
 

Звіт про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку міста Покровськ на 2020 рік  

 

Протягом року забезпечувалась реалізація завдань та заходів Програми 

економічного і соціального розвитку міста Покровськ на 2020 рік (далі – 

Програми) затвердженої  рішенням Покровської міської ради від 20 грудня 

2019 № 7/72-2  (зі змінами). 
Виконання завдань та заході Програми здійснювались за чотирма 

напрямками спрямованих на розв’язання проблем розвитку міста та 

досягнення поставлених цілей: 
- економічний розвиток та  підвищення  зайнятості населення; 
- підвищення спроможності місцевого самоврядування; 
- людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та 

вирішення питань ВПО; 
- розбудова безпечного суспільства. 

За звітний період чисельність постійного населення зменшилась відносно 

показника 2019 року на 1%  та складає 72,451 тис. осіб, також 

спостерігається зменшення показника народжуваності на 2,7%  та збільшення 

смертності на 13,3%. Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб 

в місті складає 16,2 тис. осіб відповідно до аналогічного періоду 2019 року 

відбулося зростання чисельності осіб зазначеної категорії на 2,6% у зв’язку зі 

вступом до навчальних закладів студентів. 

У промисловому комплексі  в галузевому розрізі за звітний період 

відбулося зменшення по всім видам діяльності: 

- Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах 

підприємств на 29,6% (рядове вугілля  30%, вогнетривка продукція – 22%) 

- Виробництва основних видів промислової продукції на 6%  (рядове 

вугілля  6%, вогнетривка продукція – 23%)  

Загалом виконано 2 заходи (з 5) на суму 9 199,97 тис. грн. (170,7% від 

запланованого). 

У сфері енергозабезпечення та енергоефективності визначено 15 

заходів на загальну суму 35 333,30 тис. грн, з них профінансовано 4 заходи, 

витрачено 387,91 тис. грн (1,1%), з них кошти обласного бюджету – 9,0 тис 

грн, міського бюджету 48,95 тис грн, інші джерела – 329,96 тис грн.   

В місті діє Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за 

залученими в фінансових установах короткостроковими кредитами на заходи 

з підвищення енергоефективності, що надаються об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативам та 

фізичним особам на 2016-2025 роки. Протягом звітного періоду заключено 1 

договір та 6 додаткових угод на компенсацію відсоткових ставок здійснено 

компенсацію у розмірі 57,95 тис грн.  

Родинською міською радою проведено роботу по заміні вікон та дверей в 

житловому фонді в кількості 84 од. також закуплено та замінено 279 од. 

фізично та морально зношених ламп вуличного освітлення на світлодіодні 

лампи на загальну суму 329,96 тис грн. 



 

 Напрямами інвестиційна діяльність, розвиток інфраструктури та 

розвиток зовнішньоекономічної діяльності є реалізації інвестиційної 

політики у 2020 році нарощування обсягів залучення інвестицій в економіку 

міста,  зокрема, 

 

для створення нових та збереження існуючих робочих місць, розвитку 

мережі об‘єктів соціально-культурного та комунального призначення. 

 В рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 

Європейського інвестиційного банку в місті  розпочато реалізацію 3 

проєктів, які спрямовані на покращення соціальної інфраструктури міста.  

Розвиток дорожньо - транспортного комплексу. 

Внутрішньоміські пасажирські перевезення здійснюються автобусами та 

службами таксі. 

За звітними даними обсяг пасажирських перевезень на автобусних 

маршрутах за рік складає приблизно 11 421,139 тис пасажирів. 

Рух автобусів в місті організовано по 12 маршрутах загальною 

протяжністю 110,0 км. Автобусне сполучення здійснює 7 приватних 

підприємців. На 12 маршрутах міста працює 49 одиниць транспортних 

засобів, які здійснюють перевезення пасажирів.  

 В місті впроваджується єдина міська системи управління та 

супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального 

користування за допомогою якого всі мешканці та гості міста мають змогу 

спостерігати за рухом громадського транспорту в реальному часі. На 

сьогоднішній день третя частина транспортних засобах міських маршрутів 

облаштована GPS – трекерами. 

