
                                                                                                                          

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 23.12.2021 № 8/22-13 
    м. Покровськ 

 

Про Програму економічного і 

соціального розвитку  

Покровської міської 

територіальної громади 

Донецької області на 2022 рік  

 

 

          Розглянувши проєкт Програми економічного і соціального розвитку Покровської 

міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік, керуючись статтями 26, 

59, 73 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (зі змінами), міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Покровської 

міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік  (додається). 

2. Секретарю Іваньо Н., заступникам міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Зінченко А., Ідрісовій М., Мілютіну К., Фролову О., 

Шабельнику М. забезпечити координацію роботи щодо виконання Програми з 

урахуванням фінансових можливостей державного, обласного та місцевих бюджетів. 

3. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань планування, 

бюджету і фінансів, інвестиційної політики (Харчевна). 

 

 
 

 

 

Міський  голова  Р. Требушкін 

 

 

 

 

 



 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проєкту рішення міської ради 

 

Про затвердження  Програми 

економічного і соціального розвитку 

Покровської міської територіальної 

громади Донецької області на 2022 рік 

 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: Департаментом фінансово-економічної 

політики та управління активами міської 

ради 

Директор Департаменту фінансово-

економічної політики та управління 

активами міської ради 

 

                                        О. Добровольський 

 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

                                                 

                                                 

                                                К. Мілютін 

 

  

 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів  

                                                 

                                                В. Пишна 

 

Начальника відділу по роботі ради  

  

                                                Ж. Крамарова 

 

Голова постійної комісії з питань 

планування, бюджету і фінансів, 

інвестиційної політики 

 

 

             

                                                О. Харчевна 

 

 

Секретар міської ради 

                                                 

                                                 

                                                Н. Іваньо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 

до рішення міської ради 

«Про Програму економічного і соціального розвитку Покровської міської 

територіальної громади Донецької області на 2022рік» 

 

Програма економічного та соціального розвитку Покровської міської територіальної 

громади Донецької області на 2022 рік (далі – Програма) розроблена відділом соціально-

економічного розвитку Управління фінансово-економічної політики Департаменту 

фінансово – економічної політики та управління активами Покровської міської ради на 

основі Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 

року та є документом, який визначає шляхи вирішення нагальних проблем та досягнення 

стратегічних цілей розвитку громади у 2022 році. Програма підготована за пропозиціями 

структурних підрозділів, з урахуванням пропозицій підприємств, установ та організацій 

громади, що задіяні у виконанні визначених завдань.  

У Програмі відображено головні проблеми, визначено цілі та пріоритети 

економічного і соціального розвитку громади на 2022 рік. 

Прогнозні показники Програми розраховані на основі аналізу економічної ситуації в 

Україні та у громаді в поточному році, з використанням статистичних даних, з урахуванням 

прогнозів та розрахунків комунальних підприємств міської ради, основних промислових 

підприємств міста за результатами їх фінансово-господарської діяльності у 2021 році.  

Складовими частинами Програми на 2022 рік є завдання інших міських галузевих 

програм, що спрямовані на вирішення нагальних проблем громади. По бюджетним 

установам заплановано щорічні заходи згідно напрямів діяльності. 

Фінансування заходів передбачених Програмою здійснюватиметься за рахунок 

коштів: державного, обласного бюджету, бюджету територіальної громади, підприємств, 

інших джерел не заборонених законодавством.  

 

 

 

Директор Департаменту фінансово- 

економічної політики та управління 

активами міської ради                    Олександр Добровольський 

 

 

 

 

 

 

 

 


