
до рішення міської ради

від 29.09.2021 № 8/17-2

обласний

бюджет
міський бюджет

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

2.1.1. Підвищення якості 

та доступності 

дошкільної та базової 

середньої освіти
1

Вдосконалення кадрової 

політики 
2021 Відділ освіти 474,00 474,00

кількість осіб, 

педагогічного 

персоналу, які 

пройшли 

навчання

335 осіб

2

Забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей  1-4 

класів та пільгових категорій 

у загальноосвітніх школах

2021 Відділ освіти 10 215,57 10 215,57

кількість осіб, 

які забезпечені 

безкоштовним 

харчуванням

4321 дитини

3

Виплата одноразової 

допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавлених батьків-

ського піклування, яким 

виповнилось 18 років 

2021 Відділ освіти 38,01 38,01

кількість осіб, 

яким надано 

допомогу

21 дитина

4

Безкоштовний відпочинок 

дітей пільгових категорій у 

пришкільних таборах 

2021 Відділ освіти 421,90 421,90

кількість дітей, 

яким надано 

безкоштвний 

відпочинок

750 дітей

5

Виплата стипендії міського 

голови для обдарованих 

дітей та молоді м. Покров-

ська у сфері освіти 

2021 Відділ освіти 270,00 270,00

кількість дітей, 

яким надано 

стипендію

15 дітей

6
Надання послуг з 

енергосервісу
2021 Відділ освіти 349,00 349,00

впровадження 

енергозберігаюч

их заходів. 

3 заклади

Додаток № 1

у тому числі за рахунок коштів:

Ціль 2. Якість життя та людський розвиток

10.Освіта

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

№ 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 Очікуваний 

результат

Всього
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7

Придбання та доставка 

підручників і посібників для 

учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

2021 Відділ освіти 363,26 363,26

поповнення 

бібліотечного 

фонду

1 послуга

8

Надання державної 

підтримки особам з 

особливими освітніми 

потребами

2021 Відділ освіти 383,92 383,92 0,00

Проведення 

корекційно-

розвиткових 

занять та 

придбання 

спеціальних 

засобів корекції 

психофізичного 

розвитку для 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами

576 год

9
Перевезення учнів закладів 

загальної середньої освіти
2021 Відділ освіти 1 502,22 1 502,22

кількість учнів 810

10 Конвертація валюти 2021 Відділ освіти 27,51 27,51
послуга 2

11 Інженерно-геологічні роботи 2021 Відділ освіти 322,20 322,20
послуга 1

12

Поповнення матеріально-

технічної бази закладів 

освіти

2021 Відділ освіти 14 855,13 13 613,18 1 241,94

кількість 

одиниць, техніки 

для утримання 

закладів освіти

1215

13

Послуги з проведення 

обов’язкових періодичних 

профілактичних медичних 

оглядів

2021 Відділ освіти 1 222,05 1 222,05

кількість осіб, 

які пройшли 

профогляд

1743

14 Обслуговування сигналізації 2021 Відділ освіти 16,56 16,56
кількість 

закладів
1
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15

Обласному бюджету для 

співфінансування оновлення 

матеріально-технічної бази 

(придбання обладнання та 

меблів) для освітніх 

закладів, в яких 

реалізуються проєкти за 

програмою Президента 

України "Велике 

будівництво" 

2021 Відділ освіти 284,09 284,09
кількість 

закладів
1

16

Забезпечення якісної, 

сучасної та доступної 

загальної середньої освіти 

"Нова українська школа" для 

закупівлі засобів навчання та 

обладнання для навчальних 

кабінетів початковї школи

2021 Відділ освіти 3 157,92 1 793,80 1 364,12
кількість 

комплектів
34

17

Забезпечення якісної, 

сучасної та доступної 

загальної середньої освіти 

"Нова українська школа" на 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та 

проведення супервізії

2021 Відділ освіти 550,10 550,10
кількість 

комплектів
34

18

На закупівлю засобів захисту 

учасників освітнього 

процесу в закладах загальної 

середньої освіти під час 

карантину
2021 Відділ освіти 500,00 500,00

кількість 

закладів
22
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19

Закупівля обладнання в 

рамках програми 

"Спроможня школа для 

кращих результатів" для 

реалізації проєкту 

"Формування нового 

освітнього простору 

Родинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №8 Покровської 

міської ради Донецької 

області, розташованої за 

адресою: 85311, Донецька 

обл., м.Родинське, вул. 

Перемоги 6"

2021 Відділ освіти 5 418,56 3 793,00 1 625,56
кількість 

закладів
1

20

Обласному бюджету на 

співфінансування придбання 

ноутбуків для педагогічних 

працівників комунальних 

закладів загальної середньої 

освіти та їх філій для 

організації дистанційного 

навчання, інших форм 

здобуття загальної середньої 

освіти з використанням 

технологій дистанційного 

навчання

2021 Відділ освіти 312,62 312,62
кількість 

ноутбуків
52

21 Аудиторські послуги 2021 Відділ освіти 50,00 50,00 кількість послуг 1

22
Реалізація протипожежних 

заходів
2021 Відділ освіти 500,00 500,00

кількість 

закладів 
42

Всього 41 234,60 21 134,00 0,00 20 100,60 0,00 0,00

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

Директор Департаменту                                              О. Добровольський

Секретар міської ради                                                                                      Н. Іваньо 



до рішення міської ради

від 29.09.2021 № 8/17-2

облас-

ний

бюджет

міський 

бюджет

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

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

кількість фахівців, які 

підвищили 

кваліфікацію

70 осіб

КНП "Покровська 

міська лікарня"

кількість фахівців, які 

підвищили 

кваліфікацію

22 особи

КНП "Покровська 

міська лікарня"
670,0 670,0

 кількість закладів  в 

яких буде 

впроваджено 

документообіг

1 заклад

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

 кількість закладів  в 

яких буде 

впроваджено 

документообіг

1 заклад

3.

