
Додаток №6

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

1 Сприяти участі колективів 

художньої самодіяльності в 

міжнародних, республіканських, 

регіональних, обласних фестивалях 

та конкурсах

2021 Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини

5,0 5,0 кількість заходів, 

в яких прийнято 

участь

45 заходів

2 Державниї, міські, професійні свят 

та пам’ятні дати:                                           

- Хрещення Господнє 

(с.Шевченко); Міжнародний 

жіночий день 8 березня;                                                

День працівників житлово-

комунального господарства;                                            

Масляна; День Європи;   День 

медичного працівника;  День 

захисту дітей; День молоді; День 

працівників металургійної та 

гірничодобувної промисловості;   

День бухгалтера;   День міста та 

День шахтаря;  День захисника 

України;  День працівників освіти; 

День залізничника;  День 

соціального працівника;  День 

працівників місцевого 

самоврядування;  День Святого 

Миколая (відкриття новорічної 

ялинки);  Новий рік                           

2021 Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини

1 000,0 1 000,0 кількість 

проведених 

заходів

55 заходів

3 Проведення  міських конкурсів та 

виставок міський конкурс читців 

Т.Г.Шевченка

2021 Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини

5,0 5,0 кількість 

проведених 

заходів

45 заходів

4 Проведення регіональних 

фестивалів:                                          

- «Фольк- Muzsik»;                                          

-«Покровський Літ-Fest»;                         

-Фестиваль «Залізняк фест»;                        

- конкурс-фестиваль "Срібні 

фанфари Донеччини"

2021 Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини

10,0 10,0 кількість 

проведених 

заходів

8 заходів

5 Поповнення бібліотечних фондів 

КЗ "КМЦБС"

2021 Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини

3,0 3,0 кількість 

одиниць

600 одиниць

Очікуваний 

результат

Всього

№ 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.

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ний

бюджет

значення 

показника

Ціль 2. Якість життя та людський розвиток

14. Культура і туризм

найменування 

показника

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

2.3.1. Підвищення 

доступності культурних 

послуг



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

6 Передплата періодичнх видань КЗ 

"КМЦБС"

2021 Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини

0,0 кількість 

одиниць

125 одиниць

7 Розвиток культурного потенціалу, 

задоволення  культурних потреб 

населення та розширення доступу 

до культурних надбань краю

2021 Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини

0,0 кількість 

проведених 

заходів

10 заходів

8 Виплата стипендії міського голови 

для обдарованих дітей та молоді 

м.Покровськ у сфері культури

2021 Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини

61,2 61,2 кількість осіб, 

яким надано  

стипендію

10  дітей

9 Погашення податкової 

заборгованості по КП "Міський 

парк культури та відпочинку"

2021 Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини

126,0 126,0

10 Всього: 1 210,2 0,0 0,0 1 187,2 0,0 23,0

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

Директор Департаменту                                              О. Добровольський

Секретар міської ради                                                                                      Н. Іваньо 
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