорожі з улаштуванням 

воріт

2019

Покровська міська 

рада, Управління 

Державної 

казначейської служби 

України у 

м.Покровськ 

Донецької області

600,0 600,0
поліпшення технічного 

стану будівлі
1 об'єкт

5 Субвенція на здійснення 

капітального ремонту 

адміністративної будівлі поліції
2019

Покровська міська 

рада, відділ поліції
400,0 400,0

поліпшення технічного 

стану будівлі
1 об'єкт

2019

Покровська міська 

рада, Комунальна 

установа "Агенство 

розвитку громади"

1 971,8 1 971,8

забезпечення стратегій 

розвитку громади, реалізації 

програм і проектів 

міжнародного 

співробітництва у сфері 

інвестиційної, іноваційної, 

освітньої, культурної 

діяльності

за потребою

Внески в статутний капітал

6

2.3.2.Поліпшувати  спромож-ність 

нових громад з метою 

покращення управління і надання 

якісних публічних послуг через 

відновлення та розвиток 

інфраструктури надання послуг на 

обласному, районному та 

місцевому рівнях



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

2019

Покровська міська 

рада, Комунальне 

підприємство 

"Муніципальна 

служба правопорядку"

1 782,0 1 782,0

захист майна, забезпечення 

прав і законних інтересів 

суб'єктів господарювання та 

фізичних осіб, органів 

державної влади та 

місцевого самоврядування

за потребою

12 Всього: 11 203,8 11 203,8

Секретар міської ради І. Сущенко

Внески в статутний капітал

6