Подальша реалізація заходів міських 

та районних програм «Місцевих 

стимулів для медичного персоналу» 

та «Кадри»

2021 КП "ЦПСМД" 30,0 30,0

кількість медич-ного 

персоналу, які 

отримують стимул

2 осіб

Інші завдання:

Забезпечити профілактику 

та лікування найбільш 

поширених небезпечних 

для здоров'я і життя 

людини захворювань

4.

Придбання тест/систем, реактивів та 

систем відбору крові задля 

добровільного консультування і 

тестування на ВІЛ-інфекцію та 

обстеження ВІЛ-інфікованих 

пацієнтів , що перебувають під 

медичним наглядом.

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
90,0 90,0

 кількість осіб, яким 

проведено добровідьне 

тестування

4 750 осіб

5.

Придбання лікарських засобів задля 

профілактики  та лікування 

опортуністичних інфекцій, супутніх 

станів та захворювань у ВІЛ-

інфікованих та хворих на СНІД.

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

паціентів отримавших 

лікування

83 особи

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
20,0 20,0 1 200 осіб

КНП "Покровська 

міська лікарня"
100 осіб

2021

6.

Виявлення хворих на туберкульоз,  

шляхом проведення безоплатного 

рентгенологічного та 

бактеріоскопічного обстеження

2021

загальна кількість 

проведених 

безоплатних 

рентгенографій 

найменування 

показника
показник

Ціль 2. Якість життя та людський розвиток

12. Охорона здоров'я

1. 2021

3.5.1. Розвивати 

інфраструктуру системи 

охорони здоров’я

Забезпечення безперервного 

навчання лікарів та підвищення 

кваліфікації середніх медичних 

спеціалістів

2.

Впровадження електронного 

документообігу в закладах охорони 

здоров’я (комп’юте-ризація та 

придбання медичних інформаційних 

систем (МІС))

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ний 

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

Додаток № 2

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку Донеької 

області на період до 2027 

року або стратегії розвитку 

міста 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.
Очікуваний результат
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7.
Забезпечення лікарськими засобами 

хворих на туберкульоз
2021

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

паціентів отримавших 

лікування

осіб

8.

Забезпечення продовольчими 

пакетами на амбулаторному 

лікуванні

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
35,0 35,0

загальна кількість 

хворих, які забезпечені 

продовольчими 

пакетами

20 осіб

9.

Своєчасне щеплення 

новонароджених від туберкульозу 

(БЦЖ)

2021 КП "ЦПМСД"

загальна кількість 

новонароджених, яким 

зроблено БЦЖ

осіб

10.

Своєчасне проведення 

туберкулінодіагностики у дітей 4 - 

14 років

2021 КП "ЦПМСД" 320,0 320,0

загадьна кількість 

дітей яким 

встановлено пробу 

Манту

8 000 осіб

11. Препаратами інсуліну 2021

Покровська міська 

рада, КНП 

"Покровська 

клінічна ЛІЛ"

2 749,4 2 749,4

загальна кількість 

хворих, які отримали 

препарати інсуліну

560 осіб

12.

Цукрознижуючими препаратами  та 

лікарськими засобами для 

нецукрововго діабету

2021

Покровська міська 

рада, КНП 

"Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

хворих, які отримали 

цукрознижувальні 

препарати

13.
Глюкометрами, в тому числі 

ланцетами
2021

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

хворих, які отримають 

глюкометри

14. Тест-смужками 2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

хворих, які отримають 

тест-смужки

Закупівля вакцин
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
55,0 55,0 20 осіб

КП "ЦПМСД" 35,0 35,0 608 осіб

КНП "Покровська 

міська лікарня"
80 осіб

16. Закупівля анатоксинів та сироваток 2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

хворих, якім введено 

анатоксин або 

сироватку

200 осіб

17.

Лікарськими засобами для надання 

невідкладної медичної допомоги, в 

тому числі фібринолітичними 

препаратами. 

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

хвориз з ССЗ, якім 

проведено тромболізіс

22 особи

18. Медикаментами
КП "Покровська 

клінічна ЛІЛ" 
725,0 725,0

загальна кількість 

пільговиків, 

забезпечених 

медикаментами

761 осіб

2021

15. 2021
кількість осіб, які 

отримали щеплення
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КП "ЦПМСД" 2 619,1 2 619,1

загальна кількість 

пільговиків, 

забезпечених 

медикаментами

10 951 осіб

20. Зубним протезуванням 2021

КП "Покровська 

міська 

стоматологічна 

поліклініка" ПМР 

ДО

2 350,0 2 350,0

загальна кількість 

пільговиків якім 

проведено 

зубопротезування

осіб

21. Слуховими апаратами 2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
560,0 560,0

загальна кількість 

пільговиків, які 

забезпечені слуховими 

апаратами

7 осіб

22. Кардіостимуляторами 2021

Департамент 

охорони здоров'я 

ОДА, департмент, 

управління та 

відділи охорони 

здоров'я міських 

рад/РДА/ОТГ, 

загальна кількість 

пільговиків, які 

забезпечені 

кардіостимуляторами

23. Штучними кришталиками 2021

Департамент 

охорони здоров'я 

ОДА, департмент, 

управління та 

відділи охорони 

здоров'я міських 

загальна кількість 

пільговиків, які 

забезпечені штучними 

кришталиками

24. Засобами технічної  реабілітації 2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
943,2 943,2

