
до рішення міської ради

від 21.04.2021 № 8/8-6

обласний

бюджет
міський бюджет

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

Інше завдання:  Створення 

умов для комфортного 

очікування громадського 

транспорту 

1
Встановлення нового 

зупиночного павільйону
2021

Покровська міська 

рада

кількість 

одиниць, 

встановлених 

зипинок.

4 одиниці

Інше завдання: Убезпечення 

пересування велотранспортом 

та покращення умов на 

дорогах для велокористувачів 

усіх вікових груп

2

Розроблення Концепції 

розвитку велосипедного 

руху

2021
Покровська міська 

рада

забезпечення 

безпечного 

пересування 

велокористувачі

в по місту

1 документ

Інше завдання:  Виховання в 

наступних поколіннях 

дотримання правил 

дорожнього руху

3

Облаштування "Дитячього 

майданчику з безпеки 

дорожнього руху" 

(автомістечко)

2021
Покровська міська  

рада

кількість 

облаштованих 

майданчиків

1 майданчик

4

Послуги з нанесення та 

відновлення горизонтальної 

дорожньої розмітки фарбою 

на проїзних частинах

2021

Відділ транспорту 

Покровської 

міської ради 

415,00 415,00

5

Послуги з поточного 

ремонту об’єктів 

дорожнього руху 

(встановлення та 

відновлення лежачих 

поліцейських)

2021

Відділ транспорту 

Покровської 

міської ради 

200,00 200,00

6

Послуги по встановленню та 

технічному обслуговуванню 

світлофорних об'єктів

2021

Відділ транспорту 

Покровської 

міської ради 

643,00 643,00

7

Поточний ремонт об'єктів 

дорожнього руху 

(встановлення дорожніх 

знаків)

2021

Відділ транспорту 

Покровської 

міської ради 

200,00 200,00

8
Розробка комплексної схеми 

організації дорожнього руху
2021

Відділ транспорту 

Покровської 

міської ради 

585,00 585,00

9
Фінансова підтримка КП 

"Покровськавто"
2021

КП 

"Покровськавто"
1 255,30 1 255,30

9 Всього 3 298,30 3 298,30

№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області на 

період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Додаток № 3

Очікуваний 

результат

Ціль 1 .Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення

9. Дорожньо-транспортний комплекс

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника



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

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

Директор Департаменту                                              О. Добровольський

Секретар міської ради                                                                                      Н. Іваньо 


