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ВСТУП 

Програму соціально-економічного та культурного розвитку  Покровської  

селищної територіальної громади  на 2020  рік (далі – Програма) розроблено 

відповідно до Закону України  «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26 

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

економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету. 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської 

селищної територіальної громади на 2020 рік (надалі Програма) ставить перед 

собою мету – створити базову основу для майбутнього розвитку громади, 

економічного зростання, конкурентоздатності території громади, збереження 

чисельності населення, зменшення відтоку населення, насамперед, молоді та 

кваліфікованих спеціалістів, підвищення стандартів життя населення шляхом 

зростання рівня зайнятості, поліпшення якості та доступності освіти і медичного 

обслуговування, стабілізації соціального захисту громадян, формування 

привабливого інвестиційного іміджу громади, залучення в економіку громади 

вітчизняних та іноземних інвестицій, впровадження енергозберігаючих технологій 

та раціонального використання енергоресурсів. 

З метою визначення найбільш об’єктивних пріоритетів діяльності 

Покровської селищної територіальної громади на 2020 рік  в програмі 

передбачений моніторинг наявних власних ресурсів, стану демографічної ситуації, 

стану розвитку інфраструктури та економіки, визначення сильних та слабких 

сторін, можливостей та загроз розвитку територіальної громади.  

Проведення глибокого аналізу дозволить сформулювати комплексну систему 

цілей, завдань, основних заходів економічного і соціального розвитку громади на 

2020 рік, які базуватимуться на розумінні поточної соціально-економічної ситуації, 

що склалася на території громади, з урахуванням проблем та першочергових 

потреб населення, фінансових та організаційних ресурсів об’єднаної 

територіальної громади, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених 

пунктів.  

 Напрями та завдання Програми конкретизуються в додатках до неї: «Заходи 

щодо реалізації Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Покровської  селищної територіальної громади на 2020 рік», Перелік цільових 

програм по галузях, фінансування яких у 2020 році здійснюватиметься за рахунок 

коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади. Основні 

пріоритети на 2020 рік – реалізація першочергових завдань стратегії розвитку 

Покровської громади : 

- створення позитивного інвестиційного іміджу Покровської  громади; 

- залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, приватних 
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інвестицій для реалізації інфраструктурних та соціальних проектів; 

- впровадження енергозберігаючих технологій та раціональне використання 

енергоресурсів; 

- підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня зайнятості, 

поліпшення якості та доступності освіти, стабільності соціального захисту 

громадян; 

-  подальший розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах 

загальної практики сімейної медицини, підвищення якості надання медичних 

послуг; 

- подальша розбудова інфраструктури Покровської селищної територіальної 

громади, організація вуличного простору, орієнтованого на пішохідну 

активність, з урахуванням забезпечення доступного середовища для вільного 

пересування і безперешкодної комунікації осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших мало мобільних груп населення; 

- подальше удосконалення діяльності виконавчих органів ради з організації та 

надання адміністративних послуг, збільшення електронних сервісів для 

громадян; 

- забезпечення прав та інтересів дітей, створення найкращих умов для їх життя 

та розвитку; 

- розвиток сімейних форм влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

- створення сприятливих умов для розвитку підприємництва; 

-      раціональне використання бюджетних коштів. 

 

I. Аналітична частина. 
1.1. Географічна характеристика  Покровської селищної територіальної 

громади 

Покровська об’єднана територіальна громада утворена 09 вересня 2016 року в 

рамках адміністративно-територіальної реформи. До складу громади увійшли 

населені пункти:  смт Покровське, с.Водяне, с.Гапоно-Мечетне, с.Зелена Долина, 

с.Левадне, с.Отрішки, с.Петриків, с.Романки, с.Скотувате, с.Старокасянівське, 

с.Чорненкове, с.Андріївка, с.Братське, с.Вільне, с.Герасимівка, с.Нечаївка, 

с.Остапівське, с.Піщане, с.Радісне, с.Христофорівка, с.Богодарівка, с.Відрадне, 

с.Вовче, с.Гай, с.Добропасове, с.Коломійці, с.Новоскелювате, с.Олександрівка, 

с.Олексіївка, с.Писанці, с.Тихе  з адміністративним центром у смт Покровське. 

Покровська об’єднана територіальна громада розташована у північно-західній 

частині Покровського району у Придніпровській низовині, в помірно-

континентальній кліматичній зоні. Географічне розміщення Покровської ОТГ 

створює додаткові ризики для ведення сільського господарства, пов’язані з 

можливими посухами в межах усієї території ОТГ. 

Геологічними умовами Покровської ОТГ є Український кристалічний щит. 

Ґрунтовий покрив складають переважно чорноземи різної якості. Корисні копалини 

громади: гравій, глина, пісок.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2015
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        Рельєф погорбована рівнина із значною кількістю балок. Висота над рівнем 

моря досягає 110 метрів. Через територію громади протікає річка Вовча. Площа 

громади становить  44031,81 га  розташованих в степовій зоні. 

 

 
 

1.2. Демографічна характеристика  

До об’єднаної громади з центром в селищі Покровське Покровського 

району Дніпропетровської області  входять 31 село і одне селище міського типу 

із загальною чисельністю населення 16839 осіб., а саме: 

 смт  Покровське  ( 9868 осіб), села Водяне (308 осіб), Гапоно-Мечетне (1 

особа), Зелена Долина (84 особи), Отрішки (184 особи),Петриків (5 осіб), Романки 

(662 особи),Скотувате (62 особи), Старокасянівське 32 особи),Левадне (736 

особи),Чорненкове (316 осіб), Олександрівка (1506 осіб), Тихе (96 осіб), 

Богодарівка (55 осіб), Вовче (10 осіб), Відрадне (129 осіб)Гай (47 осіб), Коломійці 

(662 особи), Новоскелювате (40 осіб), Олексіївка (160 осіб),Писанці (83 особи), 

Добропасове (367 осіб), Андріївка (573 особи)Братське (349 осіб), Вільне (35 осіб), 

Герасимівка (62 особи), Христофорівка (71 особа), Нечаївка (97 осіб), Остапівське 

(98 осіб), Піщане (14 осіб), Радісне (127 осіб). 

В територіальній громаді зберігається тенденція щорічного зменшення 

чисельності населення в результаті  стабільного перевищення рівня смертності над 

народжуваністю, загальним процесом старіння населення і негативним сальдо 

міграції. Кількість померлих  перевищує кількість народжуваних майже в  2  рази. 

Сучасна демографічна ситуація в Покровській об’єднаній територіальній 

громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом історичного розвитку 

території, природного та механічного руху населення. 
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Населення Покровської об’єднаної територіальної громади станом на 

01.01.2019 налічує 16839  особи, з яких переважну більшість становлять жінки 

(55%), чоловіки (45%). Демографічні прогнози негативні: людей помирає більше, 

ніж народжується, як і всюди – найбільш енергійні, творчі й освічені шукають 

вищого рівня життя в місті або за кордоном. 

 

Соціально-демографічна характеристика Покровської ОТГ 

 

 

Основні проблеми: 

 висока (порівняно з економічно розвинутими країнами) передчасна 

смертність, у тому числі смертність у працездатному віці; 

№ з/п Назва показника та одиниця 

                              вимірювання 

Одиниця 

виміру 

Значення показника  

01.01. 

2017 

01.01. 

2018 

01.01. 

2019 

1 Чисельність постійного населення:  осіб 17130 17032 16839 

 в т.ч.: віком 0-18 років осіб 4110 3700 3705 

 віком 19-60 років осіб 9069 9316 9300 

 старше 60 років осіб 3951 4016 3834 

2 Кількість чоловіків осіб 7950 7613 7578 

3 Кількість жінок осіб 9180 9419 9261 

4 Кількість народжених за звітний рік осіб 115 170 155 

5 Кількість померлих за звітний рік осіб 197 374 391 

6 Чисельність зареєстрованих безробітних осіб 3246 812 1235 

8 Чисельність працевлаштованих 

зареєстрованих безробітних 

осіб 1016 1016 1450 

9 Чисельність людей з інвалідністю, в т.ч. осіб 279 208 194 

 жінок осіб 102 128 98 

 чоловіків осіб 112 80 96 

 дітей  осіб 65 65 60 
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 високий рівень загальної захворюваності населення на тлі значного 

поширення факторів ризику серцево-судинних та онкологічних  захворювань, 

передусім тютюнокуріння і вживання алкоголю. 

 

1.3 Ринок праці  

Рівень зареєстрованого безробіття сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли 

до складу селищної територіальної громади складає 1438 осіб. Було залучено  в 

громадських роботах  66 особи з числа безробітних, взяли участь у тимчасових 

сільськогосподарських роботах 46 осіб, пройшли професійно-підготовчі навчання 

106 осіб. 

Показники Громада 

Рівень зареєстрованого безробіття (у 

відсотках до економічно активного 

населення працездатного віку) 

1438  зареєстрованих безробітних / 

9210 працездатного віку=15,6% 

Кількість безробітних на одну вакансію 

(чисельність зареєстрованих 

безробітних, поділена на кількість 

вакантних робочих місць) 

1,2 

Основні проблеми: 

- це невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня осіб, що перебувають 

на обліку в службі зайнятості, до потреб ринку праці. Особливо гостра криза 

стосується молодих фахівців - у зв’язку з вимогами керівників підприємств щодо 

наявності  досвіду роботи. 

- більше половини вакансій, які надходять з підприємств, орієнтовані на 

працевлаштування чоловіків, а на обліку в службі зайнятості, навпаки, набагато 

більше жінок. 

- відсутність необхідних фахівців, зареєстрованих в центрі зайнятості (лікарі, 

працівники культури). 

-   проблема із заповненням вакансій з мінімальною заробітною платою, з 

вакансій, що надані підприємствами до центру зайнятості, кожна п’ята має рівень 

мінімальної заробітної плати, одна із самих низьких заробітних плат – це заробітна 

плата робітників, зайнятих в сільському господарстві. 