загальна кількість 

пільговиків, які 

забезпечені засобами 

техничної реабілітації

71 особа

25.
Надання якісної стаціонарної 

допомоги ветеранам ДСВ
2021

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ", КНП 

"Покровська міська 

лікарня"

загальна кількість 

ветеранів ДСВ, якім 

надана якісна 

стаціонарна допомога

15 осіб

26.
Лікарськими засобами дорослих 

хворих
2021 КП "ЦПМСД" 499,3 499,3

загальна кількість 

хворих дорослого віку, 

які забезпечені ЛЗ

113 осіб

27.
Виробами медичного призначення 

дорослих  хворих 
2021 КП "ЦПМСД"

загальна кількість 

хворих дорослого віку, 

які забезпечені ВМП

осіб

28. Лікарськими засобами дітей 2021 КП "ЦПМСД" 137,6 137,6

загальна кількість 

хворих дітей, які 

забезпечені ЛЗ

6 осіб

29.
Виробами медичного призначення 

дітей
2021 КП "ЦПМСД"

загальна кількість 

хворих дітей, які 

забезпечені ВМП

осіб

30. Дорослих 2021

Департамент 

охорони здоров'я 

ОДА, департмент, 

управління та 

відділи охорони 

здоров'я міських 

рад/РДА/ОТГ, 

загальна кількість 

хворих дорослого віку, 

які забезпечені 

факторами згортання 

крові

осіб

2021
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31. Дітей 2021

Департамент 

охорони здоров'я 

ОДА, департмент, 

управління та 

відділи охорони 

здоров'я міських 

рад/РДА/ОТГ, 

загальна кількість 

хворих дітей, які 

забезпечені факторами 

згортання крові

осіб

32.

Забезпечення хворих на хронічну 

ниркову недостатність лікарськими 

засобами та медичними виробами

2021 КП "ЦПМСД"

загальна кількість 

проведених сеансів 

гемодіалізу

осіб

33.

Сучасними методами пренатальної 

діагностики вродженої та спадкової 

патології вагітних групи ризику 

100% -вим охопленням 

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

вагітних, якім 

проведено 

пренатальну 

діагностику 

вродженної та 

спадкової патології

710 осіб

34.

Контрацептивами (оральні, бар'єрні, 

ВМК та інші) жінок, якім вагітність 

та пологи загрожують життю

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

жінок, які забезпечені 

контрацептивами

1 482 особи

35.

Акушерські стаціонари сучасним 

діагностичним обладнанням, 

зокрема апарати (УЗД,  КТГ та 

ШВЛ для дорослих), кольпоскопи та 

обладнання для проведення 

рідинної цитології тощо

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

придбанного 

обладнання

20 одиниць

36.

Придбання дихальних апаратів для 

новонародженних, в т.ч. для 

недоношених

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

придбанного 

обладнання

2 одиниці

37.

Медикаментами для надання 

невідкладної допомоги (при тяжких 

гестозах, септичних ускладненнях та 

анеміях, тощо) 

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

жінок якім надано 

допомогу 

143 особи

Медикаменти при акушерських 

кровотечях
2021

загальна кількість 

жінок, якім надано 

допомогу 

10 осіб

в т.ч. засоби для зупинки кровотеч 

місцевої дії
2021

загальна кількість 

жінок, якім надано 

допомогу 

осіб

39.

Ремонтно-побутові роботи (в 

акушерських стаціонарах та жіночих 

консультаціях)

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна площа 

відділення, що 

підлягає ремонтним 

роботам, кв.м. 

3524,4 м2

40.

Забезпечення дітей, хворих на 

фенілкетонурію продуктами 

лікувального харчування

2021 КП "ЦПМСД" 544,0 544,0

загальна кількість 

дітей забезпечених 

продуктами 

лікувального 

3 особи

41.

Забезпечення  дітей перших двох 

років життя з малозабезпечених 

сімей пільговим харчуванням

2021 КП "ЦПМСД"

загальна кількість 

дітей, забезпечених 

пільговим 

харчуванням

3 особи

38.
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
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42.
Утримання та діяльність молочної 

кухні
2021 КП "ЦПМСД" 141,1 141,1

утримання молочної 

кухні
250 дітей

43.

Забезпечення молочними сумішами 

дітей, народжених від  ВІЛ-

інфікованих матерів 

2021 КП "ЦПМСД" 32,4 32,4

загальна кількість 

дітей, забезпечених 

пільговим 

харчуванням

3 осіб

44.
придбання обладнання для молочної 

кухні
2021 КП "ЦПМСД" придбання обладнання 8 одиниць

45. придбання медичного обладнання 2021

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ", КНП 

"Покровська міська 

лікарня"

придбання обладнання 67 одиниць

46. Придбання протипожежних засобів 2021
 КНП "Покровська 

міська лікарня"
придбання засобів 400 одиниць

 КНП "Покровська 

міська лікарня"
1 проєкт

КП "Покровська 

міська 

стоматологічна 

поліклініка" ПМР 

ДО

1 проєкт

48.

