
Додаток № 8

до рішення міської ради

від 17.03.2021 № 8/7-5

обласний

бюджет
 міський бюджет

1 2 3 4 5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12 13

1 Забезпечення якісного 

управління житловим фондом 

та поліпшення умов 

проживання мешканців

37 005,0 37 005,0

Придбання в комунальну 

власність квартир на вторинному 

ринку нерухомого майна для 

надання в тимчасове користування 

ВПО

2021
Житлово-комунальний 

відділ

3 095,7 3 095,7

придбання квартир 15

Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку
2021

Житлово-комунальний 

відділ

543,9 543,9
будинки 12

Встановлення світильників під 

козирьками
2021

Житлово-комунальний 

відділ
одиниць 300

Встановлення та влаштування 

під'їзних козирків у житлових 

будинках

2021
Житлово-комунальний 

відділ

616,0 616,0

одиниць 68

Капітальний ремонт балконів (в 

т.ч. розробка ПКД)
2021

Житлово-комунальний 

відділ

2 500,0 2 500,0
будинки 2

Капітальний ремонт ліфтів 

житлового будинку
2021

Житлово-комунальний 

відділ

23 240,0 23 240,0
одиниць 26

Виготовлення проектно-

кошторисної документації з 

капітального ремонту ліфтів 

житлових будинків

2021
Житлово-комунальний 

відділ

600,0 600,0

Проведення експетизи з 

капітального ремонту ліфтів 

житлових будинків

2021
Житлово-комунальний 

відділ

60,0 60,0

Придбання матеріалів для 

поточного ремонту 

багатоквартирних житлових 

будинків 

2021
Житлово-комунальний 

відділ

4 191,4 4 191,4

будинки 376

Технічне остеження конструктивів 

багатоквартирних житлових 

будинків

2021
Житлово-комунальний 

відділ
будинки 8

Виконання експертного висновку 

з експлуатації ліфтів
2021

Житлово-комунальний 

відділ

133,9 133,9
одиниць 25

Капітальний ремонт квартири з 

влаштуванням пандусу для 

маломобільних груп населення

2021
Житлово-комунальний 

відділ

1 500,0 1 500,0

одиниць 5

Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів

19.  Житлове господарство та комунальна інфораструктура

3.2.3. Поліпшення 

житлових умов 

населення

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ний

бюджет

Очікуваний 

результат

Всього найменування 

показника

значення 

показника

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел



1 2 3 4 5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12 13

Технічне обстеження фасаду 

житлового будинку
2021

Житлово-комунальний 

відділ

67,0 67,0

Капітальний ремонт по заміні 

засклених віконних рам блоками з 

металопластику

2021
Житлово-комунальний 

відділ

457,1 457,1

2. Підтримка житлового фонду 

при створені та функціонуванні 

об'єднаннь співвласників 

багатоквартирних будинків

Створення в багатоквартирних 

житлових будинках ОСББ 2021

Співвласники 

багатоквартирних 

будинків

Підтримка житлового фонду  

м.Покровська при створені та 

функціонуванні об'єднаннь 

співвласників багатоквартирних 

будинків

2021
Житлово-комунальний 

відділ
будинки 28

Підтримка житлового фонду 

м.Родинське при створені та 

функціонуванні об'єднаннь 

співвласників багатоквартирних 

будинків

2021
Житлово-комунальний 

відділ
будинки 136

Підтримка житлового фонду 

смт.Шевченко при створені та 

функціонуванні об'єднаннь 

співвласників багатоквартирних 

будинків

2021
Житлово-комунальний 

відділ
будинки 26

3. Забезпечення реалізації заходів з 

капітального ремонту та 

реконструкції теплового 

господарства

23 876,8 23 876,8

Проведення  ремонту димової 

труби Н=60 м на котельні №1 

м.Покровськ (в т.ч. розробка 

ПКД)

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"
одиниць 1

Встановлення вузлів обліку 

спожитої теплової енергії на 

котельнях підприємства в т.ч. 