1.4. Стан розвитку інфраструктури 

1.4 .1.Транспорт та транспортна інфраструктура 
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На території Покровської ОТГ знаходиться 213 автомобільних доріг 

загальною протяжністю 367,05 км, в тому числі : 

- Комунальні дороги – 189 доріг протяжністю 216,25 км; 

- Дороги загального користування місцевого значення (між населеними 

пунктами) - 22 дороги протяжністю 101,1 км; 

- 1 дорога територіального значення Т-0401 протяжністю 28,2 км; 

- 1 дорога державного значення Н15 протяжністю 21,5 км. 

Одним з найважливіших питань об’єднаної громади є покращення технічного 

стану дорожнього покриття як в межах населених пунктів, так і поза ними. Тільки 

25% доріг знаходяться в задовільному стані, 3 % в хорошому стані, інші 

потребують капітального ремонту.  

Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами 

здійснюється приватними перевізниками. Всередині громади практично не існує 

громадського транспорту між селами. 

За рахунок коштів субвенції з державного  бюджету місцевим бюджетам  на 

здійснення заходів щодо ремонту доріг загального користування місцевого 

значення  в 2019 році було капітально відремонтовано дороги Т-4401(код 041401) 

протяжністю  3,54 км на суму 23 704,04 тис. грн. та дорогу Водяне-Нововодяне 

(код 041408) протяжністю 3,35 км на суму 18412,85 тис. грн. За кошти обласного 

бюджету  здійснено поточний ремонт дороги  Т-0401 Катеринівка -Левадне 

протяжністю 0,660 км на суму 1980,0 тис.грн. Відповідно до  бюджетної програми 

на утримання та розвиток  автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого Покровської селищної ради бюджету  у 2019 році 

проведено поточний ремонт на дорогах комунальної власності  площею 1039,63 

тис.м2  на суму 830,0 тис.грн 5 ділянок доріг в с.Олександрівка 

(вул.Хмельницького, вул.Лермонтова та смт Покровське (вул.Центральна, 

вул.Громова, вул.Яворницького). 

Дорожня мережа складається з твердого, гравійного та ґрунтового покриття. 

Стан доріг, особливо з твердим покриттям, в поганому стані і потребує 

капітального ремонту.  

 

1.4.2. Житлово-комунальне господарство 

Переважна частина (70%) житла побудовано до 70-х років, понад 40% 

житлових будинків є старими та потребують ремонту. Комунальна інфраструктура 

зношена більш, ніж на 40%, внаслідок чого кількість аварій за останні роки зросла 

майже у 3 рази. У застарілому та аварійному стані знаходяться: 70 % мереж 

водопостачання, 40 % - водовідведення. Майже більша половина вулиць та доріг 

вимагають капітального або поточного ремонту проїжджої  частини. Третина 

мостів та шляхопроводів не відповідає нормам за вантажопідйомністю або 

габаритами, 9 % потребує капітального ремонту. В місцевому бюджеті на 

реалізацію своїх повноважень у сфері житлово-комунального господарства 

селищної територіальної громади катастрофічно не вистачає коштів.  
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У комунальній власності Покровської територіальної громади знаходиться 

КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство», яке забезпечує 

мешканців громади централізованим водопостачанням та водовідведенням, надає 

комунальні послуги з вивезення твердих побутових відходів та благоустрою 

населених пунктів.  

Мережа вуличного освітлення Покровської ОТГ складається із 91 

трансформаторної підстанції, від яких забезпечується живлення вуличних ліхтарів. 

Загальна протяжність мережі складає 164 км, з яких 147,665 км знаходяться в 

робочому стані, що складає 93 % всієї мережі вуличного освітлення. Починаючи з 

2016 року поступово виконуються роботи по капітальному ремонту та 

реконструкції цієї мережі. Так, за 2016-2018 роки відремонтовано 30 

трансформаторних підстанції, що складає 30% від загальної кількості. 

За рахунок коштів субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ  з державного 

бюджету та місцевого бюджету  на загальну суму 517,200 тис.грн здійснено 

капітальний ремонт мережі вуличного освітлення загальною протяжністю 4,135 км 

в селах Романки, Писанці та Чорненкове. На утримання мережі вуличного 

освітлення з місцевого бюджету профінансовано 939,1 тис.грн. Виготовлено 

проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт вуличного освітлення 

в с.Олександрівка та смт.Покровське на загальну суму 123,504 тис.грн. 

Для забезпечення руху автотранспорту селищною радою  придбано 71 

дорожній знак на загальну суму 70,0 тис.грн. У 2019 році за рахунок коштів 

місцевого бюджету на загальну суму 44,1 тис.грн  придбано та встановлено 3 

автобусні зупинки в селах Відрадне, Чорненкове та смт Покровське. 

 Всі роботи виконуються з використанням новітніх енергозберігаючих 

технологій, що забезпечують довготривалу експлуатацію мережі вуличного 

освітлення та зменшують витрати на її утримання та обслуговування. 

З 31 населеного пункту об’єднаної територіальної громади газифіковано 

селище та 19 сіл громади. Послуги газопостачання на території селищної ради 

надає ПАТ «Дніпропетровськгаз». Послугами газопостачання на території ОТГ 

користуються 6646 абонентів. Загальна протяжність газопроводів  252,783 км. 

 

1.4.3.Житлове  господарство 

Житловий фонд селищної територіальної громади налічує 35 

багатоквартирних житлових будинків  

Ступінь облаштування житлового фонду: холодним водопостачанням - 100%, 

каналізацією – 100 %, автономним опаленням – 100 %, газопостачанням - 100%.   

Всі багатоповерхові житлові будинки переведені на автономне опалення. 

Ветхого або аварійного житлового фонду на території селищної територіальної 

громади немає. 
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1.4.4.Централізоване водопостачання та водовідведення 

Водопостачання споживачів смт Покровське здійснюється комунальним 

підприємством «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство» 

Протяжність мереж водопостачання складає 111,8 км, в т.ч. в смт Покровське – 

82,391 км, с. Олександрівка – 17,51 км, с.Коломійці – 11,9 км. Мережа 

водовідведення в смт Покровське складає 11,7 км, в т.ч. напірна каналізація - 3 км, 

самостічна - 8,7 км. Водопровідна та каналізаційні мережі населених пунктів 

громади є вкрай зношеними та перебувають у аварійному стані. На даний час  в 

Покровській селищній раді спостерігається гостра потреба в цілодобовому 

забезпеченню населення високоякісною питною водою.   

Також триває реалізація Плану удосконалення послуги з водопостачання за  

підтримки програми DOBRE. За кошти проєкту  придбано мережеві, глибинні 

насоси, два резервуари, частотні перетворювачі тиску, сталеві та ПВХ труби. 

Закінчення будівництва обєктів з водопостачання в смт Покровське та 

с.Олександрівка буде закінчено у 2020  році. 

Комунальне підприємство «Покровське ВКГ» є первинним 

водокористувачем та балансоутримувачем існуючих мереж, споруд та обладнання. 

Діяльність підприємства направлена на надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення населенню, підприємствам та іншим установам 

смт.Покровське , с.Олександрівка та с.Коломійці Покровського району.  На даний 

час наявні водопровідні мережі не можуть повністю забезпечити потреби 

населення якісною питною водою. Їх амортизація складає 70-80%, а в деяких 

місцях  100%. Частина трубопроводів і мереж потребує заміни. Якість питної води 

не завжди відповідає державним стандартам. Загальна кількість споживачів 

послуги з водопостачання  становить  4280 абонентів смт.Покровське – 3481 

абонент, с.Олександрівка – 581 абонент, с.Коломійці – 218 абонентів. 

Централізовану каналізацію у районі отримують виключно мешканці  смт 

Покровське. Протяжність каналізаційної мережі – 11.7 км. Ділянки системи 

частково  зношені та аварійні  на 40%. Також на балансі підприємства перебуває – 

1 КНС (канколектор), водоприймальні водо каналізаційні колодязі наземних полів 

фільтрації, які складають 12 карт загальною площею 8,6 га. 

По селам громади відсутні спеціалізовані підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства. 

Саме тому, проблему водопостачання та забезпечення населення якісною 

питною водою слід розглядати як першочергову проблему. 

 

1.4.5.Вивіз твердих побутових відходів 

На території громади діє одне комунальне підприємство по збору та вивозу 

твердих побутових відходів: КП  «Покровське ВКГ», тариф становить 18,0 грн. на 

1 особу. Об’єм відходів, які утворюються на території громади згідно норм 

накопичення складає  близько 21,3 тис.м3/ на рік. 
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Технологія збору та вивозу ТПВ здійснюється за двома напрямками: 

безконтейнерним  графіком – 1 раз на тиждень,  контейнерний графік (смт 

Покровське, с.Олександрівка, с.Коломійці) – з понеділка по п’ятницю. До 

екологічної інфраструктури належить сміттєзвалище ТПВ за межами населеного 

пункту за межами села Писанці. На даний час полігон ТВП знаходиться  в 

постійному користуванні Покровської районної ради площа якого складає 4.8175 га 

кадастровий номер 1224255100:01:010:5064. Вивіз ТВП здійснює комунальне 

підприємство Покровське ВКГ. Для повноцінної роботи необхідно закупити 

сміттєвози та контейнери для роздільного збору сміття.  Незадовільний стан у 

роботі сміттєзвалищ твердих побутових відходів в громаді, спричинений 

перевантаженням сміттям , потребує  проведення активних та першочергових дій у 

вирішенні даного питання. Наразі чимало питань до існуючої санітарної очистки 

населених пунктів, тому ні в якому разі не можна допустити негативного впливу на 

довкілля та здоров’я людей. На сьогодні питання роздільного збору твердих 

побутових відходів є надзвичайно актуальним, адже відходи на звалищах щороку 

накопичуються і створюють екологічну проблему.  

