
облас-

ного

бюджету

міський 

бюджет

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

1.
Розроблення містобудівної 

документації
2 847,2 2 767,2 80,0

1.1

Корегування Генерального плану 

м. Покровськ (внесення змін) на 

основі інженерно-геодезичних 

вишукувань території міста, 

розробка звіту про стратегічну 

екологічну оцінку

1-2 

квартал 

2020 року

організації,  що  провадять  

діяльність  з розроблення  

містобудівної  документації  та 

мають у своєму складі експертів, 

які отримали кваліфікаційний 

сертифікат

2 767,2 2 767,2

Кількість 

розроблених 

проектів

3 проєкта (технічний 

звіт з інженерно-

геодезичних 

вишукувань, внесення 

змін до генплану, звіт 

про стратегічну 

екологічну оцінку)

1.2
Розроблення детальних планів 

територій
2020

організації,  що  провадять  

діяльність  з розроблення  

містобудівної  документації  та 

мають у своєму складі експертів, 

які отримали кваліфікаційний 

сертифікат

80,0 80,0

Кількість 

розроблених 

проектів

15

2.
Створення та розвиток 

містобудівного кадастру
120,0 120,0

2.1

Впровадження технічних 

розробок та технологічних 

рішень з ведення містобудівного 

кадастру

2020

Суб'єкти господарювання, що 

мають майнові права на 

програмні продукти, та інші 

субєкти підприємницької 

діяльності 

50,0 50,0

створення масивів 

даних 

містобудівного 

кадастру 

2957 га

2.2

Матеріально-технічне 

забезпечення служб 

містобудівного кадастру

2020

виробники та розповсюджувачі 

програмних продуктів,  інші 

субєкти підприємницької 

діяльності 

10,0 10,0

програмне 

забезпечення 

"Автоматизована 

система управління 

документами  ДОК 

ПРОФ 3"

1 робоче місце

Додаток № 5

до рішення міської ради

від 24.04.2020 № 7/75-3

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста

№

з/п Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

12. Впровадження заходів територіального планування

2.2.1. Надавати допо-

могу та підтримку

процесу об’єднання міс-

цевих громад шляхом

сприяння процесу уз-

годження між грома-

дами, а також інститу-

ційному та організаці-

йному зміцненню

інших 

джерел

Ціль 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування

2.3.2. Поліпшувати

спроможність нових гро-

мад з метою пок-

ращення управління і

надання якісних пуб-

лічних послуг через

відновлення та розви-ток

інфраструктури надання

послуг на обласному,

районному та місцевому

рівнях

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець
найменування 

показника
значення показника



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

2.3

Створення інфраструктури 

геопросторових даних 

топографічної основи **

60,0 60,0

2.3.1

* * створення (оновлення) 

цифрової топографічної основи 

населених пунктів та окремих 

територій 

2020

Суб'єкти господарювання, що 

мають право на виконання 

топографо-геодезичних робіт

50,0 50,0

прив’язка місцевої 

системи координат 

(місцева - ІІ - 

утворена від СК-

63) до МСК-14 

ДГСК УСК-2000 

2957 га

2.3.2

заходи з внесення 

геопросторових даних до баз 

даних

2020

виробники та розповсюджувачі 

програмних продуктів,  інші 

субєкти підприємницької 

діяльності 

10,0 10,0

Формування 

електронної бази 

даних про забудову 

територій та 

населених пунктів 

міста

2957 га

3.
Інші заходи просторового 

планування 
410,0 410,0

3.1

Заходи з навчання та підвищення 

кваліфікації спеціалістів в галузі 

містобудування

2020

Суб'єкти господарювання, що 

здійснюють підготовку та 

перепідготовку та підвищення 

кваліфікації за спеціальним 

фахом

20,0 20,0

Кількість 

спеціалістів, які 

успішно пройшли 

навчання

1

3.2
Розробка комплексної схеми 

розміщення рекламних засобів
2020

Суб'єкти господарювання, що 

мають у своєму складі 

архітектора, що має 

кваліфікаційний сертифікат

100,0 100,0
Кількість 

розроблених схем
1

3.3
Розробка комплексної схеми 

розміщення тимчасових споруд
2020

Суб'єкти господарювання, що 

мають у своєму складі 

архітектора, що має 

кваліфікаційний сертифікат

190,0 190,0
Кількість 

розроблених схем
1

3.4

Розроблення концептуальних 

планів розвитку інвестиційно  

привабливих територій

2020

Суб'єкти господарювання, що 

мають у своєму складі 

архітектора, що має 

кваліфікаційний сертифікат, 

суб'єкти, що надають послуги з 

проведення ринкових досліджень

100,0 100,0
Кількість 

розроблених планів
1

10. Всього 3 377,2 3 297,2 80,0

Секретар міської ради І.Сущенко