Для мінімізації скоєння дорожньо-транспортних пригод протягом року 

виконувались заходи на аварійно-небезпечних ділянках автомобільних доріг 

міста, а  саме: на перехресті вул. Захисників України- вул. Пушкіна та 

перехресті вул. Захисників України - пр. Шахтобудівників замінено звичайні 

знаки дорожнього руху "Пішохідний перехід" на флуорестичні. На 

перехресті вул. Захисників України та пр-т Шахтобудівників та перехресті 

вул. Захисників України та вул. Володимирівська у місцях аварійно - 

небезпечних ділянок на дорожню поверхню нанесено горизонтальну 

розмітку 1.25, яка дублює зображення знаку 1.32 "Пішохідний перехід". У 

місті працюють 6 світлофорних об’єктів, 4 з яких обладнані системою 

звукового оповіщення для орієнтування людей з вадами зору, встановлено 56 

елементів пристроїв примусового зниження швидкості та 93 знаки 

дорожнього руху. Облаштовано 30 одиниць понижених з’їздів для осіб з 

інвалідністю.   

Реалізувалось 64 заходи з 116 запланованих  щодо житлового 

господарства та комунальної інфраструктури на загальну суму 154 115,83 

тис. грн., або 89,5% до запланованого. 
Фінансування заходів здійснювалось за  наступні кошти: державний 

бюджет – 3 492,57 тис. грн., міський бюджет 150 603,26 тис. грн, кошти 

підприємств –                        20,0 тис. грн.  



 

За субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки територій, що зазнала негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту на сході України та кошти місцевого бюджету 

придбано        12 квартир на загальну суму 4 989,38 тис. грн.( кошти 

державного бюджету –  3 492,57 тис грн, міський бюджет – 1 496,81 тис грн)  
У 2020 році здійснено капітальний ремонт житлового фонду (витрачено 

8101,8 тис грн., 69,5% від запланованого), заходи з благоустрою територій 

(89542,74 тис грн., 92,3%). 
На капітальний ремонт автодоріг витрачено 25 767,156 тис грн в т. ч з 

міського бюджету 6 000,00 тис грн. на ремонт частини дороги по вул. Шмідта 

та обласний бюджет 19 767,156 тис грн капітальний ремонт автодороги по 

вулиці Шосейна та вулиці Добропільська.  

У сфері житлового будівництва на квартирному обліку у виконкомі 

Покровської міської ради Донецької області на одержання жилого 

приміщення за місцем проживання перебуває 886 сімей. 

Протягом року на квартирний облік на одержання жилого приміщення 

за місцем проживання зараховано 16 сімей та знято з квартирного обліку 33 

сім’ї.   

На виконання міської програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2020 

роки» у 2020 року головним спеціалістом сектору управління майном 

житлово-комунального відділу міської ради було оформлено та видано 3 

ордера на жилі приміщення (впорядковані однокімнатні квартири). 

З звітний період житлово-комунальним відділом Покровської міської 

ради Донецької області було придбано у комунальну власність 

територіальної громади міста Покровська 20 квартир, ці квартири були 

зараховані до фонду житла для тимчасово проживання внутрішньо 

переміщених осіб. 

У зв’язку з відсутністю жилих приміщень з фонду соціального 

призначення                           в місті Покровську, які можуть бути надані 

внутрішньо переміщеним особам                                соціальний квартирний 

облік зазначених осіб не здійснюється. 

Через відсутність фінансування, будівництво з 1994 року в місті 

Покровську                     не ведеться. Житлові будинки в експлуатацію не 

здаються. Крім того, в місті 98 % квартир  приватизовано.  

З метою розвитку підприємницького середовища в місті затверджена 

та діє Програма підтримки та партнерства між Покровською міською радою 

та суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2016-2020 роки. Протягом року 

заявок на участь у Програмі не надходило. 

Покровський міський центр зайнятості протягом року проводив 

заходи щодо підтримки суб’єктів господарювання за напрямком «Основи 

підприємницької діяльності»:  конференція для роботодавців з 

використанням платформи "Zoom"; центр розвитку підприємництва за 

участю соціальних партнерів; «Чи готовий я до відкриття власного бізнесу?»; 

"Бізнес-школа молодого підприємця"; "Бізнес-школа молодого підприємця". 