З отримувачами послуг по збору сміття укладені договори всього 4364 

абонента. У 2019 році за кошти обласного бюджету передано  3 одиниці 

спецтехніки (колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач з комплекті 

з додатковим навісним обладнанням, комбінована дорожня машина зі змінним 

обладнанням та канало промивальна машина для КП «Покровське ВКГ» на суму 

19900,0 тис.грн. ТПВ вивозиться на  паспортизоване сміттєзвалище. Для цієї 

роботи залучається необхідна техніка, роботи виконуються  по мірі накопичення 

відходів.  

Правила благоустрою території об’єднаної територіальної громади 

Покровської селищної ради затверджено рішенням Покровської  селищної ради від 

16.11.2018 року №Р-656-28-VІІ. 

 

1.4.6.Тарифна політика  

Тарифи на житлово-комунальні послуги на території району затверджує 

Покровська  селищна рада.  

Першочергові цілі  для реалізації: 

-забезпечити стале функціонування житлово-комунального господарства; 

-удосконалити систему управління житлово-комунальним господарством; 

- створити сприятливі умови для беззбиткової діяльності підприємств; 

-зменшити технологічні витрати та втрати ресурсів, впровадити прогресивні 

технології шляхом реалізації пілотних інвестиційно-інноваційних проектів; 

- відновлення аварійних об’єктів комунального господарства; 

- забезпечення населення житлово-комунальними послугами відповідно до 

державних соціальних стандартів. 

Передбачається створення та опробування альтернативної моделі управління 

комунальними структурами шляхом створення об’єднань співвласників 
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багатоквартирних будинків. 

Основні завдання: 

- удосконалення системи управління підприємствами і організаціями 

житлово-комунального господарства; 

- зменшення матеріальних витрат та впровадження енергозберігаючих 

технологій; 

- зниження собівартості послуг; 

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-

комунального господарства; 

- технічне переоснащення житлово-комунального господарства, на 

використання енергетичних і матеріальних ресурсів на  виробництво житлово-

комунальних послуг; 

- впровадження заходів щодо поліпшення забезпечення споживачів житлово-

комунальними послугами підвищення їх якості. 

Ресурсне забезпечення здійснюватиметься за такими напрямами: 

- кошти державного, обласного та місцевого бюджетів; 

- кошти підприємств житлово-комунального господарства; 

- кошти міжнародної технічної допомоги 
 

1.5 Аналіз стану розвитку освіти і медицини 

Освіта 

На території об’єднаної територіальної громади діють                                        

5 закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються 1838 школярі, з них 904 

хлопців та 934 дівчат. Навчально-виховний процес забезпечують 200 педагогічних 

працівників та 130 працівників обслуговуючого персоналу. 

Назва навчального закладу Місце 

розташуван

ня 

Кількість дітей , 

осіб 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

1.12 

2019 

Опорна школа комунальний заклад освіти 

«Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

 ступенів № 1 – Покровський ліцей»  Покровської 

 селищної ради Дніпропетровської області 

вул. Горького, 

77 

смт Покровське 

 

732 690 715 

Філія №1 «НВК «Романківська ЗОШ    І ступеня  – 

ДНЗ» опорної школи комунального закладу освіти 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – Покровський ліцей» 

Покровської селищної ради Дніпропетровської області 

вул. 

Центральна, 41 

с. Романки, 

 

37 15 13 

Філія №2 «НВК «Покровська ЗОШ  І ступеня №2 – 

дошкільний навчальний заклад» опорної школи 

комунального закладу освіти НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 – Покровський ліцей» Покровської 

вул. Патріотів 

України, 259 

смт Покровське 

 

42 41 34 
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селищної ради Дніпропетровської області 

Філія № 3 - «Водянська  загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів» опорної школи комунального закладу освіти  

«Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 – Покровський ліцей»   

Покровської    селищної ради Дніпропетровської 

області 

с.Водяне  

вул. 

Центральна 

31-А 

44 39 32 

Комунальний заклад освіти «Покровська 

загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 2» 

Покровської селищної ради Дніпропетровської області 

вул.Патріотів 

України, 11 

смт 

Покровське  

 

410 389 382 

Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня  школа І-ІІ ступенів № 1 – 

Покровська гімназія» Покровської селищної ради 

Дніпропетровської області 

вул.Яворниц

ького, 117 

смт 

Покровське  

 

382 376 367 

Комунальний заклад освіти «Братський навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня  школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Покровської селищної ради Дніпропетровської області 

вул.Шкільна,

1а 

село 

Братське  

 

156 167 168 

Комунальний заклад освіти «Коломійцівська 

загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів» Покровської 

селищної ради Дніпропетровської області 

вул.Шкільна,

13 

село 

Коломійці 

 

111 128 128 

 

До мережі дошкільних навчальних закладів селищної ради входить 9 

закладів, з яких 6 - дошкільних навчальних закладів, 3 - дошкільні відділення 

навчально-виховних комплексів. На їх базі функціонує 29 груп, які відвідує 667 

дітей. В закладах працюють 59 педагогічних  працівників та 72 особи 

обслуговуючого персоналу. 

№ Назва навчального закладу Місце 

розташування 

Кількість дітей станом  
31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

1.121 

2019 

1 Комунальний заклад дошкільної 

освіти  «Ясла-садок №1 «Орлятко» 

загального розвитку Покровської 

селищної ради Дніпропетровської 

області» 

 

вул. Соборна ,12  

смт Покровське  

  

175 170 170 

2 Комунальний заклад  дошкільної вул. Ковриги,4 160 160 160 
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освіти  «Ясла-садок №2 «Казка» 

загального  розвитку Покровської 

селищної ради Дніпропетровської 

області» 

смт Покровське  

 

3 Комунальний заклад дошкільної 

освіти  «Ясла-садок  №3 «Теремок» 

загального розвитку Покровської 

селищної ради Дніпропетровської 

області» 

 

вул. Патріотів 

України, 139-б 

смт Покровське 

 

170 160  

4 Комунальний     заклад     дошкільної  

освіти  «Коломіцівський ясла-садок 

«Вишенька» загального розвитку 

Покровської селищної ради 

Дніпропетровської області» 

вул. Шкільна, 3  

с.Коломійці,  

45 43  

5 Комунальний заклад дошкільної 

освіти освіти  « Олександрівський  

ясла-садок «Барвінок» загального 

розвитку   

Покровської селищної ради 

Дніпропетровської області» 

 

вул. Побєди, 8  

с. Олександрівка  

 

53 45  

6 Комунальний заклад дошкільної 

освіти   « Водянський ясла-садок 

«Дзвіночок» загального розвитку   

Покровської селищної ради  

Дніпропетровської області» 

вул. Центральна, 27 

с.Водяне. 

 

15 15  

7 Філія №1 «НВК «Романківська ЗОШ    

І ступеня – ДНЗ» опорної школи 

комунального закладу освіти НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – 

Покровський ліцей» Покровської 

селищної ради Дніпропетровської 

області 

вул. Центральна, 41  

с. Романки  

 

16 13  

8 Філія №2 «НВК «Покровська ЗОШ І 

ступеня №2 – дошкільний 

навчальний заклад» опорної школи 

комунального закладу освіти НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – 

Покровський ліцей» Покровської 

селищної ради Дніпропетровської 

області 

вул.Патріотів 

України, 259 

смт Покровське  

 

35 36  

9 Комунальний заклад освіти  

«Братський НВК «ЗОШ І-ІІІ 

село Братське 

в.Шкільна,1а 

25 25  
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ступенів -ДНЗ» Покровської 

селищної ради Дніпропетровської 

області 

 

За кошти місцевого бюджету придбано та встановлено 2 дитячих майданчика 

в селах Відрадне та Зелена Долина на суму 84,9 тис.грн. Завершені роботи по 

будівництву спортивного майданчика зі штучним покриттям в с.Романки на 

загальну суму 3128,774 тис.грн, вт.ч. за рахунок  коштів місцевого бюджету 

128,774 тис.грн. Виготовлено  проєктно-кошторисну документацію на будівництво 

мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами  спорту в 

с.Левадне на суму  53,3 тис.грн. У 2019 році реалізований проєкт  капітального 

ремонту харчоблоку КЗДО "Ясла-садок № 1 "Орлятко" по вул. Соборна, 114, смт 

Покровське, Покровського району Дніпропетровської області на загальну суму 

339,59 тис.грн. 

З метою забезпечення дітей з особливими освітніми потребами необхідною 

психолого-педагогічною підтримкою та фаховим корекційним супроводом 

Покровською селищною радою створено інклюзивно-ресурсний центр. Завдання 

центру (ІРЦ) - проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку 

дитини з особливими освітніми потребами, надання психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг дітям,  забезпечення  консультативною 

підтримкою  родин та педагогів.  

 В центрі працюють кваліфіковані вчителі-логопеди, вчитель-дефектолог, 

практичний психолог, вчитель-реабілітолог (загалом 5,5 ставок), робота яких 

спрямована на комплексне вивчення і оцінку особливих освітніх потреб дитини - 

оцінку фізичного та мовленнєвого розвитку,  когнітивної та емоційно-вольової 

сфери,  навчальної діяльності; проведення корекційно-розвиткових занять, 

семінарів, майстер-класів та тренінгів для дітей, батьків та педагогів; надання 

консультативно-психологічної допомоги. 

Для закупівлі обладнання на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного 

центру (мультимедійного та комп’ютерного обладнання, меблів, дидактичних 

матеріалів) використано 206100 грн. субвенції з державного бюджету.У 2020 році 

планується підписання угоди про співпрацю ІРЦ з іншими ОТГ. 

         У 2019 році за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам  проведено реконструкція водяного опалення КЗО Братський НВК 

"ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ" Покровської селищної ради, Дніпропетровської області, 

вул. Шкільна, буд. 1а, с.Братське, Покровського району, Дніпропетровської області 

на суму 2173,208 тис. 

