
Додаток № 3

до рішення міської ради

від 22.01.2020 №7/73-4

обласного

бюджету
міський бюджет

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

1

Реалізація Програми підтримки 

та партнерства між 

Покровською міською радою та 

суб’єктами малого середнього 

бізнесу на 2016-2020 р.

2020 Покровська міська рада 280,0 280,0

кількість 

проведених 

заходів

5

2

Розробка планів, підготовка 

проектів регуляторних актів, їх 

обговорення та оприлюднення

2020
Суб'єкти 

господарювання
кількість заходів 5

3

Проведення моніторингу 

діяльності Центру надання 

адміністративних послуг м. 

Покровськ, у т.ч. щодо кількості 

виданих документів

2020

Покровська міська 

рада, Центр надання 

адміністративних 

послуг м.Покровськ

кількість  

надання 

адміністративних 

послуг 

20970

4

Проведення нарад, «круглих 

столів», семінарів, ділових 

зустрічей, тренінгів тощо з 

питань удосконалення надання  

адміністративних послуг

2020

Покровська міська 

рада, Центр надання 

адміністративних 

послуг м.Покровськ

кількість  заходів 15

5

Перегляд інформації в 

інформаційних картках 

адміністративних послуг

2020

Покровська міська 

рада, Центр надання 

адміністративних 

послуг м.Покровськ

кількість  заходів 25

6

Підготовка до участі у конкурсі 

«Підприємець року» з 

урочистим нагородженням 

дипломантів напередодні Дня 

підприємця

2020 Покровська міська рада кількість  заходів 1

Ціль 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення

8. Розвиток підприємницького середовища

найменування 

показника

1.2.1 Створювати підп-

риємницьку інфрас-

труктуру, спростити та

збільшити прозорість

адміністративних про-

цедур, зокрема на

депресивних територіях

(у т.ч. малі міста)

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього значення 

показника

у тому числі за рахунок коштів:

Державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел



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

7

Проведення заходів (семінари, 

семінари-практикуми, зустрічі, 

конференції, «круглі столи») 

щодо навчання з актуальних 

питань ведення бізнесу

2020

Покровська міська 

рада, Покровський 

міський центр 

зайнятості Донецької 

області, Відділ  

економічного аналізу 

та прогнозу 

Покровської міської 

ради

кількість  заходів 35

8

Надання фінансової підтримки 

суб’єктам малого 

підприємництва на реалізацію 

проектів

2020 Покровська міська рада 1 000,0 1 000,0 осіб 10

9 Узгоджувати проекти 

регуляторних актів, що можуть 

впливати або суттєво 

впливають на ринкове 

середовище, права та інтереси 

підприємців, з Донецьким 

обласним територіальним 

відділен-ням антимонопольного 

комітету України і з 

представництвом 

Держкомпідприємництва в 

Донецькій області

2020
Структурні підрозділи 

міської ради

Вдосконалення 

регулювання 

підприємницької 

діяльності

10
Погодження з Донецьким 

обласним територіальним 

відділенням антимонопольного 

комітету України проектів 

рішень, які можуть призвести 

до обмеження чи спотворення 

конкуренції

2020
Структурні підрозділи 

міської ради

Попередження 

порушень 

антимонопольно

го законодавства

11
Недопущення делегування 

окремих владних повноважень 

об`єднанням, підприємствам та 

іншим суб`єктам 

господарювання, якщо це 

призводить, або може 

призвести до недопущення, 

усунення, обмеження чи 

спотворення конкуренції

2020 Покровська міська рада

Зменшення 

адміністративног

о впливу на 

ринкові 

відносини

12 Продовження та активізація 

роботи щодо запровадження 

конкурсних засад в наданні 

суб’єктам господарювання 

права здійснювати міські 

перевезення пасажирів

2020

Покровська міська 

рада, Відділ 

транспорту 

Покровської міської 

ради

Формування 

конкурентного 

середовища



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

13
Проведення конкурсного 

відбору підприємств для 

утримання житлових будинків з 

метою створення 

конкурентного середовища на 

ринку експлуатації і поточного 

ремонту житлового фонду

2020

Житлово-комунальний 

відділ  Покровської 

міської ради

Кількість  

проведенних 

конкурсів 

1

14 Проведення на основі 

прозорості та доступності 

конкурсів для всіх учасників 

органом місцевого 

самоврядування  

2020 Покровська міська рада

Кількість  

проведенних 

конкурсів 

5

15
Залучення до участі у тендерах 

на постачання продукції, що 

фінансуються за рахунок 

бюджетних коштів підприємств 

усіх форм власності

2020

Покровська міська 

рада, Юридичний 

відділ Покровської 

міської ради

Кількість  

проведенних 

тендерів 

3100

15 Всього 1 280,0 1 280,0

Секретар міської ради І. Сущенко


