
Додаток № 5

до рішення міської ради

від 20.05.2022 № 8/29-3

Зміст заходів
Відповідальний виконавець / розпорядник 

(одержувач) коштів місцевого бюджету 

Обсяг коштів, 

грн

придбання паливно-мастильних матеріалів

Департамент фінансово-економічної політики та 

управління активами Покровської міської ради 

Донецької області 

39 881,00

придбання продуктів харчування (продовольчих 

пайків)

Департамент фінансово-економічної політики та 

управління активами Покровської міської ради 

Донецької області 

400 000,00

придбання будівельних матеріалів та 

господарських товарів

Департамент фінансово-економічної політики та 

управління активами Покровської міської ради 

Донецької області 

50 000,00

винагорода членам добровольчого формування Покровська міська рада Донецької області 6 000 000,00

каски (в т.ч. чохли) 1 430 000,00

розгрузки армійські 200 000,00

спецодяг (куртка, штани, черевики) 500 000,00

організація гарячого харчування та придбання 

продуктів харчування (продовольчих пайків)

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької 

області 
3 000 000,00

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької 

області 
647 900,00

Покровська міська рада Донецької області 146 900,00

забезпечення ємностями для води
Житлово-комунальний відділ Покровської міської 

ради Донецької області 
631 500,00

забезпечення предметами першої необхідності
Відділ освіти Покровської міської ради Донецької 

області 
1 000 000,00

придбання паливно-мастильних матеріалів Покровська міська рада Донецької області 318 750,00

забезпечення засобами особистої гігієни, дитячим 

харчуванням, придбання пакувальних пакетів

Управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради Донецької області 
1 000 000,00

КНП "Центр первинної медіко-санітарної 

допомоги"
500 000,00

КП "Клінічна лікарня інтенсивного лікування" 500 000,00

КП "Родинська міська лікарня" 500 000,00

КП "Покровська міська лікарня" 500 000,00

забезпечення евакуаційних заходів з перевезення 

населення
Покровська міська рада Донецької області 51 600,00

придбання автозапчастин КП "Покровськавто" 165 000,00

ремонт транспортних засобів КП "Покровськавто" 135 000,00

оренда приміщення та відшкодування енергоносіїв

Департамент фінансово-економічної політики та 

управління активами Покровської міської ради 

Донецької області 

200 000,00

придбання електричних плит
Управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради Донецької області 
300 000,00

придбання та доставка деревини (ліс-кругляк)
Житлово-комунальний відділ Покровської міської 

ради Донецької області 
700 000,00

КП "Муніципальна служба правопорядку" 29 600,00

КП "Покровськавто" 50 000,00

Житлово-комунальний відділ Покровської міської 

ради Донецької області 
95 000,00

Департамент фінансово-економічної політики та 

управління активами Покровської міської ради 

Донецької області 

2 565 769,00

придбання будівельних матеріалів та 

господарських товарів

Житлово-комунальний відділ Покровської міської 

ради Донецької області 
4 852 100,00

послуги з оренди спецтехніки
Житлово-комунальний відділ Покровської міської 

ради Донецької області 
500 000,00

придбання засобів зв’язку КП "Покровськавто" 541 000,00

РАЗОМ 27 550 000,00

Директор Департаменту                                              Ю. Порецька

Секретар міської ради                                        Н.Іваньо                                                                                                                                          

придбання та доставка паливно-мастильних 

матеріалів

забезпечення медикаментами та лікарськими 

засобами

ІІІ. Забезпечення громадської безпеки та порядку на території громади 

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області

Додаток 6. ФІНАНСУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ 

НА ТЕРИТОРІЇ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

І. Забезпечення функціонування добровольчих формувань територіальної громади

ІІ. Забезпечення життєдіяльності населення громади, в тому числі евакуйованого населення, постраждалих під 

забезпечення водою

Покровська міська рада Донецької області