 В рамках програми  «Нова українська школа» за рахунок коштів державного 

та місцевого бюджету придбано 199 комплектів парт та стільців для 

першокласників на загальну суму 236,81 тис.грн., ноутбуки для шкіл громади на 

314,286 тис.грн та дидактичні матеріали 136,810 тис.грн. Відповідно до даної 

Програми  у 2019 році за рахунок коштів державного  та обласного бюджетів для 

опорного закладу придбано комплекти навчального обладнання для кабінету 

фізики і географії на загальну суму 152,980 тис.грн., меблі для оснащення кабінетів 
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початкової школи опорного закладу на суму 2962,0 тис.грн та шкільний автобус на 

суму 2197,8 тис.грн. 

Медицина. 

 

Медичні послуги населенню Покровської ОТГ надаються Покровським 

комунальним некомерційним підприємством «Центр ПМСД» Покровської 

районної ради та комунальним заклад охорони здоров’я «Покровська ЦРЛ» ДОР.  

Очікувана тривалість життя при народженні становить 71,7 років, з них 

жінки – 75,2 роки, чоловіки – 67,5 років. 

 

Кількість та перелік амбулаторій, ФАПів  на території  

Покровської ОТГ 
 

№ Назва  лікарняного закладу Місце розташування Чисельність 

лікарів 

Охоплено н 

населення 

штат фіз.осіб 

1. КНП «Центр ПМСД» 

Покровської районної ради 

смт. Покровське  

вул. Соборна, 118 

3,5 17839 

1.1. Покровська амбулаторія ЗПСМ смт.Покровське  

вул. Соборна, 118 

10,0 14609 

1.2. Романківська амбулаторія ЗПСМ с. Романки 

вул. Нова,3 

1 838 

1.3. Коломійцівська амбулаторія 

ЗПСМ 

с. Коломийці 

вул. Набережна,33 

1,0 1007 

1.4.  Андріївська амбулаторія ЗПСМ с. Андріївка  

вул. Центральна, 1 А 

1,0 1265 

 Всього  16,5 17719 

1 Леваднівський ФП с. Левадне, вул. 

Спортивна,1 

0,25 822 

3 Водянський ФП с. Водяне, вул. 

Центральна,96 

0,25 183 

4 Братський ФП с. Братське, вул. 

Нова,1  

0,25 336 

5 Чорненківський ФП С. Чорненкове, вул. 

Соснова 

- 302 

 Разом  0,75 1643 

 

На території Покровської ОТГ діють комунальні заклади культури 

"Покровський центр дозвілля" із двома філіями, "Покровський історико-

краєзнавчий музей", "Покровська бібліотека" з 8 філіями, "Покровська дитяча 

музична школа", 5 сільських будинків культури та 4 сільських клуби. 
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В 2018 році Покровською селищною радою започатковано щорічне 

проведення звітного марафону закладів культури Покровської ОТГ та фестивалю 

народної творчості "До голосу голос – пісенне намисто, єдність козацтва від міста 

до міста", в якому взяли участь 265 учасників  з Васильківської, Покровської, 

Межівської, Великомихайлівської ОТГ та  Васильківського району.  

Здійснили підготовку та проведення фестивалю «Fest-party  у селянській 

хаті!» у Покровської ОТГ в рамках конкурсу культурно-мистецьких проектів «Малі 

міста – великі враження» 14 вересня 2019 року у смт Покровському Покровського 

району Дніпропетровської області. 

 

1.6. Туристично - рекреаційна галузь 

Сільський зелений туризм є одним з найбільш перспективних і ефективних 

напрямків культурного розвитку Покровської селищної територіальної громади.  

Робота з розвитку туризму в громаді здійснюється шляхом впровадження 

проекту «Розвиток потенційного туризму в Покровській ОТГ». Розроблено 5 

туристичних маршрутів (піший, велосипедний, шляхами історико-краєзнавчого 

краю, «Буремна Покровщина», «Гостинна Андріївка»). Видано буклет «Туристична 

Покровщина», виготовлено  дві туристичні карти в смт Покровське та в 

с.Андріївка. Проведено знакування та маркування маршрутів. Створено 

інформаційно-туристичний центр при   КЗ «Покровська бібліотека». 

У рамках проекту маршрут «Буремна Покровщина кінця ХІХ — початку ХХ 

століття» потрапив у десятку кращих маршрутів Дніпропетровської області. 

Проблемним питанням, що гальмує розвиток сільського зеленого туризму в 

громаді є відсутність належних умов для розбудови рекреаційної інфраструктури 

села та відпочинку урбанізованого населення. На розв’язання цієї проблеми на 

2020 рік передбачаються заходи щодо створення нових екологічних та зелених 

екскурсійних і туристичних маршрутів, розбудови туристичної інфраструктури, 

проведення культурно – туристичних заходів.  

 

1.7.Участь у міжнародних і державних програмах розвитку територій. 

 

Наша громада продовжує співпрацювати з Програмою USAID DOBRE 

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність», Угода Мерів-Схід,   

Програмою «U-LEAD з Європою» реалізований проект за видами допомоги 

«Інституційна допомога, навчання персоналу, підвищення його кваліфікації, 

допомога у роботі з мешканцями в ЦНАПі». В 2018 році реалізовані 9 проектів з-за 

підтримки партнерів на загальну суму 2117,6 тис.грн. Реалізований проект  

«Навчально-демонстраційна ферма СП «Молочарське» за підтримки інвесторів: 

Канада «SOCODEVI», Данон Україна, CIDA, Міжнародної благодійної організації 

«Добробут громад» (Heifer-Ukraine) – племінне вирощування корів, виробництво 

високоякісного молока, навчальний центр для молочних фермерів. 



17 

 

Проекти реалізуються СОК «Добробут Андріївки» за підтримки інвесторів: 

Канада «Socodevi», Франція «Danone», США «Добробут громад», кооперативне 

об’єднання «Господар» - збір та зберігання молочної продукції. 

 

У 2019 році залучено інвестиційних коштів та реалізовано проектів на 

загальну суму 6019,1 тис.грн.  

На 2020 рік заплановано  реалізацію проекту  «Розвиток сприятливих умов 

для місцевого бізнесу в туристичному середовищі Покровської ОТГ» - за 

підтримки програми DOBRE, що виконується міжнародною організацією Global 

Communities та фінансується Агенством США з міжнародного розвитку (USAID).  

Проект на початковій стадії реалізації «Підвищення доходів бджолярів 

Покровської ОТГ шляхом створення сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу – переробка продукції бджільництва в СОК «МЕДОК» - за підтримки 

програми DOBRE, що виконується міжнародною організацією Global Communities 

та фінансується Агенством США з міжнародного розвитку (USAID).  

Співпраця в ході реалізації цих проектів та завдань  між органами місцевого 

самоврядування Покровської ОТГ , членами об’єднаної громади та бізнесовими 

структурами, за фінансової підтримки інвесторів дасть ще вагоміший результат у 

справі становлення і подальшого розвитку території громади та захисту гендерної 

рівності. 

 

Проблеми: 

- на території громади відсутні будь-які промислові підприємства, навіть 

з переробки сільськогосподарської продукції; 

- нещільність податкової системи - велика кількість людей, які 

працюють неофіційно  та ухиляються від податків за рахунок бюджету громади. 

Ціль: створення організаційних передумов для розвитку економічного 

потенціалу громади та залучення інвестицій; підвищення доданої вартості 

сільськогосподарської продукції, розширення виробництва екологічно-чистих 

продуктів харчування; урізноманітнений розвиток агропромислового комплексу на 

засадах сучасних агротехнологій та екологічної відповідальності; підтримка 

неаграрних видів економічної діяльності, в тому числі багатоаспектного туризму, 

який спирається на місцевий потенціал 

Заходи для  досягнення цілей: 

• завершення розробки Карти інвестиційних можливостей в громаді; 

• удосконалення місцевої GIS (геоінформаційної системи) як 

інструменту управління просторовим та економічним розвитком громади 

• реклама території та місцевих агровиробників; 

• сприяння розвитку малого агробізнесу; 

• створення об’єднання дрібних сільськогосподарських виробників 

• розвиток потужностей з переробки місцевої сільськогосподарської 

сировини до кінцевого продукту 
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• підтримка участі місцевих товаровиробників  у виставково-ярмаркових 

заходах та інших заходах промоційного характеру - організації проведення 

ярмарків продажу сільськогосподарської продукції; 

• ведення прозорої політики відносно землі та нерухомості (земельні 

ділянки, об’єкти, орендна плата, ціна); 

• сприяння у налагодженні співпраці бізнесу з державними 

контролюючими органами; 

• заохочення навчальних закладів до створення факультативних курсів з 

основ підприємництва; 

• підтримка збільшення долі тваринництва в загальному обсязі 

сільськогосподарського товаровиробництва – проведення навчальних заходів для  

потенційних організаторів сімейних ферм з числа незайнятого сільського 

населення 

• підтримка розвитку підприємств, які використовують відходи, як 

ресурс; 

• оновлення містобудівної документації; 

• залучення коштів організацій-донорів для вирішення місцевих проблем 

соціально-економічного розвитку територіальної громади шляхом створення умов 

для участі суб’єктів господарювання в конкурсах проектів та програм; 

• підвищення кваліфікації потенційних організаторів туристичної 

діяльності на селі. 

 

Промислова та агропромислова інфраструктура 

Економічна активність населення Покровської ОТГ ґрунтується на 

сільському господарстві. На території громади функціонують п'ять 

сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю, 50 фермерських 

господарств і близько 450 одноосібних господарств, основний напрямок – 

вирощування зернових культур. Відсутні будь-які промислові підприємства, навіть 

з переробки сільськогосподарської продукції. 

На території старостинських округів Покровської ОТГ працюють  два 

сільськогосподарські кооперативи. Один  СОК «Добробут Андріївки», що налічує 

145 членів  кооперативу, які у своїй власності утримують 319 голів корів. Це  

молокозбиральний кооператив, який сприяє створенню сімейних молочних ферм та 

додаткових робочих місць на селі. На демонстраційній  фермі СП «Молочарське»  

утримується 185 голів великої рогатої худоби, з них дійне стадо – 107 гол. В 2018 

році зареєстрований  сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Медок», 

який буде займатись наданням послуг бджолярам з заготівлі та з переробки меду.  