 

Прийнято участь у Дванадцятому регіональному конкурсі 

"Підприємець року Донецької області - 2020" серед яких були переможці та 

лауреати малого та середнього бізнесу із міста Покровськ  

Розділ  ринок праці та зайнятість населення Покровським міським 

центром зайнятості Донецької області здійснювався комплекс заходів щодо 

сприяння громадянам, особливо з числа молоді та інших соціально – 

вразливих верств населення, у працевлаштуванні, наданні їм 

профорієнтаційних послуг, проведенні професійного навчання, організації 

громадських робіт. Зазначені пріоритетні напрями активного державного 

регулювання ринку праці є основою в активній політиці зайнятості. 
Чисельність безробітних порівняно з початком року збільшилась на 

27,2%  станом на 01.01.2021 склала 1777 осіб, з них пройшли навчання та 

перепідготовку 229 осіб. 
Станом на 01.01.2021 кількість вільних робочих місць, вакантних 

посад, зареєстрованих в службі зайнятості, склала 1194 осіб, що на 23,7% 

менше, ніж у відповідну дату минулого року. 
Згідно даних головного управління статистики у Донецькій області 

середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за                          

ІІІ квартал 2020 року становить 16 247 грн., порівняно з  відповідний період                      

2019 року зросла  на 5,1%. 
За напрямком формування спроможних територіальних громад 

протягом 12 місяців 2020 року на виконання заходів розділу програми 

витрачено                    8 876,20 тис. грн  коштів міського  бюджету. 
Впровадження заходів територіального планування реалізовано 2 

заходи на загальну суму 1347,9 тис. грн, що складає 59,1% від запланованих. 
Розвиток земельних відносин із запланованих 4 заходів виконано 3, 

на які витрачено 783,16 тис грн. з них 449,26 тис грн кошти міського 

бюджету та 333,9 тис грн кошти інших джерел. 

Протягом року Головним управлінням Держгеокадастру у Донецькій 

області були виконано: 

• ведення державного земельного кадастру шляхом надання 

адміністративних послуг юридичним та фізичним особам щодо виправлення 

технічних помилок у відомостях Державного земельного кадастру, надання 

витягів з державного земельного кадастру; 

• оформлення та передача земельних ділянок у власність громадян - 

виготовлено 72 одиниці технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

За напрямом розвитку громадського суспільства  протягом року 

відбувались громадські обговорення: 

- концепції спорудження пам’ятника Захисникам України, які загинули 

впродовж збройному конфлікту на сході в Україні. За результатами роботи 

було створено робочу групу щодо узгодження ескізу майбутнього 

пам’ятнику; 

- перспективи реконструкції пам'ятника над братською могилою 

радянських воїнів в мікрорайоні «Південний».  



 

Проведено публічне представлення інформації про виконання міського 

бюджету міста Покровськ за 2019 рік та звіти про виконання паспортів 

бюджетних програм за 2019 рік по головним розпорядникам Покровської 

міської ради Донецької області. 

За підтримки Покровської міської ради на території міста втілюється 

проєкт «Вдосконалення системи координування між всіма суб’єктами, 

задіяних у роботу з попередження поширення COVID-19, подолання і 

пом’якшення наслідків пандемії у містах Дружківка та Покровськ», 

розробником якого є благодійна організація «БФ «Союз ветеранів АТО 

Донбасу».  

За напрямом соціальний захист населення передбачалась 

реалізація 71 заходи на загальну суму 215 134,00 тис грн., виконано 66 

заходів на загальну суму 173 051,21 тис. грн., або 80,4% до плану, у тому 

числі за рахунок державного бюджету – 157 253,71 тис грн, обласного 

бюджету – 3 214,00 тис грн, міського бюджету 11 056,5 тис грн, інші джерела 

– 1 530,00 тис грн. 

На обліку у відділі персоніфікації пільгової категорії громадян 

знаходиться              17 534 чол  надано пільг на  5 270,5 тис  грн. 

