
З метою забезпечення громадсь-
кого порядку та безпеки, у місцях 
масового скупчення населення, на 
адміністративних будівлях селищної 
ради, ЦНАПі, комунальних закла-
дах ради встановлено 37 вуличних 
камер відеоспостережень. Відео 
з реєстратора даних камер ціло-
добово транслюється на монітор, 
встановлений в черговій частині По-
кровського відділення поліції що дає 
можливість оперативно реагувати 
на порушення громадського поряд-
ку.

У 2019 році Покровська селищна 
рада долучилася до проекту «Полі-
цейський офіцер громади» та підпи-
сала Меморандум про співпрацю та 
партнерство з Головним управлін-

ням Нацполіції в Дніпропетровській 
області.

Починаючи з грудня 2019 року на 
території громади працюють 2 офі-
цери поліції, які пройшли відповідне 
навчання та в рамках проекту за ко-
шти партнерів отримали два повні-
стю укомплектованих для роботи 
автомобілі. 

Звернутися до поліцейських мож-
на безпосередньо у приміщенні об-
лаштованої за рахунок коштів міс-
цевого бюджету поліцейської станції 
(с. Коломійці, територія Коломій-
цівського СБК), або за номером те-
лефону

 Олег Громов (066) 025 36 13
 Євген Ковтор (066) 344 21 02

Починаючи з 2018 року на тери-
торії Покровської селищної ради діє 
Програма розвитку освіти, відповід-
но до якої за рахунок коштів місце-
вого бюджету передбачено щорічне 
оздоровлення дітей пільгових кате-
горій, а саме дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування, 
дітей з багатодітних і малозабезпе-
чених сімей, дітей, батьки яких ма-
ють статус учасника бойових дій в 
зоні АТО та дітей учасників бойових 
дій, загиблих в зоні АТО.

Цього року 42 дитини даної кате-
горії оздоровлюються у дитячому 

таборі ‘’Молода гвардія’’, у місті Бер-
дянськ. Путівки на оздоровлення ді-
тей придбано за рахунок селищного 
бюджету на загальну суму 385 тис. 
грн. (вартість 1 путівки 9 тис.156 грн.)

Дорогі мої земляки!

Сьогодні календар історії відра-
ховує 29-у річницю Незалежності 
України, день, у якому навіки 
злилися серпнева блакить неба 
і золотий зерновий лан в барви 
української державності, символ 
свободи та праці. 

І саме щоденна праця кожного з 
вас є міцними цеглинками в будів-
ництві держави, а досягнуті успіхи 
– фундаментом на якому будуєть-
ся її майбутнє. 

Від усієї душі бажаю вам та ва-

шим рідним міцного здоров’я, ща-
стя, добра, достатку, миру, щедрої 
долі, успіхів у всіх справах і почи-
наннях.

Я впевнена, що спільними зусил-
лями, підтримкою, прагненням до 
єдності, порозуміння і згуртова-
ності ми зробимо заможною та 
квітучою нашу неньку Україну та 
нашу Покровську об’єднану тери-
торіальну громаду. 

З найкращими побажанням
Покровський селищний голова
Світлана Спажева 

Вже третій рік поспіль, відповід-
но до постанови Кабінету Міністрів 
України, надається субвенція з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам для придбання житла 
дітям-сиротам, дітям позбавлених 
батьківського піклування та особам 
з їх числа. 

У 2018-2019 році за рахунок ко-
штів даної субвенції отримали 
власне житло три дитини, із числа 

громадян, які перебувають на квар-
тирному обліку при виконавчому 
комітеті Покровської селищної ради 
та користуються правом позачерго-
вого отримання житла. 

Цього року виконавчим комітетом 
Покровської селищної ради надано 
пропозиції до департаменту соціаль-
ного захисту населення Дніпропе-
тровської ОДА щодо дітей (18 осіб), 
які перебувають на квартирній черзі 

та користуються правом першочер-
гового отримання житла.

Для комфортного отримання 
якісних адмінпослуг населенням 
громади за принципом «єдиного 
вікна» у грудні 2019 року, в рам-
ках програми Програми «U-LEAD 
з Європою», завершено реаліза-
цію проекту «Створення сучасно-
го інтегрованого офісу ЦНАП по 
вул. Соборна, 116 в смт Покровсь-
ке». Загальна вартість реалізації 
даного проекту 5 млн. 242 тис.
грн, в т.ч. кошти місцевого бюд-
жету 1 млн. 608 тис. грн. 