розробка проектно-кошторисної 

документації - (котельні 

№1,2,3,4,5,7,8,9,10, 11,12, 14,16)

2021

Житлово-комунальний 

відділ, КП "Покровськ-

тепломережа"

одиниць 13

Встановлення вузлів комерційного 

обліку спожитої теплової енергії 

для опалення житлових будинках

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"
одиниць 302

Реконструкція вузлів обліку 

природного газу по котельням № 

6,3,9

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"
одиниць 3

Закриття котельні №13 

смт.Шевченко та облаштування 

електричного опалення по 

житловим будинкам та міській 

лікарні

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"
одиниць 1

Інше: Забезпечення 

справедливої 

трансформації вугільної 

галузі та підвищення 

ефективності управління 

традиційними 

енергетичними 

ресурсами

3.2.3. Поліпшення 

житлових умов 

населення



1 2 3 4 5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12 13

Реконструкція системи 

газопостачання житлових 

будинків по вул. Авангардна, буд. 

2а,2б,2в, вул.Добропільська, буд. 

48

2021
КП "Покровський центр 

єдиного замовника"

3 000,0 3 000,0

будинків 2

Роботи з реконструкції 

внутрішньої системи 

газопостачання нежитлового 

приміщення, розташованого за 

адресою:85300, Донецька обл., 

м.Покровськ, мрн Южний, 

буд.25/17,18 в рамках проекту 

"Реконструкція вбудованого 

нежитлового приміщення під 

денний центр соціально-

психологічної допомоги особам, 

що постраждали ві домашнього 

насильства або від насильства за 

ознакою статі в м.Покровськ за 

адресою: 85300, Донецька обл., 

м.Покровськ, мрн Южний, 

буд.25/17,18"

2021
КП "Покровський центр 

єдиного замовника"

26,8 26,8

Відшкодування різниці між 

вартістю придбаної теплової 

енергії та вартістю її реалізації
2021

КП "Покровськ-

тепломережа"

850,0 850,0 фінансова 

підтримка 

комунального 

підпримства

1

Придбання матеріалів для 

виконання планово-

попереджувального ремонту та 

проведення часткової 

реконструкції теплових мереж

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"

4 558,9 4 558,9
фінансова 

підтримка 

комунального 

підпримства

1

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськтепломережа" - 

виготовлення ПКД проекту з 

встановлення частотно-

регулюючих приладів на 

вентилятори та димососи по 

котельням №1 м-н "Лазурний", 

№5 м-н "Південий" м.Покровськ 

Донецької області

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"

300,0 300,0

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськтепломережа" - 

реконструкції котельні №10 

м.Родинське, вул.Шахтарської 

Слави з заміною існуючих котлів

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"

4 500,0 4 500,0

Інше: Забезпечення 

справедливої 

трансформації вугільної 

галузі та підвищення 

ефективності управління 

традиційними 

енергетичними 

ресурсами



1 2 3 4 5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12 13

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськтепломережа" - 

виготовлення проектно-

кошторисної документації з 

проведення експертизи, по 

"Реконструкції теплових мереж з 

метою перепідключення 

теплового навантаження котельні 

№17 по вул.Захисників України на 

котельню №16 по вул. Л.Чайкіної 

м.Покровська Донецької області"

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"

200,0 200,0

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськтепломережа" - 

виготовлення проектно-

кошторисної документації з 

проведення експертизи, по 

"Реконструкції теплових мереж з 

метою перепідключення 

теплового навантаження котельні 

№8 м-н "Шахтарський" на 

котельню №1 м-н "Лазурний" 

м.Покровська Донецької області"

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"

1 000,0 1 000,0

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськтепломережа" - 

придбання автотранспортної 

техніки

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"

5 000,0 5 000,0

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськтепломережа" - 

придбання насосів

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"

485,3 485,3

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськтепломережа" - 

придбання та встановлення 

шкафних газорегулюючих пунктів 

вузлів обліку газу по котельні №6 

м.Покровськ, №3 м.Родинське 

згідно Кодексу газорозподільчих 

систем

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"

455,8 455,8

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськтепломережа" - ремонт 

димової труби на котельні №1 м-н 

"Лазурний" місто Покровськ

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"

3 500,0 3 500,0

4. Забезпечення реалізації заходів з 

капітального ремонту та 

реконструкції водопровідно-

каналізаційного господарства

15 000,0 15 000,0

Реконструкція КНС № 1 

м.Покровськ (в т.ч. розробка 

ПКД)

