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 ПАСПОРТ 

1. Назва 

Програма економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної 

громади Донецької області на 2022 рік 

 

2. Підстави для розробки Програми 
Розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної 

військово – цивільної адміністрації від 22.07.2021 №754/5-21 «Про розробку проєкту 

Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік», 

розпорядження міського голови від 18.08.2021 №395 рг «Про розробку проєкту 

Програми економічного і соціального  розвитку Покровської міської територіальної 

громади Донецької області на 2022 рік». 

 

Законодавчою основою для розробки Програми є: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 26 квітня 2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проєктів Бюджетної декларації та 

державного бюджету» (із змінами). Закон України від 5 лютого 2015 №156-VIII «Про 

засади державної регіональної політики», Закон України від 23 березня 2000 року 

№1602-14 «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України» (зі змінами), статтями 42, 59, 73 Закону України від 21 

травня 1997 року №280-97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); 

 

3. Розробник  Програми 
Департамент фінансово – економічної політики та управління активами Покровської 

міської ради Донецької області 

 

4. Співрозробники Програми 

Управління і відділи міської ради, підприємства та організації громади. 

 

5. Мета Програми 

Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення захисту життя, прав та добробуту 

населення, підтримка ініціативи малого та середнього бізнесу, зменшення негативних 

наслідків в економіці міста. 

 

6. Термін реалізації програми  

2022 рік. 

 

7. Етапи виконання     

-- 

8. Загальні обсяги фінансування 
млн.грн. 

Всього 

в тому числі: 

державний 

бюджет 

обласний 

бюджет 
місцевий бюджет 

            кошти 

підприємств 
інші джерела 

761,068 382,872 4,132 309,449 11,120 53,495 

 

9. Кількісні та якісні критерії ефективності 

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету усіх рівнів складе 

1 072,316 млн. грн., доходи місцевого бюджету без урахування трансфертів складуть                

868,5 млн. грн., ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати працівникам на 

економічно активних підприємствах, виконання заходів щодо соціального захисту населення. 

 

10. Контроль за виконанням 

Покровська міська рада, постійні депутатські комісії, заступники міського голови. 