Монтаж системи пожежної 

сигналізації та оповіщення про 

пожежу в приміщеннях КП 

"Покровська міська стоматологічна 

поліклініка" Покровської міської 

ради Донецької області за адресою: 

85300, Донецька область, 

м.Покровськ, вул.Маршала 

Москаленка,142

2021

КП "Покровська 

міська 

стоматологічна 

поліклініка" ПМР 

ДО

500,0 500,0 утримання закладів 1

КП "ЦПМСД"

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
7 734,6 м2

 КНП "Покровська 

міська лікарня"
8 300 м2

50.

Заходи щодо запобігання занесенню 

і поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
5 977,8 5 977,8

медичні засоби та 

обладнання
100 відсотків

51.

Капітальний ремонт 

рентгенологічного кабінету КНП 

"Родинська міська лікарня" за 

адресою, вул.Запорізька,2 

м.Родинське

2021
КНП "Родинська 

міська лікарня"
1 494,9 1 494,9 утримання закладів 1

розробка проектно-

кошторисної 

документації

49.
Проведення протипожежної 

сигналізації в лікувальному закладі.
2021

загальна площа , що 

підлягає ремонтним 

роботам, кв.м. 

Інші завдання, які не 

перелічені вище, але на 

адміністративній території 

впроваджується

47.

Розробка проектно-кошторисної 

документації на виконання робіт з 

влаштування протипожежної 

сигналізації в лікувальному закладі.

2021
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52.

Капітальний ремонт приміщень 

суміжних з рентгенологічним 

кабінетом КНП "Родинська міська 

лікарня"

2021
КНП "Родинська 

міська лікарня"
505,1 505,1 утримання закладів 1

53.

Програма фінансового забезпечення 

надання первинної медико-

санітарної допомоги населенню, яке 

мешкає на територіях, що 

приєдналися до Покровської міської 

ради Донецької області на 2021 рік

2021 КП "ЦПМСД" 3 424,0 3 424,0 утримання закладів 1

54.
Виплата заробітної плати 

середнього медичного персоналу
250,7 250,7 утримання закладів 1

55.
Закупка мобільних медичних 

пунктів
2 000,0 2 000,0 утримання закладів 1

56.

Капітальний ремонт будівель з 

облаштуванням пандусів для 

маломобільних груп населення

2021 КП "ЦПМСД" 158,4 158,4 утримання закладів 1

57.

Капітальний ремонт (облаштування 

пандусом) Гришинської амбулаторії 

загальної практики сімейної 

медицини КП "ЦПМСД" 

Покровської міської ради Донецької 

області за адресою: Донецька обл., 

Покровський р-н, с.Гришине, 

провулок Гагаріна, будинок 16

2021 КП "ЦПМСД" 17,5 17,5 утримання закладів 1

58.

Капітальний ремонт (облаштування 

пандусом) Срібненської амбулаторії 

загальної практики сімейної 

медицини КП "ЦПМСД" 

Покровської міської ради Донецької 

області за адресою: Донецька обл., 

Покровський р-н, с.Срібне, вул. 

Дружби, будинок 57

2021 КП "ЦПМСД" 11,8 11,8 утримання закладів 1

59.

Капітальний ремонт (облаштування 

пандусом) Новотроїцької 

амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини КП "ЦПМСД" 

Покровської міської ради Донецької 

області за адресою: Донецька обл., 

Покровський р-н, с.Новотроїцьке, 

будинок 25ж

2021 КП "ЦПМСД" 19,9 19,9 утримання закладів 1
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60.

Матеріально-технічне оснащення 

відділення екстреної (невідкладної) 

медичної допомоги КНП 

"Покровська клінічна лікарня 

інтенсивного лікування"

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
5 470,9 5 470,9 утримання закладів 1

61.

Матеріально-технічне оснащення 

централізованої стерилізаційної  

КНП "Покровська клінічна лікарня 

інтенсивного лікування"

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
19,6 19,6 утримання закладів 1

62

Матеріально-технічне оснащення 

офтальмологічного дитячого 

кабінету КНП "Покровська клінічна 

лікарня інтенсивного лікування"

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
133,7 133,7 утримання закладів 1

63

Матеріально-технічне оснащення 

Перинатального центру КНП 

"Покровська клінічна лікарня 

інтенсивного лікування"

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
275,0 275,0 утримання закладів 1

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
658,7 658,7 487 особи

КНП "Родинська 

міська лікарня"
93,8 93,8 73 особи

 КНП "Покровська 

міська лікарня"
104,6 104,6 83 особи

КП "Покровська 

міська 

стоматологічна 

поліклініка" ПМР 

ДО

99,2 99,2 73 особи

КП "ЦПМСД" 229,1 229,1 162 особи

65
Заробітна плата з нарахуваннями 

КНП "Родинська міська лікарня"
2021

КНП "Родинська 

міська лікарня"
1 329,7 1 329,7 утримання закладів 1

64

Виплата премії працівникам 

лікарень з нагоди "Дня медичного 

працівника"

2021
відзначення медичних 

працівників
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66

Заробітна плата з нарахуваннями 

КНП "Покровська клінічна лікарня 

інтенсивного лікування"

2021
КНП  "Покровська 

міська лікарня"
262,7 262,7 утримання закладів 1

67

Поточний ремонт даху (м`якої 

крівлі) стерелізаційної в КНП 

"Покровська міська лікарня"

2021
КНП  "Покровська 

міська лікарня"
100,0 100,0 утримання закладів 1

68

Реалізація заходів Програми 

надання медичних послуг дітям-

сиротам, дітям, позбавленим

батьківського піклування, та дітям, 

які опинились в складних життєвих 

обставинах, у

Покровській міській територіальній 

громаді на 2021-2023 роки

2021
КНП  "Покровська 

міська лікарня"
100,0 100,0 кількість дітей 12 осіб

69

Обстеження та інженерно-геологічні 

вишукування будівлі, яка 

знаходиться за адресою: Донецька 

обл., м. Покровськ, м-н Лазурний, 

буд. 67а.