За звітний період виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) 

вищих навчальних закладів за рахунок державного бюджет отримали 188 

особи на суму 2 828,3 тис грн. 

В управлінні соціального захисту населення на обліку знаходяться                          

3 829 осіб з інвалідністю різних категорій. 

30 осіб з інвалідністю забезпечено санаторно-курортним лікуванням на 

загальну суму 306,4 тис. грн. Компенсацію за невикористане санаторно-

курортне лікування отримали 5 осіб на загальну суму 2,9 тис  грн. 

71 дітей  пільгової  категорії  направлені  на оздоровлення та 

відпочинок.  

Надано 978 направлень на забезпечення  технічними та іншими 

засобами реабілітації. Забезпечено протезно-ортопедичними виробами та 

технічними засобами реабілітації 332 особи на загальну суму 4 087,71 тис 

грн.  

 Надано матеріальну допомогу за рахунок державного бюджету 9 

особам з інвалідністю на суму 7,6 тис грн., та 5 малозабезпеченим особам на 

загальну суму             4,1 тис грн. За рахунок місцевого бюджету надано 

матеріальну допомогу на суму                       5 548,8 тис грн. Надається 

допомога з місцевого бюджету громадянам на виконання депутатських 

повноважень, протягом року виплачено 1260,00 тис грн.  

За звітний період компенсацію на бензин, ремонт та техобслуговування 

автомобілів, а також компенсацію на транспортне обслуговування виплачено                

32 особам з інвалідністю на суму 13,8 тис  грн.   

Протягом року послугами територіального центру скористувалось                    

1704 осіб, фізпроцедури отримали 26 осіб, масаж ручний  - 32 особи, заняття 

на тренажерах – 141 особа, механічний масаж 262 осіб. Комп’ютерні класи 

відвідали 40 осіб (12 осіб  проходять індивідуальні навчання у відділенні).   



 

Територіальним центром  бездомним  громадянам, тих, що жебракують 

та малозабезпеченим  надається можливість у виборі собі одягу та взуття. 

Скористувались 926 громадянин. Перукаря терцентру відвідали 1417 осіб. 

У місті працює центр реабілітації «Милосердя» послуги комплексної 

реабілітації надаються особам з інвалідністю. Курс реабілітації складає 6 

місяців. Станом на 01.01.2021 - 34 особи  з інвалідністю відвідує центр 

щоденно у дві групи, віком від 0 до 30 років.  

За 12 місяців 2020 року 3 особи з інвалідністю з дитинства направлені у 

реабілітаційні заклади «Донбас» у місто Краматорськ для професійної 

реабілітації. 

Працює проект «Соціальне таксі» для перевезення осіб з інвалідністю - 

візочників. 61 раз особи з  інвалідністю - візочники скористувалися послугою 

соціального таксі протягом 12 місяців 2020 року. 

Протягом звітного періоду призначено субсидій  на суму 44 441 тис  

грн. 

З метою ефективності прийому населення міста за 12 місяців 2020 року 

було проведено 24 прийоми фахівцями «мобільного офісу» та керівниками 

управління у м. Родинське та  сел. Шевченко прийнято 1199 осіб. 

За послуги телефонного зв’язку згідно списків УТОС  надано пільги 27 

особам з  інвалідністю  на суму 23,9 тис. грн.  

15 особам які мають звання Почесного громадянина міста надані  

пільги на суму 88,3 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету. 

Для підтримки літніх людей міста надається щомісячна стипендія 

громадянам, яким виповнилося 100 років  щомісячна виплата складає 1,0 тис. 

грн. Станом на 01.01.2021  виплачено стипендію 3 особам на суму 23,0 тис  

грн. 

Протягом 2020 року середній розмір пенсії збільшився на 8,6% та склав  

5 570,31 грн  
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 Загальнооблікова чисельність пенсіонерів усіх категорій станом на 

01.01.2021 складає 32062 осіб (на 1,86% більше, ніж на відповідні дату 2019 

року). 

 Заборгованість відсутня. Виплата пенсій проводиться згідно графіка. 