 

Екологічна інфраструктура  

До екологічної інфраструктури належить сміттєзвалище ТПВ, яке 

розташоване за межами села Новоскелювате Покровської селищної ради. Земельна 

ділянка, надана в постійне користування комунальному підприємству «Покровське 

водопровідно-каналізаційне господарство», для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 
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(розміщення полігону твердих побутових відходів), площею 4,8175 га., 

кадастровий номер 1224255100:01:010:5064. Вивіз ТПВ здійснює комунальне 

підприємство Покровське ВКГ. Для повноцінної роботи необхідно закупити 

сміттєвози та контейнери для роздільного збору ТПВ. До об’єктів водного фонду 

ОТГ відносяться річки Гайчур та Вовча, а також 18 ставків, з них 4 комунальної 

власності розташовані в межах населених пунктів.  

 

Торгівельна інфраструктура 

 На території громади функціонує 149 торгівельних закладів,                                  

70 продуктових магазинів, 66 господарських та спеціалізованих магазинів,                        

3 автозаправні станції, 10 закладів громадського харчування,  12 перукарень, 13 

аптек, 2 готелі, 3 станції техобслуговування, 4 установи банку. Населення громади 

повністю забезпечене продуктами харчування та промисловими товарами. 

 

1.4 Фінансово-бюджетна ситуація ОТГ 

 

Актуальним на сьогодні на території громади є забезпечення стійкого 

зростання економіки на інвестиційно-інноваційній основі, впровадження заходів, 

спрямованих на поліпшення бізнес-клімату, скорочення сфери тіньової економіки 

та підвищення мотивації до зайнятості в реальному секторі економіки, проведення 

раціональної та ефективної податково-бюджетної політики, дотримання фінансової 

дисципліни, забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати 

та проведення розрахунків за спожиті енергоносії.  

Основною метою є запровадження дієвого механізму управління бюджетним 

процесом, забезпечення наповнюваності бюджету Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади шляхом створення сприятливих умов для 

розвитку підприємництва, забезпечення економного і раціонального використання 

коштів, підвищення результативності бюджетних видатків. 

Головними завданнями є мінімізація ризиків ухилення від сплати податків, 

недопущення зростання податкового боргу до бюджету Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади, встановлення об’єктивних критеріїв при 

наданні податкових пільг органом місцевого самоврядування, поліпшення 

співпраці виконавчого комітету Покровської селищної ради та органу фіскальної 

служби з виконаних планових показників дохідної частини бюджету Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади. А також проведення роботи  з 

суб’єктами господарювання, які мають значні доходи, але офіційно виплачують 

заробітну плату меншу або на рівні мінімальної заробітної плати, проведення 

роботи з виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб’єктами 

господарювання без укладення трудових угод та без сплати податку на доходи 

фізичних осіб до бюджету  Покровської селищної об’єднаної територіальної 

громади. 

Виконавчий комітет Покровської селищної ради передбачає забезпечення 

виконання планових показників надходжень податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів до бюджету Покровської селищної об’єднаної 
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територіальної громади, обрахованих відповідно до норм чинних Податкового і 

Бюджетного кодексів України; 

Плановий обсяг надходжень власних доходів у 2020 році до загального 

фонду селищного бюджету становить – 68 600 000 грн. 

 

 

Доходи бюджету ОТГ  Факт 

2017 рік, 

 т.грн. 

Факт  

2018 року,  

т.грн. 

Очікуване  

2019 рік,  

т.грн. 

План 

2020 рік, 

т.грн 

 

 

Надходження від ПДФО 29937,4 34645,7 37021,0 40020,0 

Надходження від єдиного податку 10909,2 12383,6 13203,0 14440,0 

Плата за землю 5303,5 5589,1 6247,9 7100,0 

Податок на нерухомість 386,6 692,3 673,6 676,0 

Акцизний збір 8347,2 7274,6 5516,1 5480,0 

Інші місцеві податки та збори 173,1 159,32 76,2 50,0 

Інші доходи 1274,9 966,7 1062,2 834,0 

Разом 56331,9 61711,3 63800,0 68600,0 

 

1.5. Результати SWOT-аналізу 

 

Викладений нижче аналіз був проведений громадсько-експертним методом з 

використанням інтерактивних методик під час серії зустрічей з представниками 

різних груп мешканців при розробці Стратегії сталого розвитку об’єднаної громади 

Покровське.  Даний аналіз дозволив визначити сильні та слабкі сторони громади 

(внутрішні чинники – ті, на які громада має вплив, які є результатом її дій чи 

бездіяльності), а також можливості та загрози (зовнішні чинники, незалежні від 

внутрішніх дій, на які громада практично не впливає, але може використовувати їх 

або має долати їхні наслідки). 

Сильні сторони:  

 особи, які керують громадою та ті, які працюють у підприємствах, 

організаціях та установах, що функціонують на території громади, є 

компетентними та мають відповідну освіту. 

 точиться діалог, існує гарне порозуміння та співпраця між місцевою 

владою та власниками сільськогосподарських підприємств та іншими групами 

мешканців.  

 зростає кількість активних та небайдужих людей, у тому числі 

креативної молоді, яка входить до складу Молодіжної ради.  

 є благодійні організації, а їх діяльність є хорошою відповіддю на 

бідність.  

 спрямована на підтримку людей вразливих категорій населення  



21 

 

 Покровське має місцевий ринок, який запевняє  можливість збуту 

товарів вироблених місцевими мешканцями. 

 культурна та мистецька діяльність в клубах та організаціях, заснована 

на багатстві культурно-історичної спадщини, дає можливість інтегрувати місцеву 

спільноту 

 існування об'єктів дозвілля та відпочинку (парків, ігрових майданчиків, 

спортивних залів, а також фахівців: тренерів та організаторів) та пов'язана з ними 

спортивна активність з успіхами не лише місцевих чи загальноукраїнських але й 

європейських масштабів.  

Слабкі сторони: 

 дефіцит кадрів у сфері медицини, освіти, управління.   

 низька якість питної води, недостатня кількість водопроводів, 

відсутність каналізації, засмічене  середовище, відсутність системи збору та 

утилізації відходів створюють загрозу для здоров'я мешканців. 

 пасивність більшості жителів, відсутність активності у поєднанні з 

низьким рівнем морального виховання.  

 демографічні проблеми: перевага смертності над народжуваністю, 

міграція та еміграція найбільш активних громадян, відсутність мотивації до 

повернення молоді після закінчення навчання, високий рівень бідності, що змушує 

населення залишати громаду.  

 відсутність місцевого підприємництва, зокрема переробки 

сільськогосподарської сировини та традиційно пов'язаної з селом, хоча в цій галузі 

потенційно існують інвестори.  

 безробіття, нелегальна праця, допомога в працевлаштуванні надається 

лише безробітним пільгових категорій.  

 відсутність підтримки для малого бізнесу. Відсутність можливості 

пройти навчання з ведення бізнесу.   

 низька якість медичних послуг у селах віддалених від центру громади, 

поганий стан приміщень медичних закладів, відсутність опалення.  

 поганий стан доріг, недостатнє оснащення дорожніми знаками та 

розмітками.   

 незадовільна кількість маршрутів громадського транспорту між селами.  

 немає залізничного зв'язку для пасажирських перевезень, незважаючи 

на існуючу залізничну лінію.  

 застаріла інженерна інфраструктура.  

 недостатній рівень знань та поінформованості мешканців стосовно 

того, що відбувається у об’єднаній громаді.     

 відсутність стабільного доступу до мережі Інтернет в поєднанні з 

відносно низьким рівнем використання Інтернету жителями. 

 
II. Цілі та стратегічні завдання Програми на 

2020 рік 

Відповідно до Стратегії сталого розвитку України «Україна - 2020», 
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Державної та обласної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 

Стратегії розвитку Покровської селищної  територіальної громади на період до 

2025 року в громаді основна робота буде спрямована на максимальну мобілізацію 

ресурсів, розвиток територій, забезпечення доступності та якості надання 

адміністративних послуг, підвищення якості освіти і медичного обслуговування, 

рівня соціального захисту, соціальних та інших послуг, створення нових робочих 

місць та підвищення доходів населення незалежно від їхнього етнічного 

походження, віросповідання, політичних переконань, статі. 

 

Основні цілі та завдання Покровської  селищної територіальної громади на 

2020 рік: 

 

 

 концентрація ресурсів бюджету на виконання пріоритетних цілей та завдань, 

визначених Стратегією розвитку Покровської селищної територіальної 

громади та спрямованих на соціально культурний та спортивний розвиток 

територіальної громади; 

 формування збалансованого бюджету на основі реальних показників 

економічного і соціального розвитку Покровської громади на засадах 

бюджетної децентралізації; 

 формування сприятливого інвестиційного середовища; 

 забезпечення ефективного управління майном, що належить територіальній 

громаді, з метою збільшення надходжень до бюджету; 

 забезпечення соціальної спрямованості бюджету та функціонування соціальної 

і гуманітарної сфери на рівні державних стандартів; 

 підвищення прозорості та ефективності використання бюджетних коштів 

шляхом посилення контролю за дотриманням фінансової дисципліни; 

 продовження роботи з удосконалення структури мережі закладів освіти, 

соціально - культурної сфери, їх функцій та зміцнення матеріально-технічної 

бази бюджетних установ; 

 недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати в 

бюджетній сфері та по соціальних виплатах; 

 забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на: 

- оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; 

- проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, 

водопостачання, водовідведення та природний газ, які споживаються 

бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої 

простроченої заборгованості із зазначених видатків; 

 досягнення сприятливого рейтингу інвестиційної привабливості Покровської 

громади для залучення інвестицій. 
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В результаті реалізації цих завдань передбачається: 

- досягнення запланованих показників надходжень доходів до бюджету в 

порівнянні з фактичними показниками попереднього року; 

- забезпечення фінансування в повному обсязі витрат за захищеними статтями, 

насамперед на заробітну плату, оплату енергоносіїв і комунальних послуг, 

харчування, медикаменти; 

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів. 