2021 КП "ЦПМСД" 99,9 99,9 об’єкт 1

70

Встановлення електрокотла в 

Срібнянській амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини 

розташованій за адресою: Донецька 

обл., Покровський район с. Срібне, 

вул. Дружби, буд.№57

2021 КП "ЦПМСД" 42,3 42,3 об’єкт 1

Інші завдання:

Виплата щомісячної 

державної допомоги ВІЛ-

інфікованим дітям

71
Виплата щомісячної державної 

допомоги ВІЛ-інфікованим дітям
2021

Департамент 

охорони здоров'я 

ОДА, департмент, 

управління та 

відділи охорони 

здоров'я міських 

рад/РДА/ОТГ, 

заклади охорони  

здоров'я

кількість дітей осіб

Всього: 35 935,4 2 749,4 33 186,1

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

Директор Департаменту                                              О. Добровольський

Секретар міської ради                                                                                      Н. Іваньо 



Додаток № 3

до рішення міської ради

від 29.09.2021 № 8/17-2

обласний

бюджет
 міський бюджет

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

1 Забезпечення якісного 

управління житловим фондом 

та поліпшення умов 

проживання мешканців

43 446,2 7 223,3 36 222,9

Придбання в комунальну 

власність квартир на вторинному 

ринку нерухомого майна для 

надання в тимчасове 

користування ВПО

2021
Житлово-комунальний 

відділ

10 319,0 7 223,3 3 095,7

придбання квартир 15

Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку
2021

Житлово-комунальний 

відділ

6 484,8 6 484,8
будинки 12

Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку м.Родинське 2021
Житлово-комунальний 

відділ

2 158,8 2 158,8

Встановлення світильників під 

козирьками
2021

Житлово-комунальний 

відділ
одиниць 300

Встановлення та влаштування 

під'їзних козирків у житлових 

будинках

2021
Житлово-комунальний 

відділ

609,7 609,7

одиниць 68

Капітальний ремонт балконів (в 

т.ч. розробка ПКД)
2021

Житлово-комунальний 

відділ

1 500,0 1 500,0
будинки 2

Капітальний ремонт ліфтів 

житлового будинку
2021

Житлово-комунальний 

відділ

13 593,7 13 593,7
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

188,1 188,1

Придбання матеріалів для 

ремонту житлового фонду
2021

Житлово-комунальний 

відділ

1 808,6 1 808,6
будинки 376

Придбання матеріалів для 

ремонту житлового фонду 

с.Шевченко

2021
Житлово-комунальний 

відділ

Придбання матеріалів для 

ремонту житлового фонду 

м.Родинське

2021
Житлово-комунальний 

відділ

1 000,0 1 000,0

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

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

№ 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. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:
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Технічне остеження 

конструктивів багатоквартирних 

житлових будинків
2021

Житлово-комунальний 

відділ
будинки 8

Виконання експертного висновку 

з експлуатації ліфтів
2021

Житлово-комунальний 

відділ

236,4 236,4
одиниць 25

Капітальний ремонт квартири з 

влаштуванням пандусу для 

маломобільних груп населення

2021
Житлово-комунальний 

відділ

851,9 851,9

одиниць 5

Технічне обстеження фасаду 

житлового будинку
2021

Житлово-комунальний 

відділ

134,7 134,7

Капітальний ремонт по заміні 

засклених віконних рам блоками з 

металопластику
2021

Житлово-комунальний 

відділ

1 057,1 1 057,1

Капітальний ремонт по заміні 

засклених віконних рам блоками з 

металопластику м.Родинське
2021

Житлово-комунальний 

відділ

1 200,0 1 200,0

Послуги по встановленню 

електрокотла в 

багатоквартирному будинку, 

розташованому за адресою: 

Донецька область, Покровський 

район, с. Лисівка, вул. 

Центральна, 67 

2021
Житлово-комунальний 

відділ

50,0 50,0

Поточний ремонт системи 

опалення за адресою м. 

Покровськ,   вул. Шевченка, 53а

2021
Житлово-комунальний 

відділ

180,0 180,0

Капітальний ремонт приміщення 

за адресою: м. Покровськ, вул. 

Шевченка, 53а

2021
Житлово-комунальний 

відділ

120,0 120,0

Капітальний ремонт квартир: м-н 

Южний б.2 кв.60, м-н Южний 

б.26 кв.44, вул.Шмідта б.8 кв.38, 

вул.Шмідта б.137 кв.60

2021
Житлово-комунальний 

відділ

990,7 990,7

Встановлення боксу для 

маломобільних груп населення 
2021

Житлово-комунальний 

відділ

50,0 50,0

Встановлення вузла обліку 

електроенергії у житловому 

будинку 12 вул.Савви Божка 

м.Покровськ Донецької області

2021
Житлово-комунальний 

відділ

2,6 2,6

Капітальний ремонт по заміні 

засклених віконних рам блоками з 

металопластику смт. Шевченко
2021

Житлово-комунальний 

відділ

200,0 200,0

Поточний ремонт віконних блоків 

в будинках житлового фонду 2021
Житлово-комунальний 

відділ

15,0 15,0

Поточний ремонт вимощення 

будинку
2021

Житлово-комунальний 

відділ

40,0 40,0

Поточний ремонт ліфтових 

приміщень
2021

Житлово-комунальний 

відділ

55,0 55,0

3.2.3. Поліпшення 

житлових умов 

населення



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

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

34 301,8 34 301,8

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

Реконструкція системи 

газопостачання житлових 

будинків по вул. Авангардна, буд. 