 Заборгованість з виплат заробітної плати по місту станом на 

01.01.2021 склала 173 172,5 тис грн  в тому числі: ДП ВК «Шахта 

Краснолиманська» - 82976,8 тис грн., ТОВ «Краснолиманська» - 88 223,1 тис 

грн., ТОВ «Донвуглекон» - 1972,6 тис грн. В порівнянні з аналогічним 



 

періодом минулого року  заборгованість із заробітної плати збільшилась на  

116 607,3 тис грн. (56 565,2 тис грн) 

З метою підтримка сім’ї, дітей та молоді передбачалось 13 заходів 

на суму 1 798,06 тис грн у звітному періоді профінансовано 11 заходів на 

загальну суму 159,92 тис грнз міського бюджету (8,9% до Програми). 

Проведено: 

 - 33 спільні заходи з міськими дитячими та молодіжними 

громадськими організаціями, скаутскими клубами, осередками, Міською 

молодіжною радою, учнівською та студентською молоддю в яких прийняли 

участь 909 осіб . 

- заходах щодо реалізації молодіжної політики (Студентська Веселка, 

Студентська республіка, Молода людина року, Молода хвиля, Всеукраїнської 

програми "Поклик степу", День молоді  та інші заходи, які належать до 

компетенції сектора) участь прийняло 680 осіб. 

В місті затверджена та працює Координаційна рада з питань сім’ї, 

ґендерної рівність, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі 

людьми. За                         рік зареєстровано 210 випадків домашнього 

насильства в сім’ї. 

Вся соціальна робота виконується в тісному контакті з зацікавленими 

організаціями та структурами міста, в тісній взаємодії з дитячими та 

молодіжними громадськими організаціями. 

Забезпечення права дитини на сімейне виховання є основним 

завданням у сфері захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Для вирішення цього завдання планувалось 5 

заходів на загальну суму1534,0 тис. грн у звітному періоді профінансовано 2 

заходи на загальну суму   1 479,0 тис. грн (96,4% до Програми), в тому числі 

з обласного бюджету 739,5 тис. грн, з міського  бюджету – 739,5 тис. грн. 

Протягом року сектором проведено 

Станом на 01.01.2021 на обліку в Єдиному електронному банку даних 

перебуває 191 (станом на 01.10.2020 – 183) дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, з них підлягають усиновленню – 46 (41) дітей, – 

під опікою громадян 146 (144) дітей. До банку даних внесено також відомості 

щодо            40 дітей (42), які опинились у складних життєвих обставинах. 

 За звітний період під опіку влаштовано 16 дітей. 

 Придбано 4 однокімнатну квартиру для 4 осіб з числа дітей 

позбавлених батьківського піклування. Квартири придбані на умовах 

співфінансування з обласного та міського бюджету.  

 З метою захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, запобіганню незаконному 

відчуженню житла, право власності чи право користування  яким мають діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, вирішенню питання 

погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги відносно житла, 

яке належить на праві власності дітям зазначеної категорії, та підготовки 

житла до повернення дітей, які досягли повноліття, створення належних умов 

для соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 



 

піклування перевірено стан збереження закріпленого житла дітей-сиріт 

(складено 90 актів). 

У сфері освіти профінансовано 28 заходів та 12 проєктів на 

загальну суму 60 398,219 тис грн (82,7%) в т. ч. кошти державного бюджету - 

46 350,716 тис грн, міського бюджету – 14 047,566 тис грн. 

У звітному періоді мережа закладів освіти складається з: 

- 16 загальноосвітніх навчальних закладів (в т. ч. ліцей «Надія»,  

навчально-виховний комплекс, багатопрофільна гімназія), в яких навчається 

8663 учнів; 

- 1 інклюзивний ресурсний центр; 

- 20 дошкільних  навчальних закладів  із загальною кількістю дітей 

2115, в тому числі системи освіти - 17 закладів та навчально-виховний 

комплекс (1763 дітей), відомчих (Публічне акціонерне товариство 

«Шахтоуправління «Покровське») - 3 заклади (352 дитини).  

- 3 позашкільних закладів (СЮТ, ЦТД, Родинський БТДЮ), до 

гурткової роботи у яких залучено 1740 вихованців.   