 

ІІІ. Пріоритетні напрями економічної і соціальної політики  

на 2020 рік 
 

1. Розвиток бізнесу та залучення інвестицій. 

 

1.1. Залучення інвестицій та додаткових фінансових ресурсів  

 

З метою забезпечення у 2020 році створення сприятливих умов для 

збільшення залучення інвестицій в економіку Покровської селищної 

територіальної громади, підвищення рівня зайнятості населення та покращення 

добробуту мешканців громади визначено завдання залучення коштів міжнародних 

організацій та грантової підтримки для здійснення заходів соціально-економічного 

розвитку Покровської об’єднаної територіальної  громади. 

 

1.2.Створення сприятливого бізнес-клімату та інфраструктури 

підтримки 

 

З метою створення умов для удосконалення ведення державного земельного 

кадастру, гарантування прав власності на землю, забезпечення земельно-

кадастровою інформацією органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та землекористувачів, збільшення надходжень до бюджету 

Покровської селищної територіальної громади розроблена та реалізується 

Програма розвитку земельних відносин на території Покровської селищної 

територіальної громади на 2020 рік. 

  громада екологічно чиста та доглянута, яка має ефективно 

організований процес збору та утилізації сміття, дбає про отримання електроенергії 

з альтернативних джерел, сприяє вирощуванню та переробці продуктів здорового 

харчування; 

  сучасний та зразковий центр сільськогосподарського виробництва, що 

розвиває переробку харчових продуктів та туристичну пропозицію, яка спирається 

на принади річки Вовча та її степового оточення. Громада підтримує малий та 

середній бізнес, використовуючи економічну креативність мешканців та їхню 

готовність до співпраці; 

  громада, яка підтримує громадську активність мешканців, по-

партнерські співпрацює з громадськими організаціями, дбає про ефективні 

інформаційні технології, у тому числі мережу Інтернет; 
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  громада, у якій хочеться жити, до якої хочеться повертатися після 

навчання десь у світі, тут хочеться працювати створюючи достаток собі та своїй 

родині; 

 громада, у якій вирішені фундаментальні питання щодо умов життя. 

Ефективно функціонуюче комунальне підприємство, яке забезпечує чистою водою 

у кранах, водовідведення та пересування гарними, чистими та освітленими 

вулицями. Добре організована мережа закладів освіти, культури та спорту 

становить шанс для гарної освіти, креативності та змістовного відпочинку. Умови 

життя сприяють здоров’ю, ефективна та добре оснащена мережа закладів охорони 

здоров’я надає відчуття безпеки. 

З урахуванням всіх вищевказаних пріоритетів, формування візії місцевого 

економічного розвитку Покровської ОТГ має наступний вигляд:  

Покровська громада – сучасний степовий агрополіс, який створює 

можливість комфортного та безпечного життя для своїх мешканців завдяки 

високотехнологічному сільському господарству, розвитку переробної 

промисловості та нових технологій, гостинний край, який щедро ділиться своїми 

надбаннями. 

Разом з цим залишаються проблемні питання, що стримують розвиток 

підприємницької діяльності, зокрема: 

- складність доступу до фінансових (кредитних) ресурсів; 

- низька активність населення до започаткування власної справи; 

- недостатньо розвинена система  інфраструктури, підтримки підприємництва. 

Вирішення проблем, що стримують розвиток малого і середнього 

підприємництва, у 2020 році здійснюватиметься шляхом реалізації комплексу 

завдань за наступними напрямами: 

- удосконалення правових, економічних і організаційних умов для стійкого 

розвитку малого та середнього підприємництва з додержанням принципів 

державної регуляторної політики; 

- залучення приватного бізнесу до участі в закупівлях товарів, робіт і послуг за 

державні кошти. 

Реалізація заходів прискорить розвиток малого та середнього 

підприємництва, забезпечить широке використання його можливостей як 

механізму розв'язання економічних і соціальних проблем, сприятиме розвитку 

конкуренції, зміцненню економічної бази регіону, вирішенню проблеми безробіття 

та насичення ринку якісними товарами та послугами місцевих товаровиробників. 

 

1.3.Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади 

 

З метою забезпечення у 2020 році створення сприятливих умов для 

збільшення підвищення рівня зайнятості населення та покращення добробуту 

мешканців громади визначено наступні завдання: 

- розбудова інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території  

громади за рахунок коштів бюджету Покровської селищної територіальної 
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громади, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку; 

- участь у конкурсі проектів, які можуть реалізуватись за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку у 2020 році. 

 

2. Розбудова інфраструктури та надання якісних послуг 

 

2.1. Запровадження громадського бюджетування «Бюджет участі» 

З метою розвитку демократичного суспільства, удосконалення діалогу між 

владою і громадою, створення та підтримки повноцінного громадського простору, 

активізації місцевих ініціатив жителів Покровської  селищної територіальної 

громади щодо участі у бюджетному процесі на основі впровадження інноваційних 

механізмів, залучення громадськості до спільного управління громадою та до 

розподілу коштів виділеної частини  бюджету для вирішення соціально значущих 

питань розроблена та реалізується Програма реалізації Бюджету участі 

Покровської селищної територіальної громади на 2020 р.  Реалізація даної 

Програми сприятиме впровадженню проектів мешканців Покровської  селищної 

територіальної громади, спрямованих на забезпечення соціально-економічного 

розвитку Покровської селищної територіальної громади, та/або вирішення 

конкретних проблем, що його стримують; зростанню активності громадян, 

залучених до вирішення пріоритетних проблем громади та її жителів; 

встановленню партнерських відносин між владою та громадою; підвищенню  

почуття відповідальності жителів громади. 

    

2.2. Розширення каналів інформування населення про події та виклики 

ОТГ 

З 2016 року тривала робота щодо забезпечення реалізації державної політики 

в інформаційній та видавничій сферах, здійснення заходів, спрямованих на 

розвиток та вдосконалення інформаційної інфраструктури, створення відкритого 

інформаційного середовища, розширення зв’язків селищної ради із засобами 

масової інформації. 

В Покровській  селищній раді створено офіційний сайт, де планується у 2020 

році розмістити систему електронних петицій, створено офіційну сторінку 

«Покровська об’єднана територіальна громада»,  в інформаційному віснику 

Покровської об’єднаної територіальної громади друкується вся інформація по 

діяльності виконавчого комітету ОТГ вищевикладене сприяє активізації участі 

громадськості у розбудові громади та вирішенні актуальних питань. 

Розроблено та затверджено Програму розвитку місцевого самоврядування 

висвітлення в засобах масової інформації діяльності  Покровської селищної ради, її 

виконавчого комітету та покращення доступу до інформації для населення 

Покровської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки. 

З метою забезпечення у 2020 році процесу розбудови національного 
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інформаційного простору, створення відкритого інформаційного середовища, 

рівного доступу громадськості до всіх наявних видів інформації, вільного та 

безперешкодного функціонування в громаді засобу масової інформації дасть змогу 

підвищити рівень обізнаності громадськості з актуальних питань державної 

політики, зокрема, економічних та соціальних реформ. 

Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити підвищення рівня 

довіри населення до місцевої влади, розуміння та підтримки  її діяльності. 

 

2.3. Здійснення комплексу заходів із запровадження енергозберігаючих 

технологій 

 

Основним напрямком розвитку галузі енергозабезпечення залишається 

підтримання на належному рівні якості енергозабезпечення.  

Бюджетними установами та організаціями проводиться щомісячний 

моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів, впроваджувались 

енергозберігаючі заходи, насамперед заміна вікон, вхідних дверей та утеплення 

фасадів будівель.  

Головною проблемою галузі енергозабезпечення та енергозбереження 

залишається недостатній рівень фінансування заходів з енергозбереження в 

бюджетній сфері. 

Основні завдання на 2020 рік: 

 реалізація «Програми енергоефективності та енергозбереження 2019-2021 

рр.» 

 забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів; 

 реконструкція існуючих будівель бюджетної сфери, проведення 

енергозберігаючих заходів;  

 встановлення комерційних вузлів дистанційного обліку газу; 

 економія бюджетних коштів; 

 реконструкція системи газопостачання адміністративних будівель 

Олександрівського та Андріївського старостинських округів. 

 

2.4. Будівництво, капітальний ремонт комунальних доріг, тротуарів 

 

Головною проблемою на сьогодні залишається необхідність забезпечення 

виконання значних обсягів невідкладних ремонтів та реконструкції доріг, 

тротуарів. Обсяги виділеного фінансування ремонтних робіт на місцевих дорогах, 

як і в попередніх роках, не забезпечують дотримання норм щодо міжремонтних 

строків експлуатації. 

Для забезпечення у 2020 році підвищення рівня безпеки дорожнього руху, 

розвитку дорожньої інфраструктури, поліпшення інформаційного забезпечення 

учасників дорожнього руху головним завданням розвитку галузі визначено 

проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів 

автомобільних доріг, тротуарів, будівництво майданчиків для паркування 
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транспортних засобів, облаштування комунальних доріг засобами безпеки 

дорожнього руху (дорожніми знаками, оглядовими дзеркалами, елементами 

примусового зниження швидкості). 

2.5. Впровадження енергоефективного зовнішнього освітлення 

 

Однією із задач є  підвищення якості й ефективності освітлення населених 

пунктів громади, поетапне збільшення частки працюючих світлоточок, заміна 

устаткування, що вийшло з ладу, відновлення надійності і стійкості роботи 

зовнішнього освітлення шляхом проведення капітального ремонту вуличного 

освітлення та реконструкції зовнішніх електромереж. 

2.6. Доступна та якісна освіта 

 

Забезпечення рівного доступу громадян Покровської селищної 

територіальної громади до якісної освіти, виховання компетентної особистості є 

пріоритетом у діяльності освітян. 