Зараз у відділі ЦНАП виконав-
чого комітету Покровської селищ-
ної ради надаються 156 послуг, які 
стосуються питань житлово-ко-
мунального господарства, питань 

соціального характеру в частині 
власних та делегованих повно-
важень (прийом документів на 
отримання соціальних послуг та 
надання консультацій спеціалі-
стами), земельних відносин, дер-
жавної реєстрації нерухомості та 
бізнесу, та адмінпослуга в частині 
вклеювання до паспорта фото-
картки.

Окрім цього, діючий мобільний 
офіс адміністратора, який являє 
собою кейс з необхідною орг-
технікою, дає можливість мало-
мобільним групам населення от-
римати послугу за місцем свого 
проживання. 

Для цього необхідно зверну-

тися до адміністратора відділу 
ЦНАП за телефоном +38(066) 
493-16-17.
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ВЛАСНЕ ОМРІЯНЕ ЖИТЛО СТАЄ РЕАЛЬНІСТЮ

БЕЗПЕКА В ГРОМАДІ

ЩОРІЧНИЙ ВІДПОЧИНОК 
БІЛЯ МОРЯ

ЦНАП – ФАЙНИЙ СУПЕРМАРКЕТ ПОСЛУГ

СОЦІАЛЬНИЙ АВТОБУС ПОКРОВСЬКОЇ ГРОМАДИ
Починаючи з липня 2020 року 

мешканці пільгової категорії де-
сяти населених пунктів громади 
мають можливість скористатися 
послугами соціального автобуса, 
який курсує  до та від селища По-
кровське за наступним графіком



-заміна віконних та дверних блоків в 3 ДНЗ «Казка», «Тере-
мок», «Орлятко» на загальну суму 2 млн. 675 тис. 900 грн, в 
т. ч. кошти державного  бюджету 477 тис. 800 грн, обласного 
50 тис.грн. 

-капітальний ремонт павільйонів в дошкільному закладі «Ор-
лятко» за рахунок місцевого бюджету на суму 204 тис. 360 грн. 

-капітальний ремонт харчоблоку в дошкільному закладі «Ор-
лятко» за рахунок місцевого бюджету на суму 293 тис. 300 грн.

Протягом 2017-2019 років відповідно до рішень Покровської районної ради із спільної власності громад району у комунальну власність 
Покровської територіальної громади передано:
10 закладів освіти (в тому числі – 4 школи, 1 опорний заклад з 3-ма філіями, 2 позашкільні заклади – ВТЦДЮ та Покровська ДЮСШ); 
Станом на 01.08.2020 року всього на території громади із врахуванням  6 дошкільних закладів діють та утримуються  16 закладів освіти на 

утримання яких в рік у середньому фінансується від 60 до 70 млн.грн. 
Окрім цього починаючи з 2017 року здійснюється реконструкція, зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази шкіл. 

Велику увагу селищна рада приділяє закладам дошкільної освіти, адже тут виховуються та зростають найменші мешканці громади. 
І основна наша задача - створити комфортні умови для їх повноцінного розвитку. 

На сьогоднішній день 
успішно реалізовано на-
ступні проекти: 

- у 2017 році за рахунок 
коштів обласного бюджету 
улаштовано кімнати для пси-
хологічного розвантаження 
дітей з особливими освітніми 
потребами на базі Покровсь-
кої гімназії та Братської шко-
ли на загальну суму 849 тис. 
662 грн. 

- у 2018 році виконано ка-
пітальний ремонт покрівлі 
будівлі Покровської гімназії 
за рахунок коштів місцевого 
бюджету та залишку освітньої 
субвенції на загальну суму 3 
млн. 247 тис.грн.

- у 2018 році облаштовано  
ресурсну кімнату в Покровсь-
кій гімназії на загальну суму 
550 тис.грн Братській школі 
на суму 112 тис.грн.

- у 2019 році в Братській 
школі завершено реалізацію 
проекту по встановленню мо-
дульної котельні з облашту-
ванням нової теплотраси та 
заміною системи опалення 
за рахунок коштів місцевого 
бюджету на загальну суму 1 
млн. 923 тис.грн.