Виплачується стипендія міської ради 15 найбільш талановитим і 

обдарованим учням загальноосвітніх навчальних закладів (140,8 тис. грн.). 

 Протягом звітного періоду  отримували гаряче харчування за рахунок 

місцевого бюджету 3939 дитини на суму 4 606,85  тис. грн. 

 Виплачена одноразова допомога 12 дітям-сиротам по досягненню 

ними повноліття (21,7 тис. грн.) 

Протягом року 67 працівників пройшли спеціальне навчання в 

Інститутах підвищення кваліфікації педпрацівників. 

Для стабільної та надійної роботи інформаційної системи організації на 

обслуговування комп’ютерної техніки та доступ до мережі Інтернет було 

витрачено 279,36 тис. грн, на технічну підтримку програмного забезпечення 

використання комп’ютерної програми модуля «Електронна черга в дитячий 

садок» витрачено 195,0 тис. грн. 

Витрати на роботи з благоустрою території  склали  188,3 тис. грн. 

На виконання  робіт по технічному обслуговуванню вогнегасників 

спрямовано 11,5 тис. грн. 

507,1 тис. грн. витратили на технічне обслуговування обладнання 

блочно-модульних міні-котелень, які працюють на твердому паливі. 

Придбано 28 інтерактивних  мультимедійних комплектів, 32 комплекти 

дидактичних матеріалів та 900 комплектів меблів 

          У галузі охорони здоров’я протягом 2020 року профінансовано 23 

заходи на суму 57 638,6 тис грн та 2 проєкти 1350,,920 тис грн. 

Медична допомога населенню м. Покровська  надається  в 6 закладах 

охорони здоров’я. 

За рік в медичні заклади було 533 517 відвідувань до лікарів або                            

1 131  відвідувань в зміну. Кількість відвідувань зменшилось на 223436 

менше до аналогічного періоду минулого року поясняється карантином по 

COVID-19. 



 

Поширеність хвороб на 10 тис. нас. серед: дорослого населення 13 330 

(15 468,3), підлітків  15 033,4 (16 768,4), дітей  13 546,2 (16 708,2). 

Захворюваність на 10 тис. нас. серед:  дорослого населення 3 869,7 (3 

575,7), підлітків 7 948,7 (9 562,2), дітей 10 279,3 (13 483,4). 

На виконання програмі «Місцеві стимули для медичного персоналу».  

витрачено 

7,0 тис. грн. На навчання 1 студента у медичному університеті на 

сімейного лікаря з подальшим його  працевлаштуванням. 

Проведено 1 112 досліджень на ВІЛ-інфекцію та обстеження ВІЛ-

інфікованих пацієнтів (90,2 тис. грн.). 

Забезпечено продовольчими пакетами 20 хворих на туберкульоз на 

суму  30,40 тис. грн. 

Для проведення безоплатного рентгенологічного обстеження придбано 

рентгеноплівку на суму 16,80 тис грн.  

Для проведення щеплення дітей від туберкульозу придбано 10 584 дози 

туберкуліну (298,20 тис. грн. - 5292 дитини). 

З метою підвищення якості надання медичних послуг хворих на 

цукровий діабет  417 осіб забезпечено препаратами інсуліну (1659,6 тис. 

грн.). 

Придбано 20 доз вакцини імуноглобуліну антирабічного (кінського) на 

суму 20,20 тис. грн. 

Для забезпечення пільгової категорії населення медикаментами 

виписано  2781 пільгових рецепти (2800,8 тис. грн). 

Придбано 7 слухових апарата ( 2 дорослих та 5 дитячих) на суму 521,1 

тис. грн. 

 340 осіб (329 дорослих та 1 дітей), які страждають на орфанні 

захворювання забезпечені лікарськими засобами (676,7 тис грн.) 

На функціонування дитячої молочної кухні було витрачено 840,6 тис. 

грн. 

Забезпечено молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів на суму 15,20 тис. грн. 

Надано стоматологічні послуги особам пільгової категорії на суму                

3612,90 тис. грн. 

Забезпечено лікувальним харчуванням 2 дітей хворих на 

фенілкетонурію на загальну суму 455,00 тис. грн. 

