
УСПІШНІ РАЗОМ!



НАША ГОЛОВНА ІДЕЯ

Роби сьогодні те, що інші не
хочуть, завтра будеш жити
так, як інші не можуть.



ДЕПУТАТСЬКИЙ КОРПУС ТА ВИКОНКОМ

26 обраних представників громади

Окрім роботи в округах, 

важливим завданням 

діяльності депутатів була 

участь у постійних 

комісіях.

Проведено 19 сесій,

на яких прийнято 

610 рішень



Виконавчий комітет

До складу виконавчого комітету входить 15 осіб

проведено 29 засідань,

прийнято 310 рішень



СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

СТРУКТУРА

10 відділів

1 сектор

ШТАТНА 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ

65,5
штатних одиниць

42 посадові особи МС;

9 службовців;

14 працівників з благоустрою



КАДРОВА
РОБОТА

проведено 4
засідання конкурсної 
комісії

проведено стажування 

5 осіб

за результатом
конкурсного відбору 

прийнято 3 особи

прийнято 647 
розпоряджень 
селищного голови



ДІЯЛЬНІСТЬ
Проведено 171 засідання 

тендерного комітету. Здійснено 

148 закупівель у електронній 

системі «PROZORRO».

Результат - економія в сумі 

2 млн.988 тис.грн

Розглянуто 22 справи на 

засіданнях адміністративної 
комісії селищної ради

У 2019 році Покровська селищна 
рада виступила в судових 

засіданнях по 47 судових 
справах



РОБОТА ЗІ
ЗВЕРНЕННЯМИ
ГРОМАДЯН

У 2019 році до селищної ради 

надійшло 211 звернень 

громадян, в т. ч. на особистому 
прийомі

Через відділ ЦНАП 

надійшло 11 673 
заяви від громадян.



КЛЮЧОВІ ДОКУМЕНТИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

Стратегія сталого розвитку Покровської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2025 роки;

План (програма) соціально-економічного та культурного

розвитку Покровської селищної ради на 2019 рік;

Бюджет Покровської селищної ради на 2019 рік;

План місцевого економічного розвитку на 2017-2025 роки



Фінансова діяльність

123,9

137,6

ДОХІД
2018 2019

Загальний фонд

Спеціальний фонд



Фінансова діяльність

111 млн. 979 тис. грн.
видатки загального фонду селищного 

бюджету за 2019 рік



Фінансова діяльність

18 млн. 24 тис. грн.
перераховано трансфертів у районний бюджет:

 Покровська ЦРЛ – 14 млн. 11 тис. грн , 

в т.ч кошти медсубвенції 12 млн.563 тис.грн;

 Покровський центр ПМСД – 1 млн. 276 тис. грн.;

 Терцентр – 2 млн. 282 тис. грн.;

 Центр СССДМ – 284 тис. 627 грн.

 Інше – 168 тис. 609 грн.



Бюджет участі

Подати
проєкт

Взяти участь у
голосуванні

Чекати на
результати
голосування

Внести свій вклад
у розвиток
громади!

З 01 травня по 

15 серпня

З 01 по 31 жовтня З 01 по 15 листопада

410 тис. 862 грн.
У 2019 році направлено на реалізацію 6 проєктів-переможців Бюджету участі



Три проєкти реалізовано на
території Олександрівського
старостинського округу, в
Коломійцівській школі:

сучасна кімната – запорука 
повноцінного та якісного навчання

створення комфортних умов для 
підростаючого покоління

придбання кабінету біології





Один проєкт в селищі Покровське – капітальний ремонт
харчоблоку в дошкільному закладі «Орлятко»



Бюджет участі

Облаштування
Алеї вихідного
дня в селі
Коломійці

Облаштування
дитячого

майданчика в
селі Андріївка

ІІ

Придбання
сміттєвих баків

для села
Коломійці

Придбання
обладнання для

літнього
кінотеатру в селі

Коломійці

Облаштування
танцювального
майданчика на

території
Олександр. СБК

Великий проєкт Малий проєкт Малий проєкт Малий проєкт Малий проєкт

397 тис. 479 грн.
У 2020 році буде направлено на реалізацію 5 проєктів-переможців

«Бюджету участі 2019»



ОСВІТА
5 загальноосвітніх 

навчальних закладів + 3
філії та заклад 
позашкільної освіти -

ВТЦДЮ

1839 школярів, з них 

911 хлопців та 928
дівчат

232 педагогічних 

працівників та 148
працівників обслуговуючого 
персоналу.



ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ ОСВІТИ

68 млн. 700 тис. грн.
витрачено із загального фонду селищного бюджету на

фінансування галузі освіту, із них 93% - виплата 

заробітної плати з нарахуваннями, енергоносії, 

продукти харчування.



Освіта
В рамках програми «Нова 

українська школа»

придбано:

 199 парт та стільців для 

першокласників на 

загальну суму 236 тис. 

81 грн.;

 ноутбуки для шкіл 

громади на суму 314 

тис. 286.;

 дидактичні матеріали 

на суму 136 тис. 810 грн.



Для опорної школи
придбано:
 комплекти навчального обладнання для 

кабінету фізики та географії на загальну суму

1 млн. 152 тис. 980 грн.;

 меблі для оснащення кабінетів початкової 

школи на суму 2 млн. 962 тис. грн.;

 шкільний автобус на загальну суму 2 млн. 197 

тис. 800 грн.



Придбано дизельне паливо 

на суму 784 тис. 612 

грн. та запасних частин 

для ремонту на суму 

88 тис. 680 грн. 



42 дитини пільгової категорії 

оздоровились в закладі 

оздоровлення та відпочинку 

«Молода гвардія», вартість 1 

путівки склала 7 347 грн.

620 дітей відвідувало 

пришкільні табори, вартість 

харчування на одну дитину в 

день складала 26 грн. 

(кошти місцевого бюджету)



1 млн. 

923 тис. 698 грн.
витрачено із селищного 

бюджету на встановлення 

модульної котельні з 

облаштуванням нової 

теплотраси та заміною 

системи опалення

В Братській школі



виконано реконструкцію вузлів обліку газу з улаштуванням коректорів та модульного зв’язку в 

Коломійцівській школі, Покровській ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, філії № 2 Покровського ліцею та закладі 

дошкільної освіти «Барвінок» на  загальну суму 

388 тис. 648 грн.



Продовжується  

реконструкція 

Покровського ліцею



9 закладів дошкільної 

освіти, з яких 6 –

дошкільних навчальних 

закладів, 3 – дошкільні 

відділення навчально-
виховних комплексів 

29 груп, які відвідує 641
дитина

( 304 хлопці та 337 дівчат)

ДОШКІЛЬНА
ОСВІТА

53 педагогічні 

працівники та 83
особи обслуговуючого 
персоналу



1 млн. 330 тис. грн.
використано 

для організації харчування 

дітей в дошкільних 

навчальних закладах

На оплату послуг підвезення 

дошкільнят профінансовано 

181 тис. 966 грн.



З нагоди новорічних та різдвяних свят 

придбано подарунки 549 вихованцям 

ДНЗ, 74 вихованця НВК та 655
учням пільгових категорій 

на суму 

127 тис. 800 грн.



У квітні 2019 року в комунальну власність 
Покровської ОТГ передано Покровську ДЮСШ з 

кінно-спортивним відділенням



 проведено 

ремонт системи 

опалення та 

приміщення на 

суму 42 тис. 858 

грн.;

 для вихованців 

закладу 

придбано 

боксерські 

перчатки та 

шоломи на суму 

6 тис. 308 грн.;

 профінансовано 

на відрядження 

у змаганнях 

76 тис. 600 грн.



У 2019 році проведено роботи
для відновлення

функціонування дитячого
басейну в Покровській ДЮСШ.

.



У 2019 році побудовано спортивний майданчик зі штучним 
покриттям в селі Романки на суму 3 млн. 415 тис. 143 грн., 

в т.ч. кошти місцевого бюджету 115 тис. 144 грн.