2а,2б,2в, вул.Добропільська, буд. 

48

2021
КП "Покровський центр 

єдиного замовника"

2 980,7 2 980,7

будинків 2

3.2.3. Поліпшення 

житлових умов 

населення

Інше: Забезпечення 

справедливої 

трансформації вугільної 

галузі та підвищення 

ефективності управління 

традиційними 

енергетичними 

ресурсами



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

Послуги по врізанню газопроводу 

та пуску природного газу до 

квартир

2021
КП "Покровський центр 

єдиного замовника"

19,3 19,3

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"

250,0 250,0 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"

394,2 394,2

Інше: Забезпечення 

справедливої 

трансформації вугільної 

галузі та підвищення 

ефективності управління 

традиційними 

енергетичними 

ресурсами



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 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"

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"

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськтепломережа" - 

придбання автотранспортної 

техніки

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"

4 854,9 4 854,9

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськтепломережа" - 

придбання насосів

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"

484,5 484,5

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськтепломережа" - 

придбання приборів обліку тепла
2021

КП "Покровськ-

тепломережа"

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськтепломережа" - 

придбання та встановлення 

шкафних газорегулюючих 

пунктів вузлів обліку газу по 

котельним №7,8,2,4,9,10,12,15 

згідно Кодексу газорозподільчих 

систем

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"

3 000,0 3 000,0

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськтепломережа" - 

реконструкція внутрішніх мереж 

котельні №18 за адресою вул. 

Шевченко, буд. 53а, м. Покровськ

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"

700,0 700,0

Інше: Забезпечення 

справедливої 

трансформації вугільної 

галузі та підвищення 

ефективності управління 

традиційними 

енергетичними 

ресурсами



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

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"

356,0 356,0

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

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськтепломережа" - 

придбання труби пластикової

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"

1 350,0 1 350,0

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськтепломережа" - 

придбання  труби металевої

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"

701,5 701,5

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськтепломережа" - 

придбання вугілля

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"

2 800,0 2 800,0

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськтепломережа" - 

поточні платежі

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"

8 000,0 8 000,0

Придбання теплового лічильника 

2021
Житлово- комунальний                      

відділ 

25,0 25,0

4. Забезпечення реалізації заходів 

з капітального ремонту та 

реконструкції водопровідно-

каналізаційного господарства

36 665,9 36 665,9

Реконструкція КНС № 1 

м.Покровськ (в т.ч. розробка 

ПКД)

2021

КП "Покровськ-

водоканал" одиниць 1

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

Інше: Забезпечення 

справедливої 

трансформації вугільної 

галузі та підвищення 

ефективності управління 

традиційними 

енергетичними 

ресурсами



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

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"

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"

11 227,7 11 227,7

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

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськводоканал" - 

укладання водоводу в с.Лисівка
2021

КП 

"Покровськводоканал"

1 000,0 1 000,0

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськводоканал" - поточні 

платежі та оплата заборгованості 

минулих років

2021
КП 

"Покровськводоканал"

20 111,3 20 111,3

Коригування проектно-

кошторисної документації 

(кошторисної частини) з 

отриманням експерного звіту 

"Реконструкція водоводу 

"Західний" Д-600-500 мм 

м.Покровськ. Коригування"

2021

 Житлово-

комунальний відділ

49,1 49,1



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

Коригування проектно-

кошторисної документації 

(кошторисної частини) з 

отриманням експерного звіту 

"Реконструкція водоводу 

"Північний" Д-500 мм 

м.Покровськ. Коригування"

2021

 Житлово-

комунальний відділ

48,8 48,8

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськводоканал" - 

реконструкція системи 

водопостачання з установкою 

підвищувальної насосної станції 

по вул.Колосова, м.Покровськ

2021
КП 

"Покровськводоканал"

1 560,0 1 560,0

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськводоканал" - 

встановлення турбінних 

лічильників холодної води на 16 

населених пунктів, що отримують 

воду від мереж КП 

"Покровськводоканал"

2021
КП 

"Покровськводоканал"

450,0 450,0

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськводоканал" - 

придбання труб для заміни 

аварійних ділянок

2021
КП 

"Покровськводоканал"

701,0 701,0

Матеріали для ремонту 

водопровідних мереж
2021

 Житлово-

комунальний відділ

8,0 8,0

Матеріали для ремонту 

водопровідних мереж
2021

 Житлово-

комунальний відділ

500,0 500,0

5. Благоустрій територій 

населених пунктів

106 126,5 106 126,5

5.1 Утримання та ремонт дорожньо-

мостового господарства 

(комунального значення)

21 039,9 21 039,9

 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

16 894,3 16 894,3 тис.м2 5

Заборгованість за поточний 

ремонт під'їзду до кладовища 

Центральне с. Гришине

2021 Житлово-комунальний 

відділ

114,6 114,6

Авторський нагляд за 

капремонтом дороги по вул. 