2021

КП "Покровськ-

водоканал" одиниць 1

Інше: Забезпечення 

справедливої 

трансформації вугільної 

галузі та підвищення 

ефективності управління 

традиційними 

енергетичними 

ресурсами



1 2 3 4 5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12 13

Встановлення приладів обліку 

холодної води в багатоквартирних 

житлових будинках 
2021

КП "Покровськ-

водоканал"
одиниць 540

Виготовлення проектно-

кошторисної документації для 

встановлення приладів обліку 

холодної води в багатоквартирних 

житлових будинках 

2021
КП 

"Покровськводоканал"
ПКД 540

Виконання проектно-кошторисної 

документації:

 «Реконструкція самопливного 

каналізаційного  залізобетон-ного  

колектору Д-600-800мм від 

камери гасіння м.Родинське  до 

ООС Мирноградського ВУВКГ» 

протяжністю 3,8 км

2021
Житлово- комунальний                      

відділ 
ПКД 1

Розробка проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію 

трубопроводу водопостачання від 

вул.Захисників України до ПНС 

№20 смт.Шевченко

2021
Житлово- комунальний                      

відділ 
ПКД 1

Придбання переносної проливної 

станції АС-П
2021

КП 

"Покровськводоканал"
одиниць 1

Капітальний ремонт 

трубопроводів водопостачання
2021

КП 

"Покровськводоканал"
м 1480

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськводоканал" - 

встановлення ультразвукових 

витратомірів з датчиками тиску на 

15 населених пунктів, що 

отримують воду від мереж КП 

"Покровськводоканал"  з 

передачею даних (витрата на тиск) 

на диспетчерський пункт

2021
КП 

"Покровськводоканал"

2 850,0 2 850,0

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськводоканал" - демонтаж 

водозабірних колонок з 

підключенням абонентів до 

вуличних водопровідних мереж

2021
КП 

"Покровськводоканал"

710,0 710,0

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськводоканал" - закупівля 

техніки

2021
КП 

"Покровськводоканал"

11 140,0 11 140,0



1 2 3 4 5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12 13

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськводоканал" - роботи з 

встановлення ультразвукового 

витратоміру з датчиком тиску на 

ПНС №14, м-н Лазурний, 64г та 

10 водомірів на багатоповерхові 

житлові будинки, що отримують 

воду від цієї ПНС (пілотний 

проект)

2021
КП 

"Покровськводоканал"

300,0 300,0

5. Благоустрій територій 

населених пунктів

115 799,2 115 799,2

5.1 Утримання та ремонт дорожньо-

мостового господарства 

(комунального значення)

20 000,0 20 000,0

 Утримання вулично-дорожньої 

мережі 

2021  Житлово-комунальний 

відділ

розмітка дорожня 

тис.м2 

встановлення 

дорожніх знаків 

од.

                                    

2,5                                                                              

150 

Поточний ремонт дорожнього 

покриття

2021 Житлово-комунальний 

відділ

20 000,0 20 000,0 тис.м2 5

Заходи зі створення 

безперешкодного доступу для 

інвалідів (з'їзди)

2021 Житлово-комунальний 

відділ одиниць

14

Придбання посипкового матеріалу

(гранвідсів, технічна сіль) для

посипки доріг

2021 КП "Управління міського 

господарства"

тон 4000

Встановлення лежачих

поліцейських

2021 Житлово-комунальний 

відділ

одиниць 7

Послуги по встановленню та

обслуговуванню технічного засобу 

дорожнього руху (світлофор)

2021 Житлово-комунальний 

відділ

узлів 6

Поточний ремонт

асфальтобетонних покриттів доріг

струменевим методом машиною

марки УЯР

2021 Житлово-комунальний 

відділ

установ 15

5.2. Утримання,  ремонт та 

очищення зливових 

каналізаційних, дренажних 

систем і колодязів населених 

пунктів області

Утримання зливової каналізації, у 

тому числі придбання матеріалів

2021 КП "Управління 

міського господарства"

км 8,1

Поточний ремонт зливової 

каналізацій, у тому числі 

придбання матеріалів 

2021 КП "Управління 

міського господарства"

км 3

5.3. Утримання, ремонт та 

будівництво об’єктів 

зовнішнього освітлення

5 420,0 5 420,0

Утримання мереж зовнішнього 

освітлення 

2021 КП "Управління 

міського господарства"

км 140,3



1 2 3 4 5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12 13

Поточний ремонт мереж 

зовнішнбого освітлення

2021 КП "Управління 

міського господарства"

