
Додаток № 1

до рішення міської ради

від 16.09.2021 № 8/16-5

обласний

бюджет

міський 

бюджет

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

1. Ведення державного

земельного кадастру

2021 Міськрайонне управ-

ління у Покровсько-му

районі та м. Мир-

нограді Головного

управління Держге-

окадастру у Донець-

кій області

30,0 10,0 20,0 Кількість нада-

них адміністра-

тивних послуг 

125 одиниць

2 Передача земельних ділянок

у власність громадян

2021 Організації, які мають

відповідну ліцензію

300,0 300,0 Кількість 

виготовленої 

документації

180 одиниць

3 Розробка або оновлення

проектів землеустрою щодо

встановлення (зміни) меж

адміністративно-

територіальних утворень

2021 Організації, які мають

відповідну ліцензію

0,0 Виготовлення 

проєкту 

землеустрою

1 нас. пункт

(м.Покровськ, 

2957,0 га)

4 Інвентарізація земель міста

Покровськ

2021 ДП "Науково-

дослідний і проєктний

інститут 

містобудування", 

Департамент 

фінансово-економічної 

політики та управління

активами

150,0 150,0 Розроблення 

технічної 

документації із

землеустрою

2 документи

5 Розробка або оновлення

проектів землеустрою щодо

встановлення (зміни) меж

адміністративно-

територіальних утворень

2021 Департамент 

фінансово-економічної 

політики та управління

активами

100,0 100,0 Розробка 

проєкту 

землеустрою

3 проєкти

6 Виготовлення нормативної

грошової оцінки земель по

приєднаним територіям

2021 Департамент 

фінансово-економічної 

політики та управління

активами

950,0 950,0 Виготовлення 

проектної 

документації

28 населених 

пунктів

7 Розроблення проекту

землеустрою щодо

відведення земельної

ділянки для створення

індустріального парку у

східній частині м.Покровськ

2021 Департамент 

фінансово-економічної 

політики та управління

активами

50,0 50,0 Виготовлення 

проектної 

документації

1  проєкт

Всього 1580,0 0,0 0,0 1250,0 10,0 320,0

2. Розвиток земельних відносин

Інше завдання: 

Поліпшувати 

спроможність нових 

громад з метою 

покращення управління 

і надання якісних 

публічних послуг через 

відновлення та розвиток 

інфраструктури надання 

послуг на обласному 

районному та місцевому 

рівні

Витрати на реалізацію, тис.грн

значення 

показника

підпри-

ємств

Секретар міської ради                                                                                                                                               Н. Іваньо 

 Ціль 1. Оновлена, конкурентоспроможна економіка

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

Всього
Виконавець

Інше завдання: 

Надавати допомогу та 

підтримку процесу 

об’єднання місцевих 

громад шляхом 

сприяння процесу 

узгодження між 

громадами, а також 

інституційному та 

організаційному 

зміцненню

Директор Департаменту                                              О. Добровольський

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

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 
найменування 

показника

Очікуваний 

результат

інших 

джерел