Мережа навчальних закладів відповідає освітнім потребам населення і 

сформована у відповідності з демографічною ситуацією. 

Основними проблемами розвитку галузі залишаються зокрема: 

- малокомплектність загальноосвітніх навчальних закладів; 

- недостатній рівень забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів 

персональними комп’ютерами, необхідність оновлення наявної 

комп’ютерної техніки; 

- відсутність доступу до високошвидкісного Інтернету в деяких  сільських 

школах; 

- стан матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів. 

 З метою підвищення якості надання освітніх послуг, упровадження сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес у 2020 

році визначені наступні завдання: 

- реалізація програми «Комплексна програма розвитку освіти на території 

Покровської селищної ради до 2021 роки» 

- забезпечення ефективної діяльності навчальних та дошкільних навчальних 

закладів; 

- модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів 

освіти; 

- зменшення використання енергоносіїв шляхом впровадження заходів з 

енергозбереження. 

 Реалізація цих завдань дозволить забезпечити: 

 підвищення якості надання освітніх послуг, зокрема, загальноосвітньої; 

- упровадження в навчально-виховний процес сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій; 

- розвиток творчих здібностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів; 

- оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти. 
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2.7. Здорова громада 

 

Даний напрямок націлений на подолання кризових явищ в соціально-

економічному та культурному становищі громади, які виникли через спад 

матеріально-технічного стану загальнодоступних вуличних спортивних 

майданчиків, а також відсутність постійного інтересу і навичок підтримки 

здорового способу життя. З цією метою реалізується Державна програма 

«Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України», в 

рамках якої у 2020 році буде збудовано мультифункціональний майданчик для 

занять ігровими видами спорту КЗ «ДЮСШ» Покровської селищної ради по 

вул.Миру,3 в с.Левадне. Це надасть можливість проводити заняття з фізичної 

культури, організовувати спортивні конкурси і змагання, консультації та 

тренування з мешканцями громади, підготовчі заняття для дітей дошкільного віку. 

Урізноманітнити проведення дозвілля членів громади, незалежно від віку. 

Майданчик буде працювати у вільному доступі та безоплатній основі. 

По Програмі підтримки та розвитку фізкультури і спорту Покровської ОТГ 

до 2021 року проведено будівництво універсального тренувального майданчика   зі 

штучним покриттям КЗ "ДЮСШ" Покровської селищної ради  по вул. Центральній 

в с. Романки Покровського району Дніпропетровської області за кошти субвенції 

на розвиток інфраструктури територіальних громад. 

 

2.8. Соціальний захист 

 

З метою реалізації державної політики в галузі соціального захисту 

населення окремих категорій громадян та підтримка мало захищених верств 

населення району, осіб які опинились у складних життєвих обставинах визначені 

наступні завдання: 

- реалізація «Програми соціально-гуманітарного захисту Покровської селищної 

територіальної  громади на 2020 роки»; 

- реалізація «Програма забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків» на 2020 рік». 

-          В 2019 році на території громади з-за підтримки проєкту  ООН міграція 

МОМ  реалізується проєкт «Створення комунікативного  середовища для 

учасників  бойових дій, членів їхніх родин, внутрішньо-переміщених громадян, 

людей з інвалідністю та для сімей, які потрапили у  складні життєві обставини в 

Покровській ОТГ» на загальну суму 360,215 тис.грн. Упровадження проєкту  надає 

допомогу та  можливість  говорити про всі вразливі  категорії людей у громаді. Він 

фокусується не тільки на їхніх проблемах, а залучає їх до вирішення проблем усієї 

громади. 
 

Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

На сьогодні молодіжна, сімейна політика та політика у сфері захисту прав 

дітей є однією з основних соціальних гарантій розвитку держави. 
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Основною метою діяльності та завданнями на 2020 рік є: 

- захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа; 

- розвиток на території  громади сімейних форм виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- сприяння та підтримка діяльності молодіжних, дитячих та інших 

громадських організацій та виконання програм (проектів), розроблених цими 

організаціями; 

- організація та проведення на належному рівні оздоровчо-відпочинкової 

кампанії; 

- координація заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку 

та дозвілля дітей і молоді; 

- підвищення рівня поінформованості населення, особливо дітей та молоді, 

щодо шляхів та можливостей розвитку творчого, освітнього, наукового, 

робочого потенціалу; 

- пропаганда та формування здорового способу життя; 

- утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування 

загальнолюдських цінностей. 

У 2018 році була створена молодіжна рада Покровської  ОТГ та 

зареєстрована громадська організація «Молодь Покровщини» для  роботи над 

покращенням життя молоді в Покровській  громаді. У 2019 році  молодіжною 

радою були реалізовані проєкти міжнародної технічної допомоги з-за підтримки 

Програми DOBRE USAID "Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність» . Молодіжний простір на суму 157,7 тис.грн,  Grееn patrul – 130.0 

тис.грн, дівчата мають силу – 28,3 тис.грн. Реалізований проєкт разом з Програмою  

U-LIAD з Європою « Покровська Бібліоняня» на суму 160,4 тис.грн.  

У 2018 році в структурі Покровської  селищної ради введено штатну 

одиницю завідувача сектору в справах дітей. 

Прийняті Програми  

«Програма щодо реалізації молодіжної політики в Покровській ОТГ до 2021 

року». 
 

Зайнятість населення та ринок праці 

 

Залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема, дисбаланс 

попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці, високе навантаження 

незайнятих громадян на одне вільне робоче місце. 

З метою покращення у 2020 році ситуації на ринку праці за рахунок сприяння 

ефективній зайнятості населення шляхом підвищення конкурентоспроможності 

робочої сили на ринку праці, стимулювання роботодавців до створення робочих 

місць, сприяння розвитку підприємницьких ініціатив безробітних визначені 

наступні завдання: 

- реалізація «Програми підтримки сільськогосподарського товаровиробника 

Покровської селищної територіальної громади на 2018-2022 роки» 
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- збереження існуючих робочих місць та підвищення рівня мотивації 

населення до праці; 

- стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, у першу 

чергу, для працевлаштування неконкурентоспроможних громадян; 

- організація оплачуваних громадських робіт за рахунок усіх  

джерел фінансування та залучення до їх виконання безробітних громадян; 

- забезпечення проведення інформаційних та профорієнтаційних заходів на 

ринку праці. 

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити: 

- зменшення рівня безробіття; 

- створення нових робочих місць у всіх сферах економічної діяльності; 

- залучення до виконання оплачуваних громадських робіт безробітних. 

 

2.9. Безпека території та правопорядок 

 

Забезпечення безпечних умов проживання, охорона правопорядку на території 

Покровської селищної територіальної громади – є одним із пріоритетних 

напрямків. 

Затверджено Програму забезпечення громадського порядку та громадської 

безпеки на 2020 рік» сприяння діяльності громадських поліцейських формування з 

охорони громадського Виконання заходів Програми дасть змогу забезпечити 

підвищення рівня правової безпеки, зменшення кількості осіб, що постраждали 

внаслідок порушення громадського порядку та злочинів. 

 

3. Чисте довкілля – активний відпочинок 

 

Основні завдання, що реалізуються спрямовані на поліпшення екологічного 

стану довкілля шляхом: 

- забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних 

ресурсів; 

- ліквідації потенційних джерел забруднення довкілля; 

- збереження біорозмаїття, формування екомережі, розвиток природно-

заповідної справи, забезпечення стабільної екологічної рівноваги; 

- забезпечення безпеки життєдіяльності населення та швидкого реагування на 

природні та техногенні катастрофи,  забезпечення безпечного довкілля на 

основі сталого, збалансованого соціально-економічного розвитку об’єднаної 

громади. 

Основними проблемами забезпечення в громаді екологічної та техногенної 

безпеки є: 

- відсутність надійної системи оповіщення та інформування населення про 

загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; 

- створення не в повному обсязі місцевих матеріальних резервів для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
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характеру та їх наслідків. 

- Програма захисту населення з  техногенного і природного характеру на 2020 

рік забезпечить безпеку життєдіяльності населення Покровської ОТГ. 

 

3.1. Облаштування зон відпочинку та дозвілля 

 

Облаштування зон відпочинку та дозвілля  є одним із завдань. В результаті 

кожен мешканець зможе використовувати зони для комфортного 

короткострокового відпочинку та дозвілля поруч з місцем проживання.  Також 

використання зон відпочинку та дозвілля можна буде використовувати для 

проведення фестивалів, виставок, презентацій, спортивних та інших тематичних 

заходів, що буде сприяти підвищенню туристичної привабливості громади. 

З цією метою планується Програма з розвитку потенційного туризму в 

Покровській громаді у 2020 році» планується провести реконструкцію паркової 

зони, встановлення вказівних та напрямкових знаків, розроблено туристичні 

маршрути, закуплено інвентар для проведення туристів по маршрутах, створено  

туристично-інформаційний центр, утримання зон відпочинку шляхом проведення 

поточного ремонту дитячих та спортивних  майданчиків. 

 

3.2. Розвиток культури, спорту та туризму 

 

Фізична культура і спорт 

В Покровській селищній територіальній громаді окреслилась позитивна 

тенденція підвищення масовості фізкультурного руху. 

З метою залучення широких верств населення до масового спорту, 

популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, забезпечення 

максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, 

резервному спорті, визначені наступні завдання: 

- розвиток фізичної культури і спорту за місцем проживання та в місцях 

масового відпочинку населення; 

- створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств 

населення; 

- реалізація Програми розвитку фізичної культури і спорту Покровської 

селищної територіальної громади до 2021 року. 

Виконання цих завдань дозволить забезпечити залучення більшої кількості 

населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом. 

 

Культура, туризм 

 

На території Покровської ОТГ діють комунальні заклади культури 

"Покровський центр дозвілля" із двома філіями, "Покровський історико-

краєзнавчий музей", "Покровська бібліотека" з 8 філіями, "Покровська дитяча 

музична школа", 5 сільських будинків культури та 4 сільських клуби. 