Придбано медичне обладнання на суму 11164,90 тис. грн 

У сфері культури і туризму заплановано 10 заходів на загальну 

суму 2 875,7 тис грн  профінансовано 4 заходи  та 2 проєкти на загальну суму 

3 713,3 тис. грн. 

На виконання 4 заходів витрачено - 1 695,4 тис грн (59%). 

У місті функціонують: 7 бібліотек, історичний музей, 2 музичні школи 

естетичного виховання, 3 державних клуби, а також на території міста 

знаходяться 2 парки культури та відпочинку, 2 відомчих палаци культури (м. 

Покровськ, м. Родинське). 



 

Проведено 31 загальноміських та соціально значимих  свят, на 

виконання яких було витрачено 1 545,20 тис грн. 

Виплата стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді                            

м. Покровськ у сфері культури  стипендію отримали 10 стипендіатів (61,2 

тис. грн.) 

Проводився капітальний ремонт КПСМНЗ «Покровської музичної 

школи ім. М. Д. Леонтовича» та капітальний ремонт КЗ «Клубу ім. В. М. 

Комарова». 

За напрямом “Заходи, пов’язані з наслідками проведення  

ООС, АТО на території області. Підтримка внутрішньо 

переміщених осіб” протягом року із запланованих 13 заходів 

профінансовано — 9 на загальну суму 40 859,4 тис грн., або 67,7% від 

запланованих. 

Станом на 01.01.2021  в управлінні  зареєстровано 16185 громадян, в 

тому числі 1912 неповнолітніх,  яким надано довідку про надання статусу 

внутрішньо переміщеної особи. Оформлена щомісячна адресна допомога для 

покриття  витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг. Допомогу надано 2 148 одержувачам  на суму 33 897,00 

тис  грн. 

Також надається одноразова грошова допомога внутрішньо 

переміщеним особам, які постраждали внаслідок проведення АТО.  

Надана матеріальної допомога 42 військовослужбовцям, звільненим з 

військової строкової служби на суму 391,4 тис. грн. Також здійснюються 

заходи із соціальної та професіональної адаптації учасників АТО. 

З місцевого бюджету надано допомогу на поховання деяких категорій 

осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася 

поховати померлого 21 особі на суму 8,4 тис. грн. 

14 учасників бойових дій АТО/ООС направлені на психологічну 

реабілітацію,  9 осіб – проходять навчання в автошколі та проходять 

професійну адаптацію. 

За напрямом «Заходи, пов’язані з наслідками ООС, АТО на території 

міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» протягом року 

профінансовано 10 заходів на загальну суму 40 859,4 тис. грн. 

Реалізувались 4 заходи спрямованих на охорону навколишнього 

природного середовища. Джерелами фінансування заходів стали кошти: 

міського бюджету — 78,83 тис грн., підприємств — 1479,22 тис грн. 

За напрямком охорона навколишнього природного середовища  

профінансовано 4 заходи на суму 1558,05 тис грн.  

На функціонування державної системи моніторингу навколишнього 

природного середовища укладений договір на виконання моніторингу стану 

атмосферного повітря в м. Покровську та виконано 33% робіт від 

запланованого об'єму, зроблено 2 виїзди та 8 замірів атмосферного повітря.  

 В закладах освіти та охорони здоров’я проведена інвентаризація 

зелених насаджень на земельній ділянці площею 13 га. 



 

Загалом  Програмою передбачалось 506 заходів на суму 1 109 524,38 

тис. грн. 

У 2020 році профінансовано  за рахунок усіх джерел фінансування 295 

заходів на суму 532 265,35 тис грн (47,8% Програми), у тому числі кошти: 

державного бюджету — 247 361,9 тис. грн., обласного бюджету — 9666,0 

тис. грн., міський бюджет — 255 317,51 тис. грн. (76,5%), підприємств — 

17 726,09 тис. грн., інші — 2 193,86 тис. грн. 

 

 

 

 

Звіт підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та 

управління активами міської ради. 

 

 

Директор Департаменту                                                       О. Добровольський 

 

 

 

Виконавець 

Головний спеціаліст відділу 

соціально – економічного розвитку                                  С. Крюкова 

 