Розпочато роботи по будівництві мультифункціонального ігрового
майданчика в селі Левадне на загальну суму 2 млн. 199 тис. грн.



Придбано та встановлено 2 дитячих майданчика в селах Відрадне та

Зелена Долина на загальну суму 84 тис. 900 грн.



9 млн. 140 тис. грн. 
витрачено у 2019 році на

фінансування галузі культури

5 сільських будинків культури, 

4 сільських клуби, 

Покровський центр дозвілля з 

2-ма філіями

КЗК «Покровська бібліотека» з 8 

філіями, КЗК «Покровська дитяча 

музична школа» та «Покровський 

історико-краєзнавчий музей»



71 клубне формування, з них:

24 – любительські об’єднання та
клуби за інтересами;

47 творчих колективів, з яких 6

мають звання «Народний»

Загальна кількість учасників 

клубних формувань – 817 осіб, 

з них дітей- 381.

Проведено 770 заходів, з них:

596 культурно-освітніх та 
розважальних, 

119 концертів художньої 
самодіяльності;

12 виставок декоративно-
прикладного мистецтва.

КУЛЬТУРА



Музична
школа

Укладено договір про співробітництво 
територіальних громад у форматі 
спільного утримання КЗК 
«Покровська дитяча музична школа» 
між Покровською селищною радою, 
Великомихайлівською та 
Маломихайлівською ОТГ.

Музичну школу відвідує 251 
учень

2 млн. 332 тис. 305 грн. 
загальний обсяг фінансування музичної школи



Соціальний
захист

 49 дітей сиріт та 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 

 135 багатодітних 
сімей, 

 2 прийомні сім’ї,

 1 дитячий будинок 
сімейного типу,

 197 осіб з 
інвалідністю,

 71 ліквідатор та 
особи постраждалі 
внаслідок аварії на 
ЧАЕС



330 осіб пільгової категорії 

отримали матеріальну грошову 

допомогу до знакових подій на 

загальну суму

283 тис. 900 грн.

74 тис. грн.
надано одноразової допомоги  на 

лікування онкохворим, особам з 

інвалідністю, дітям, громадянам, які 

опинилися в скрутному становищі 

(78 осіб).



БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ
 до Пасхальних свят ( в рамках 

проведеної акції продуктові набори 

отримали 31 особа поважного віку та 

одинокі громадяни);

 до Дня захисту дітей «Не втрачай 

надію» (10 дітей з інвалідністю 

отримали грошову допомогу,  а 11 дітей 

із сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах отримали 

продуктові набори);

 до різдвяних свят (18 осіб з 

багатодітних родин, одиноких та людей 

з обмеженими можливостями отримали 

продуктові набори).



СЕКТОР У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Проведено: 
 22 рейди «Урок» і «Діти 

вулиці», під час яких 

обстежено 87 сімей ( які 

перебувають в складних 

життєвих обставинах, 

багатодітні, сім’ї, в яких 

виховуються діти з 

обмеженими можливостями, 

сім’ї опікунів та піклувальників) 

та 

 8 рейдів по перевірці дозвілля 

молоді. 

У 2019 році проведено 8 засідань комісії з 

житлових питань.

Відповідно до квартирної черги за 

поданням Покровської селищної ради 

двом дітям  позбавленим батьківського 

піклування було перераховано кошти з 

державного бюджету в сумі 712 тис. 256 

грн (по 356 тис. 128 грн) для придбання 

житла.  



Заходи з благоустрою

3 млн. 326 тис. грн.



Заходи з
благоустрою

Проведено 37 толок

Здійснено покіс бур’янів на території 

населених пунктів громади на площі 85,7 га.

Ліквідовано 16 стихійних сміттєзвалищ



Дороги

851 тис. 119 грн.
у 2019 році витрачено із 

місцевого бюджету на поточний 

ремонт 

5 доріг
в селі Олександрівка 

та смт Покровське



У 2019 році за 

рахунок коштів 

обласного бюджету 

виконано:

 поточний ремонт дороги

Покровське-Катеринівка

(ділянка від смт

Покровське до с. Левадне

протяжністю 0,6 км);

 капітальний ремонт доріг

Водяне-Нововодяне (3,35

км) та до села Андріївка

(3,54 км)



У 2019 році 

придбано 71 
дорожній знак на 

загальну суму 

30 тис. грн.

