
                                                                                                                                                                  
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від 15.06.2022 № 8/30-2 

           м.Покровськ 
 

Про внесення змін до рішення міської ради від 

23.12.2021 № 8/22-13 «Про Програму 

економічного і соціального розвитку 

Покровської міської територіальної громади 

Донецької області на 2022 рік» 

 

 З метою оперативного та ефективного прийняття управлінських рішень для 

забезпечення безперебійного функціонування установ та закладів бюджетної сфери, 

комунальних підприємств, зокрема в сфері охорони здоров’я, та задоволення базових та 

життєвонеобхідних потреб жителів Покровської міської територіальної громади та 

переміщених осіб у період воєнного стану, дотримання виконання гарантійних зобов’язань, 

які виникли під час виконання своїх функцій, а також забезпечення належної реалізації 

програм державних гарантій медичного обслуговування населення у період дії воєнного 

стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», від 14.03.2022 № 133/2022 та від 18.04.2022 № 259/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 

29.12.2021 № 1447 «Про затвердження Порядку організації, забезпечення та проведення 

підготовки добровольчих формувань територіальних громад до виконання завдань 

територіальної оборони» та від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження Порядку проведення 

евакуації  у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій», враховуючи рекомендації 

засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 24.02.2022, з метою створення запасів  матеріально-технічних та сировинних 

ресурсів, організації належної роботи місцевих добровольчих формувань, забезпечення 

розміщення евакуйованого населення, виконання завдань територіальної оборони, руху 

опору та підготовки громадян України до національного спротиву, розглянувши звернення 

бюджетних установ та організацій Покровської міської територіальної громади щодо 

внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Покровської міської 

територіальної громади Донецької області на 2022 рік затверджену рішенням міської ради 

від 23.12.2021 № 8/22-13, враховуючи розпорядження голови Донецької обласної державної 

адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 № 1270/5-

21 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (із змінами), керуючись статтями 26, 59, 73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами), 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни і доповнення до заходів Програми економічного і соціального 

розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік, 

затверджену рішенням міської ради від 23.12.2021 № 8/22-13, в наступний розділ: 

2.19. Житлове господарство та комунальна інфраструктура (додаток). 

 

            2. Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів  ради Добровольського О.О., 

контроль – на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, інвестиційної 

політики (Харчевна). 

  

В.о. міського голови      Н. Іваньо 



 

Пояснювальна записка 

до рішення міської ради від 15.06.2022 № 8/30-2 
«Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 8/22-13  

«Про Програму економічного і соціального розвитку  

Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік» 

 

 

З метою оперативного та ефективного прийняття управлінських рішень для 

забезпечення безперебійного функціонування установ та закладів бюджетної сфери, 

комунальних підприємств та задоволення базових та життєвонеобхідних потреб 

жителів Покровської міської територіальної громади та  переміщених осіб у період 

воєнного стану внесені зміни до розділу 2.19. Житлове господарство та комунальна 

інфраструктура Програми економічного і соціального розвитку Покровської міської 

територіальної громади Донецької області на 2022 рік,  затвердженої рішенням 

міської ради від 23.12.2021 № 8/22-13, в частині збільшення фінансового ресурсу на 

здійснення заходів з надання сервісних послуг із водопостачання та водовідведення, а 

саме: придбання КП «Покровськводоканал» водовозів.  

 

 

 

Директор Департаменту                                                            Юлія ПОРЕЦЬКА 

 

 


