
Додаток № 2

до рішення міської ради

від 20.05.2022 № 8/29-3

обласного

бюджету

районного бюджету, 

бюджету 

територіальної 

громади

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

3.1.1. Підвищення 

спроможності регіону 

попереджувати, 

реагувати та ліквідувати 

наслідки надзвичайних 

ситуацій.

1 Заміна рукавних фільтрів 2022 Покровська міська рада Донецької 

області, суб’єкти господарювання

0,00 Проведення робіт 

із монтажу 

автоматизованної 

системи 

централізованног

о оповіщення 

населення

1

2 Приведення наявного 

фонду захисних споруд 

цивільного захисту у 

готовність 

2022 Покровська міська рада Донецької 

області, суб’єкти господарювання

0,00 Кількість одиниць 

наявного фонду 

захисних споруд 

цивільного 

захисту

1

3 Забезпечення 

непрацюючого населення 

засобами РХБ

2022 Покровська міська рада Донецької 

області

0,00 Кількість засобів 1000

4 Підвищення обізнанності 

населення про поведінку 

при загрозі або під час 

виникнення 

надзвичайних ситуацій 

(випуск пам'яток, 

листівок, теле-, 

радіопередач для 

населення, проведення 

змагань, навчань з 

підготовки молоді, 

непрацюючого наслення 

до дій у надзвичайних 

ситуаційях, та інше.)

2022 Відділ з питань безпеки та протидії 

корупції

0,00 Кількість заходів 4

Очікуваний 

результат

інших 

джерел

Ціль 4. Розбудова безпечного суспільства

2.15. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Держав-

ного

бюджету

значення 

показника

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 
найменування 

показника

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

Всього
Виконавець

у тому числі за рахунок коштів:

Витрати на реалізацію, тис.грн



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

5 Створення та 

використання 

матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій

2022 Покровська  міська рада

КП "Муніципальна служба 

правопорядку" Покровської міської 

ради Донецької області

Відділ освіти Покровської міської 

ради Донецької області 

Відділ  охорони здоров`я 

Покровської міської ради Донецької 

області

КП "Центр первинної медико-

санітарної допомоги" Покровської 

міської ради Донецької області

Житлово-комунальний відділ 

Покровської міської ради Донецької 

області

КП «Покровськводоканал» 

КП "Покровськтепломережа"

Відділ транспорту Покровської 

міської ради Донецької області

КП "Покровськавто" Покровської 

міської ради 

Департамент фінансово-економічної 

політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької 

області 

20 228,00 20 228,00 Придбання 

засобів 

індивідуального 

захисту, 

засобів 

забезпечення 

аварійно-

рятувальних 

робіт, 

паливно-

мастильних 

матеріалів, 

засобів 

загальногосподар

ського 

призначення, 

транспортних 

засобів, 

лікарських 

засобів та виробів 

медичного 

призначення, 

продовольства, 

інших 

матеріальних 

цінностей

6 Забезпечення 

консультативних пунктів 

з питань цивільного 

захисту інформаційно-

довідковим матеріалом, 

оформлення відповідних 

стендів

2022 Суб'єкти господарювання 0,00 Оформлення 

стендів

2

7 Технічне переоснащення 

підрозділів оперативно-

рятувальної служби 

цивільного захисту, 

придбання 

автопідйомника

2022 9 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 

Донецькій області

0,00 Придбання 

автопідйомника з 

робочою висотою 

підйому до 30 м

1

8 Реалізація 

протипожежних заходів

2022 Відділ освіти 3 000,00 3 000,00 кількість закладів 25

8. Всього 23 228,00 0,00 0,00 23 228,00 0,00 0,00

Директор Департаменту                                              Ю.Порецька

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                          Н.Іваньо

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

2