44 тис.100 грн. 
у 2019 році витрачено із місцевого 

бюджету на придбання та встановлення 

3-х автобусних зупинок в селах Відрадне, 

Чорненкове та смт Покровське



517 тис. грн.
витрачено із державного та 

місцевого бюджету на 

капітальний ремонт мережі 

вуличного освітлення 

загальною протяжністю 

4,3 км в селах Романки, 

Писанці та Чорненкове.

916 
встановлено світильників 

123 тис. 504 грн.
виділено на виготовлення ПКД на 

капітальний ремонт вуличного 

освітлення в селі Олександрівка та 

смт Покровське



У вересні 2019 року із обласної 

комунальної власності 

передано 3 одиниці спецтехніки 

для потреб комунального 

підприємства

«Покровське ВКГ»



В

Діє геоінформаційна

система:

відпроектовано 387

земельних ділянок;

виявлено 189

земельних ділянки без

нарахування

земельного податку;

підготовлено 478

проектів рішень

селищної ради.



В

Результат засідання 

комісії з використання та 

сплати податків за 

використання ділянок

власниками 

майна по 

вул. 

Центральна 

17 та 18 

укладено 

договори 

оренди землі 

17 власників 

майна уклали 

договори 

оренди землі 

під 

госпбудівлями і 

дворами

70%
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20%

40%
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фізичні особи юридичні особи

Орендна плата за 
використання

земельних ділянок

100%97%

Сплата земельного 
податку за 2019 рік

Фізичні особи

Юридичні особи







1

• отримання 156 адмінпослуг та консультацій 
спеціалістів районних служб в комфортних 
умовах

2
• якісне обслуговування за допомогою 

електронної черги

3

• можливість для громадян отримання 
послуги за місцем їх проживання (мобільний 
офіс адміністратора)

4

• повний обсяг послуг для жителів 
Андріївського старостинського округу 
(облаштоване віддалене робоче місце 
адміністратора)



Поліцейський офіцер громади



• Стратегія 
розвитку 
громади

Основний 
документ

• Програма 
місцевого 
економічного 
розвитку

Документ 
розвитку



ТУРИЗМ

В приміщенні Покровської 

бібліотеки працює 

туристично-інформаційний 

центр



 розроблено 4 

туристичні 

маршрути;

 придбано 7 

велосипедів;

 велошлеми, 

аптечки, 

рюкзаки;

 2 туристичні 

палатки;

 6 пар 

скандинавсь-

ких палиць;

 5 рятівних 

жилетів;

 14 карематів;

 вказівники;

 відеокамеру.



У 

ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ 

ВІНД»

вітрова 

електростанція на 

площі 92 га
ТОВ «Соларфілд-8»

сонячна 

електростанція на 

площі 12,6 га

надійшло 

2 інвестиційні пропозиції 

для Покровської ОТГ 



Реалізовано 13 

проєктів на загальну 

суму 8 млн.399 тис.грн



181 тис.500 грн.



«Розвивайся 

без гаджетів»
134 тис.300 грн



• Придбано та 

встановлено

мережеві та 

глибинні насоси

• Придбано та 

встановлено частотні

перетворювачі тиску, 

сталеві та ПВХ труби

• Розпочато

підготовчі

роботи



Покровська БІБЛІОНЯНЯ 
(загальна вартість проєкту 160 тис.410 грн)



Комунікативне середовище в 

Покровському центрі дозвілля

360 тис.215 грн. 
загальна сума проєкту, в т.ч. 

кошти місцевого бюджету

24 тис. грн.



АЛЕЯ СЛАВИ за будівлею 
Покровського центру дозвілля



Встановлено 

2 рекорди 

України



Дякую за увагу!