Краснолиманська

2021 Житлово-комунальний 

відділ

3,7 3,7

Інженерно-геодезичні роботи по 

об'єкту "Капітальний ремонт 

автодороги по вулиці Шосейна в 

місті Покровськ Донецької 

області"

2021 Житлово-комунальний 

відділ

217,2 217,2
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Виготовлення інженерно-

геологічних вишукувань по 

об'єкту "Капітальний ремонт 

автодороги по вулиці Шосейна в 

місті Покровськ Донецької 

області"

2021 Житлово-комунальний 

відділ

12,0 12,0

Інженерно-геодезичні роботи по 

об'єкту "Капітальний ремонт 

частини дороги по вул.Шмідта 

ум.Покровськ Донецької області"

2021 Житлово-комунальний 

відділ

264,1 264,1

Інженерно-геологічні роботи по 

об'єкту "Капітальний ремонт 

частини дороги по вул.Шмідта 

ум.Покровськ Донецької області"

2021 Житлово-комунальний 

відділ

116,7 116,7

Науково-технічний супровід на 

стадії проектування по об'єкту 

"Капітальний ремонт частини 

дороги по вул.Шмідта 

ум.Покровськ Донецької області"

2021 Житлово-комунальний 

відділ

103,7 103,7

Послуги з поточного ремонту 

доріг (планування та відсипання 

щебенево-піщаною сумішшю)

2021 Житлово-комунальний 

відділ

850,0 850,0

Придбання матеріалів для 

ямкового ремонту асфальтного 

покриття (емульсії та митого 

щебню) 

2021 КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

821,7 821,7

Поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

пл.Шибанкова м.Покровськ 

Донецької області

2021 Житлово-комунальний 

відділ

226,9 226,9

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

Послуги з ліквідації руйнувань

асфальтобетонних покриттів

доріг струменевим методом

машиною марки УЯР

2021 Житлово-комунальний 

відділ

400,0 400,0
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Поточний ремонт тротуару вул.

Пирогова м.Покровськ Донецької

області

2021 Житлово-комунальний 

відділ

115,0 115,0

Поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття по 

вул.Європейська (біля будівлі 

ЦНАП)

2021 Житлово-комунальний 

відділ

900,0 900,0

5.2. Утримання,  ремонт та 

очищення зливових 

каналізаційних, дренажних 

систем і колодязів населених 

пунктів області

145,5 145,5

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

Влаштування зливної каналізації 

багатоквартирного житлового 

будинку за адресою м-н 

Лазурний,67

2021

 Житлово-

комунальний відділ

105,5 105,5

Послуги з очищення ливневої  

каналізації (ЦНАП)
2021

 Житлово-

комунальний відділ

40,0 40,0

5.3. Утримання, ремонт та 

будівництво об’єктів 

зовнішнього освітлення

4 667,7 4 667,7

Утримання мереж зовнішнього 

освітлення 

2021 КП "Управління 

міського господарства"

км 140,3

Поточний ремонт мереж 

зовнішнбого освітлення

2021 КП "Управління 

міського господарства"

км 30

Паспортизація точок обліку по 

електроенергії

2021 Житлово-комунальний 

відділ

41,5 41,5

Оплата за електроенергію та 

зовнішнє освітлення міста

2021 Житлово-комунальний 

відділ

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

4 626,2 4 626,2 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
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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

2 400,2 2 400,2

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"

1 310,7 1 310,7 об'єктів 6

Оплата транспортних послуг 2021 КП "Покровська 

ритуальна служба"

386,0 386,0

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

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

Придбання матеріалів та послуги 

з благоустрою меморіалу для алеї 

Слави

2021 Житлово-комунальний 

відділ, КП 

"Покровська ритуальна 

служба"

274,5 274,5

Капітальний ремонт кладовища 2021 КП "Покровська 

ритуальна служба"

Капітальний ремонт алеї Слави на 

кладовищі м. Покровськ 
2021

КП "Покровська 

ритуальна служба"

429,0 429,0

5.6.
Санітарне очищення, 

придбання обладнання та 

ліквідація стихійних звалищ

3 490,6 3 490,6
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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

3 099,5 3 099,5

тис.м²

975,8

Послуги з утримання об'єктів 

благоустрою по догляду за 

деревами і кущами

2021 Житлово-комунальний 

відділ

200,0 200,0

Послуги з подріблення гілок 2021 Житлово-комунальний 

відділ

76,1 76,1

Озеленення по вул.Європейська 

(біля будівлі ЦНАП)

2021 Житлово-комунальний 

відділ

115,0 115,0

5.7. Інші заходи з благоустрою, які 

не підпадають під пункти 

наведені вище

74 382,6 74 382,6

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"

4 292,6 4 292,6 тис.л 250

Внески до статутного капіталу КП 

"Багатогалузеве комунальне 

підприємство" - придбання 

машини для ямкового ремонту 

доріг УЯР-1

2021 КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

1 944,0 1 944,0 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

Придбання дровоколу 2021 КП "Управління 

міського господарства"

одиниць 1
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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

Внески до статутного капіталу КП 

"Управління міського 

господарства" - інші поточні 

платежі

2021 КП "Управління 

міського господарства"

179,6 179,6

Заробітна плата та нарахування 

на неї

2021 КП "Управління 

міського господарства"