км 30

Оплата за електроенергію та 

зовнішнє освітлення міста

2021 Житлово-комунальний 

відділ

5 420,0 5 420,0 кВт 200 000

5.4. Утримання зелених насаджень 

загального користування

Утримання об'єктів зеленого 

господарства

2021 КП "Управління 

міського господарства"

тис.м2 20

Поточний ремонт об'єктів 

благоустрою (омолоджен-ня, 

санітарна обрізка дерев)

2021 КП "Управління 

міського господарства" одиниць

300

Капітальний ремонт об'єктів 

благоустрою (ліквідація дерев за 

заявками мешкан-ців, юридичних 

та фізичних осіб)

2021 КП "Управління 

міського господарства"
одиниць

300

Видалення аварійних дерев 2021 КП "Управління 

міського господарства" одиниць

200

Придбання садженців квітів 2021 КП "Управління 

міського господарства" одиниць

51200

Придбання садженців дерев 2021 КП "Управління 

міського господарства" одиниць

1000

Придбання добрива та 

отрутохимікатів

2021 КП "Управління 

міського господарства"

упаковок                      90

5.5.
Утримання та благоустрій 

місць поховань, поховання 

безрідних та фінансування робіт 

з інветаризації земельних 

ділянок під кладовища

1 000,0 1 000,0

Поточний ремонт пам'ятників, 

братських могил та інших місць 

поховань загиблих захисників 

Вітчизни

2021 КП "Покровська 

ритуальна служба" КП 

"Управління міського 

господарства"

одиниць

9

Утримання пам'ятників 2021 КП "Управління 

міського господарства" одиниць

10

Утримання кладовищ 2021 КП "Покровська 

ритуальна служба"

1 000,0 1 000,0 об'єктів 6

Доставка та поховання  

безпритульних самотніх померлих 

громадян

2021 КП "Покровська 

ритуальна служба"

осіб 20

Оформлення документації 

паспортів на кладовища, проектів 

відведення земельних ділянок

2021 КП "Покровська 

ритуальна служба"
одиниць

5
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Капітальний ремонт сторожки 

доглядачів на кладовищі селища 

Динасового заводу

2021 КП "Покровська 

ритуальна служба" одиниць

1

Будівництво алеї Слави на 

міському кладовищі (в т.ч. 

розробка ПКД)

2021 КП "Покровська 

ритуальна служба" одиниць

1

5.6.
Санітарне очищення, 

придбання обладнання та 

ліквідація стихійних звалищ

5 037,0 5 037,0

придбання контейнерів для 

твердих побутових відходів 

2021 КП "Управління 

міського господарства" одиниць

600

ліквідація стихійних звалищ 2021 Житлово-комунальний 

відділ
одиниць

20

придбання великогабаритних 

контейнерів

2021 КП "Управління 

міського господарства" одиниць

4

послуги щодо утримання 

тротуарів, алей, провулків, 

пішохідних зон, зелених зон та 

інших територій

2021 Житлово-комунальний 

відділ

4 837,0 4 837,0

тис.м²

975,8

Послуги з утримання об'єктів 

благоустрою по догляду за 

деревами і кущами

2021 Житлово-комунальний 

відділ

200,0 200,0

5.7. Інші заходи з благоустрою, які 

не підпадають під пункти 

наведені вище

84 342,2 84 342,2

Придбання запасних частин для 

проведення поточного ремонту 

спеціального автотранспорту

2021 КП "Управління 

міського господарства"

одиниць 42

Придбання паливно-мастильних 

матеріалів

2021 КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

3 000,0 3 000,0 тис.л 250

Внески до статутного капіталу КП 

"Багатогалузеве комунальне 

підприємство" - придбання 

машини для ямкового ремонту 

доріг УЯР-1

2021 КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

3 000,0 3 000,0 одиниць 1

Придбанняя вібраційного катку 2021 КП "Управління 

міського господарства"

одиниць 1

Придбання самосвалу  Ford 2021 КП "Управління 

міського господарства"

одиниць 1

Придбання інвентарю та 

спецодежі

2021 КП "Управління 

міського господарства"

одиниць 21

Придбання кущорізів 2021 КП "Управління 

міського господарства"

одиниць 3

Придбання бензопил 2021 КП "Управління 

міського господарства"

одиниць 10
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Придбання дровоколу 2021 КП "Управління 

міського господарства"

одиниць 1

Придбання садового інвентарю 2021 КП "Управління 

міського господарства"