32 

 

В 2018 році Покровською селищною радою започатковано щорічне 

проведення звітного марафону закладів культури Покровської ОТГ та фестивалю 

народної творчості "До голосу голос – пісенне намисто, єдність козацтва від міста 

до міста", в якому взяли участь 265 учасників  з Васильківської, Покровської, 

Межівської, Великомихайлівської ОТГ та  Васильківського району. Відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 535-р "Про 

затвердження переліку культурно-мистецьких проектів- переможців конкурсу 

культурно-мистецьких проектів "Малі міста – великі враження, які реалізуються у 

2019 році на умовах співфінансування з державного бюджету" Покровська 

об"єднана територіальна громада стала переможцем конкурсу по проекту 

проведення  фестивалю "Fest-party  у селянській хаті!" у Покровській ОТГ, який 

було проведено 14 вересня 2019 року. У фестивалі взяли участь 18 ОТГ (351 

учасник). Надалі планується щорічне проведення цього фестивалю у Покровській 

ОТГ 

Відповідно до операційної цілі 3.2.5. Стратегії сталого розвитку Покровської 

ОТГ, яка передбачає  покращення матеріально-технічної бази установ культури, в 

громаді планується проведення капітального ремонту Андріївського та Братського 

сільських будинків культури відповідно до проектно-кошторисної документації, 

виготовленої в 2017 році. В закладах культури Покровської об’єднаної 

територіальної громади діють 33-х творчих колективи. В колективах займається 

397 осіб, з них жінок - 150, чоловіків - 73, дітей - 174. 

 

Назва закладу культури  Місце розташування  Кількість заходів  

2017 2018 2019 

КЗК «Покровський центр 

дозвілля» 

смт  Покровське, вул. 

Дмитра Яворницького,    128 

175 187 192 

Філія «Покровський СБК № 1» 

КЗК «Покровський центр 

дозвілля» 

смт  Покровське, вул.. 

Клубна, 62 

58 69 72 

Філія «Покровський СБК № 2» 

КЗК «Покровський центр 

дозвілля» 

 

смт  Покровське, 

вул. Соборна ( Леніна), 279 

122 30 - 

Водянський СБК Покровський район, с. 

Водяне, 

вул.. Центральна, 23 

 

108 97 93 

Андріївський СБК Покровський район, 

с. Андріївка, вул. 

Центральна, 1 

 

67 51 27 

Братський СБК Покровський район, с. 

Братське 

вул. Шкільна (Кіма), 3 

129 162 165 
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Коломійцівський СБК Покровський район, 

с. Коломійці,вул. Набережна 

(Леніна), 31 

 

50 104 108 

Олександрівський СБК Покровський район, 

с. Олександрівка вул. 

Транспортна, 2 – б 

 

117 131 136 

Романківський СК Покровський район, 

с. Романки, вул. Центральна 

(Леніна), 16 

 

58 99 65 

Левадненський СК Покровський район, 

с. Левадне, вул. Мира, 5 

 

41 95 92 

Чорненківський СК Покровський район, 

с. Чорненково, вул.. 

Соснова, 143 

 

82 75 63 

Отрішківський СК Покровський район, с. 

Отрішки, 

вул. Центральна, 18 

37 49 - 

 

В КЗК «Покровська бібліотека» в рамках співпраці з Німецькою 

федеральною компанією GIZ GmbH, реалізується проект «Комунікативно-

інформаційний простір для  соціальної адаптації внутрішньо-переміщених осіб». 

Створено умови, де перш за все внутрішньо переміщені особи, а також  всі 

користувачі, можуть реалізовувати свої потреби: освітні, інформаційні, дозвілеві, 

комунікативні, побутові.  

На базі бібліотеки діє коворкінг. 

З метою надання якісних інформаційних послуг щодо туристичних 

можливостей громади на базі КЗК "Покровська бібліотека" виконкомом селищної 

ради проводиться робота по створенню туристично-інформаційного центру. 

 

Назва бібліотеки Місцерозташування Книжковий фонд, 

примірників 

2018 2019 

КЗК «Покровська бібліотека» смт Покровське  

вул. Дмитра 

Яворницького, 128 

60783 56065 

Філії:  

Покровська дитяча бібліотека смт Покровське  13459 10114 
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вул. Соборна,100 

Водянська сільська бібліотека с. Водяне 

вул. Центральна, 23 

4165 4223 

Леваднинська сільська бібліотека с. Левадне 

вул. Миру, 5  

4970 4206 

Коломійцівська сільська бібліотека с. Коломійці 6076 3661 

Олександрівська сільська бібліотека с. Олександрівка 

вул. Транспортна, 2-Б 

4882 3943 

Андріївська сільська бібліотека с. Андріївка 

вул. Центральна, 1 

5579 4573 

Братська сільська бібліотека с. Братське 

в. Шкільна, 4 

8353 8476 

Романківська сільська бібліотека с. Романки 

вул. Центральна, 16 

5728 5817 

 

З метою забезпечення у 2020 році рівності прав та можливостей громадян у 

створенні, використанні, поширенні культурних цінностей, охорони культурної 

спадщини, як складової національного культурного надбання визначені наступні 

завдання: 

- забезпечення розвитку культури та культурного розмаїття; 

- модернізація матеріально-технічної бази та інформатизація закладів 

культури; 

- збереження, розвиток та вивчення національної культурної спадщини; 

- поширення інформації про туристичні можливості краю; 

- організація фестивалів. 

Виконання зазначених завдань сприятиме: 

- створенню умов для задоволення культурних потреб населення громади, 

творчому розвитку та естетичному вихованню громадян; 

- досягненню високого професійного рівня проведення фестивалів, конкурсів, 

свят; 

- покращенню матеріально-технічної бази закладів культури; 

- посиленню контролю за збереженням історико-культурної спадщини; 

- залученню до відвідування Покровської селищної територіальної громади 

туристів з інших районів та областей України.  

Розроблена та затверджена Культурно-мистецька програма на 2020 рік 

Покровської  селищної територіальної громади. 

 

3.3. Якісний благоустрій 

 

З метою забезпечення всіх категорій споживачів якісними житлово-

комунальними послугами в громаді здійснювались заходи щодо реформування та 

розвитку галузі, а саме: із забезпечення функціонування вуличного освітлення 
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населених пунктів об’єднаної територіальної громади; із забезпечення населення 

якісною послугою зі збору сміття. 

Визначено наступні завдання: 

- реалізація «Програми благоустрою населених пунктів Покровської селищної 

територіальної громади на 2018-2020 роки»; 

- необхідність облаштування сміттєзвалища згідно санітарних норм; 

- будівництво кладовища в Покровській громаді; 

 Реалізація завдань дозволить забезпечити поліпшення якості житлово-

комунального обслуговування населення та рівня благоустрою населених пунктів 

селищної територіальної громади. 

 В громаді забезпечується співпраця з громадськістю шляхом 

проведення консультацій з актуальних питань місцевого самоврядування та 

регіонального розвитку, залучення до розроблення нормативно-правових 

документів, участі в роботі консультативно-дорадчих органів, сприяння в 

проведенні ними заходів та підтримки їх ініціатив. 

 

Об’єднання громадян залучаються до організації проведення заходів з 

відзначення в громаді державних свят та пам’ятних дат, заходів з військово-

патріотичного виховання. Активного розвитку набули заходи волонтерської 

діяльності, ініційовані громадськими організаціями, щодо допомоги учасникам 

АТО, їх сім’ям та переселенцям з інших регіонів країни. 

Селищною радою у взаємодії з громадськістю проводяться заходи 
інформаційно-роз’яснювальної  роботи з актуальних питань розвитку громади. 

Але залишається низька активність представників громади та, як наслідок, 
недостатній рівень якісної взаємодії між громадою та органом  самоврядування. 

 
З метою сприяння у 2020 році подальшому розвитку громадянського 

суспільства, забезпечення зворотного зв’язку, діалогу та взаємодії між 
громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування, консолідації 
суспільства в питаннях розвитку громади визначені наступні завдання: 

- залучення громадськості до процесів формування та реалізації політики 

державного та регіонального розвитку; 

- підтримка та популяризація ініціатив, проектів та діяльності інститутів 

громадянського суспільства; 

- проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та 

регіональної політики. 

 

Реалізація зазначених завдань викладена в додатку до Програми  дозволить 

забезпечити активізацію участі громадськості в процесах формування та реалізації 

державної політики; налагодження конструктивної взаємодії та зворотного зв’язку 

між органом місцевого самоврядування та представниками різних інститутів 

громадянського суспільства; консолідацію громадськості навколо ідеї розбудови 

громади. (Додаток  додається). 
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ІV. Контроль за виконанням Програми 

 
Головною метою контролю за виконанням Програми є подальше 

вдосконалення діяльності Покровської селищної територіальної громади, 

спрямованої на виконання завдань Президента України, Кабінету Міністрів 

України, поліпшення якості прийняття рішень, застосування ефективних діючих та 

розроблення нових інструментів державного управління для подальшого 

соціально-економічного розвитку громади.  

Виконавчий комітет селищної ради за погодженням з селищною радою 

визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних 

напрямків Програми та вирішення проблемних питань соціально-економічного та 

культурного розвитку. Відповідальність за цільове використання бюджетних 

коштів на виконання заходів Програми несуть головні розпорядники бюджетних 

коштів. 

У процесі виконання Програма може уточнюватись та коригуватись на 

підставі рішень Покровської селищної ради для врахування нових соціально-

економічних процесів, що відбуватимуться в економіці на території Покровської 

селищної територіальної громади, а також при внесенні змін бюджету на 2020 рік. 

Зміни та доповнення до Програми затверджуються рішенням Покровської 

селищної ради. 

Звіт Покровського селищного голови про виконання Програми за підсумками 

2020 року заслуховується на засіданні сесії селищної  ради в лютому 2020 року. 
 

 

 

              Секретар ради (виконавчого комітету)                                       Т.М.ЄРМАК 
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