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

33 370,4 33 370,4 фінансова 

підтримка 

комунального 

підпримства

2

Послуги з благоустрою міста 2021 Житлово-комунальний 

відділ

421,9 421,9

Благоустрій території громади 

м.Родинське

2021 Житлово-комунальний 

відділ

Благоустрій території громади 

с.Шевченко

2021 Житлово-комунальний 

відділ

Благоустрій території громади 

с.Гришино

2021 Житлово-комунальний 

відділ

194,9 194,9

Благоустрій території громади 

с.Лисівка

2021 Житлово-комунальний 

відділ

Благоустрій території громади 

с.Новоєлизаветівка

2021 Житлово-комунальний 

відділ

459,9 459,9

Благоустрій території громади 

с.Новотроїцьке

2021 Житлово-комунальний 

відділ

459,8 459,8

Благоустрій території громади 

с.Першотравневе

2021 Житлово-комунальний 

відділ

459,9 459,9

Благоустрій території громади 

с.Піщане

2021 Житлово-комунальний 

відділ

459,9 459,9

Благоустрій території громади 

с.Срібне

2021 Житлово-комунальний 

відділ

449,8 449,8

Оплата електроенергії

2021

КП "Покровськ-

тепломережа" 

КП 

"Покровськводоканал"

1 281,4 1 281,4

Оплата природного газу
2021

КП "Покровськ-

тепломережа"

Оплата водопостачання та 

водовідведення 2021
КП 

"Покровськводоканал"

4 040,0 4 040,0

Погашення заборгованості за 

теплову енергію 2021

КП "Покровський 

центр єдиного 

замовника"

90,8 90,8

Придбання піску

2021

Житлово-комунальний 

відділ

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

225,5 225,5
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Придбання тротуарної плитки
2021

Житлово-комунальний 

відділ

6,5 6,5

Придбання бордюр та півсфер
2021

Житлово-комунальний 

відділ

50,5 50,5

Придбання матеріалів для 

поточного ремонту будівлі
2021

Житлово-комунальний 

відділ

20,0 20,0

Стягнення згідно рішення 

Господарського суду
2021

Житлово-комунальний 

відділ

819,5 819,5

Конкурс "Краща вулиця", 

"Кращий двір", "Кращий ОСББ" 2021

Житлово-комунальний 

відділ

123,9 123,9

Реалізація міні-проєктів
2021

Житлово-комунальний 

відділ

79,3 79,3

Витратні матеріали та запчастини

2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

846,0 846,0

Послуги з оренди автотранспорту

2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

218,0 218,0

Придбання інвентарю, приладдя

2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

75,7 75,7

Придбання контейнерів

2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

1 270,2 1 270,2

Придбання матеріалів на ремонт 

та утримання контейнерних 

майданчиків, біотуалетів
2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

Придбання матеріалів по заявам 

контакт-центру 2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

3,3 3,3

Придбання світлотехнічних 

матеріалів та обладнання 2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

275,5 275,5

Послуги з навчання та 

підвищення кваліфікації 

співробітників

2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

71,6 71,6

Проведення лабораторних 

випробувань та перевірка 

безпечної працездатності 

атракціонів 

2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

42,5 42,5

Поточний ремонт будівлі

2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

Придбання квітів, добрива та 

субстратів 2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

Послуги з технічного 

діагностування та технічного 

огляду техніки

2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

34,0 34,0

Придбання матеріалів з охорони 

праці 2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

5,1 5,1
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Поточний ремонт туалету за 

адресою вул. Краснолиманська, 

50, м. Родинське

2021

Житлово-комунальний 

відділ

50,0 50,0

Капітальний ремонт приміщення 

за адресою м.Родинське, 

вул.Краснолиманська,50
2021

Житлово-комунальний 

відділ

199,2 199,2

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

Внески до статутного капіталу КП 

"Покровськводоканал" - сплата 

податкового боргу

2021

КП 

"Покровськводоканал"

455,0 455,0

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

Послуги з відлову безпритульних 

тварин 2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

100,0 100,0

Придбання матеріалів для 

ремонту пам'ятників міста 2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

Експертиза стану охорони праці 

та безпеки 2021

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

37,1 37,1
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Капітальний ремонт нежитлового 

приміщення за адресою м-н 

Южний, 20

2021

КП "Покровський 

центр єдиного 

замовника"

450,0 450,0

Придбання матеріалів для 

благоустрою території громади м. 

Покровськ

2021 Житлово-комунальний 

відділ

604,9 604,9

Придбання матеріалів для 

благоустрою території громади м. 

Родинське

2021 Житлово-комунальний 

відділ

15,0 15,0

Придбання роторних косарок 2021 КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

КП "Упрівління 

міського господарства"

81,0 81,0

Придбання матеріалів (ЦНАП)
2021 Житлово-комунальний 

відділ

285,0 285,0

Придбання лотки бетонні 

водовідвідні (ЦНАП)

2021 Житлово-комунальний 

відділ

80,0 80,0

Придбання мастильних засобів та 

знаряддя 

2021 Житлово-комунальний 

відділ

9,5 9,5

Технічний паспорт приміщення за 

адресою: вул.Шахтарської Слави, 

40 м.Родинське

2021 Житлово-комунальний 

відділ

8,5 8,5

Послуги з інженерно-геодезичних 

вишукувань для реконструкції 

частини території скверу 

"Соборний"

2021 Житлово-комунальний 

відділ

5,1 5,1

Придбання бетонного 

Православного Хреста на 

п'єдисталі

2021 Житлово-комунальний 

відділ

47,0 47,0

Встановлення камер 

відеоспостереження

2021 Житлово-комунальний 

відділ

50,0 50,0

Придбання меблів для будинку 

ветеранів м. Родинське

2021 Житлово-комунальний 

відділ

151,7 151,7

Обстеження будівлі кінотеатру 

"МИР" за адресою вул. Маршала 

Москаленка, 159, м. Покровськ

2021 Житлово-комунальний 

відділ

50,0 50,0

ВСЬОГО: 220 540,4 7 223,3 213 317,1

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

Директор Департаменту                                              О. Добровольський

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                           Н. Іваньо