одиниць 30

Внески до статутного капіталу КП 

"Управління міського 

господарства" - лізінг

2021 КП "Управління 

міського господарства"

6 721,7 6 721,7

Заробітна плата та нарахування на 

неї

2021 КП "Управління 

міського господарства"

КП "Покровськ-

тепломережа"

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

29 071,4 29 071,4 фінансова 

підтримка 

комунального 

підпримства

3

Послуги з благоустрою міста 2021 Житлово-комунальний 

відділ

2 295,2 2 295,2

Благоустрій території громади 

м.Родинське

2021 Житлово-комунальний 

відділ

3 000,0 3 000,0

Благоустрій території громади 

с.Шевченко

2021 Житлово-комунальний 

відділ

500,0 500,0

Благоустрій території громади 

с.Гришино

2021 Житлово-комунальний 

відділ

1 000,0 1 000,0

Благоустрій території громади 

с.Лисівка

2021 Житлово-комунальний 

відділ

1 000,0 1 000,0

Благоустрій території громади 

с.Новоєлизаветівка

2021 Житлово-комунальний 

відділ

1 000,0 1 000,0

Благоустрій території громади 

с.Новотроїцьке

2021 Житлово-комунальний 

відділ

1 000,0 1 000,0

Благоустрій території громади 

с.Першотравневе

2021 Житлово-комунальний 

відділ

1 000,0 1 000,0

Благоустрій території громади 

с.Піщане

2021 Житлово-комунальний 

відділ

1 000,0 1 000,0

Благоустрій території громади 

с.Срібне

2021 Житлово-комунальний 

відділ

1 000,0 1 000,0

Оплата електроенергії

2021

КП "Покровськ-

тепломережа" 

КП 

"Покровськводоканал"

4 982,6 4 982,6

Оплата природного газу
2021

КП "Покровськ-

тепломережа"

1 597,4 1 597,4

Оплата водопостачання та 

водовідведення 2021
КП 

"Покровськводоканал"

5 600,0 5 600,0

Придбання піску
2021

Житлово-комунальний 

відділ

10,5 10,5

Придбання тротуарної плитки
2021

Житлово-комунальний 

відділ

6,5 6,5

Стягнення згідно рішення 

Господарського суду
2021

Житлово-комунальний 

відділ

819,5 819,5
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Витратні матеріали та запчастини

2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

1 300,0 1 300,0

Послуги з оренди автотранспорту

2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

300,0 300,0

Придбання інвентарю, приладдя

2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

190,0 190,0

Придбання контейнерів

2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

1 322,4 1 322,4

Придбання матеріалів на ремонт 

та утримання контейнерних 

майданчиків, біотуалетів
2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

140,0 140,0

Придбання матеріалів по заявам 

контакт-центру 2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

350,0 350,0

Придбання світлотехнічних 

матеріалів та обладнання 2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

300,0 300,0

Капітальний ремонт приміщення 

за адресою м.Родинське, 

вул.Краснолиманська,50
2021

Житлово-комунальний 

відділ

125,0 125,0

Роботи по проведенню експертизи 

проектної документації 

"Реконструкція вбудованого 

нежитлового приміщення під 

денний центр соціально-

психологічної допомоги особам, 

що постраждали ві домашнього 

насильства або від насильства за 

ознакою статі в м.Покровськ за 

адресою: 85300, Донецька обл., 

м.Покровськ, мрн Южний, 

буд.25/17,18" 

2021

КП "Покровський 

центр єдиного 

замовника"

15,0 15,0

Роботи по розробці архітектурно-

проектної документації по об'єкту 

"Реконструкція вбудованого 

нежитлового приміщення під 

денний центр соціально-

психологічної допомоги особам, 

що постраждали ві домашнього 

насильства або від насильства за 

ознакою статі в м.Покровськ за 

адресою: 85300, Донецька обл., 

м.Покровськ, мрн Южний, 

буд.25/17,18" 

2021

КП "Покровський 

центр єдиного 

замовника"

50,0 50,0
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Внески до статутного капіталу КП 

"Багатогалузеве комунальне 

підприємство" - придбання 

відвалів

2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

295,0 295,0

Внески до статутного капіталу КП 

"Багатогалузеве комунальне 

підприємство" - придбання 

спеціалізованої техніки
2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

12 350,0 12 350,0

ВСЬОГО: 191 681,0 191 681,0

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Директор Департаменту                                              О. Добровольський

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                             Н. Іваньо