У 2019 році виконано рекон-
струкцію вузла обліку газу з 
улаштуванням коректора та 
модемного зв'язку в Коломій-
цівській школі, Покровській 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, філії № 2 
Покровського ліцею та закладі 
дошкільної освіти «Барвінок» 
на загальну суму 388 тис. 648 
грн.

У 2020 році за рахунок ко-
штів місцевого бюджету та 
залишку коштів освітньої суб-
венції в закладах освіти вико-
нано протипожежні заходи на 
загальну суму 1 млн. 40 тис.
грн. А саме придбано вогне-
гасники в усі заклади освіти, 
встановлено сигналізацію( 
Покровська гімназія, ДНЗ 
«Теремок» та «Барвінок»), 
згідно потреб закладів прид-
бано кранкомплекти, проти-
пожежні двері, облаштовано 

евакуаційні виходи, виконано 
просочування дерев’яних кон-
струкцій.

Продовжуються роботи по 
реконструкції Покровського 
ліцею за рахунок коштів об-
ласного бюджету

Для підвозу дітей до опорної 
школи придбано 2 автобуси, в 
т.ч. у 2018 (сума -1 млн. 897 
тис.грн.) та 2019 році (за ра-
хунок коштів державного та 
обласного бюджету на загаль-
ну суму 2 млн. 197 тис. грн.). 
У 2020 році за рахунок залиш-
ку коштів освітньої субвенції 
буде придбано ще один новий 
автобус для підвозу дітей до 
Покровської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 .

Окрім цього щорічно в рам-
ках програми «Нова українсь-
ка школа» за рахунок коштів 
державного та місцевого бюд-

жету школи забезпечуються 
комплектами парт та стільців 
для першокласників, оргтех-
нікою та дидактичними ма-
теріалами.

З метою набуття базових 
практичних навичок та погли-
бленого вивчення предметів 
у 2018-2019 роках придбано 
всього 15 комплексів облад-
нання за рахунок коштів держ-
бюджету та місцевого бюджету 
на загальну суму 2 млн. 484 
тис. грн., а саме:

2 кабінети хімії, 2 кабінети 
математики, кабінет біології, 
комплекс обладнання для ін-
терактивного лазерного тиру 
та 6 комплексів обладнання 
для початкових класів опор-
ного закладу, кабінет біології 
для гімназії. В рамках проек-
ту бюджет участі придбано 
комплекс обладнання для по-
чаткових класів Братської та 
кабінет біології для Коломій-
цівської школи. 

Цього року Покровська се-
лищна рада, продовжуючи 
започатковану традицію, по 
завершенню навчального 

року відзначила грошовими 
нагородами дітей, які своїми 
стараннями та наполегливі-
стю досягли високих резуль-
татів у навчанні і гуртковій 
роботі. Всього за результа-
тами 2019-2020 начального 
року заохочення отримали 
62 учні, які нагороджені ме-
даллю за високі досягнення у 
навчанні, отримали свідоцтва 
про базову середню освіту з 
відзнакою, дипломи з відзна-
кою, переможці предметних 
олімпіад, інтелектуальних та 
творчих конкурсів, спортив-
них змагань різних рівнів, 
відмінників навчання заохо-
чувальними преміями. Цього 
року на матеріальне заохо-
чення виділено із селищного 
бюджету 90,8 тисяч гривень.

 

Протягом 2015-2020 років здійснено:
-капітальний ремонт покрівлі даху 2-х ДНЗ: «Орлятко» та 

«Казка» на загальну суму 1 млн.901 тис., в т.ч. кошти облас-
ного бюджету – 630 тис.грн.

- капітальний ремонт системи водяного опалення в  трьох 
ДНЗ: «Казка», «Орлятко», «Теремок» на загальну суму 2 млн. 
213 тис. 300 грн., в т.ч. кошти державного бюджету – 1 млн. 
14 тис.грн. 
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Відповідно до Програми розвитку освіти з нагоди новорічних 
та різдвяних свят щорічно за рахунок коштів місцевого бюд-
жету забезпечуються новорічними подарунками вихованці до-
шкільних закладів, вихованці навчально-виховних комплексів  
та  учні пільгових категорій. У 2019 році було придбано пода-
рунки для дітей на загальну суму 127 тис.грн.

Щорічно для організації харчування дітей в дошкільних на-
вчальних закладах з місцевого бюджету фінансується близько 
1,5 млн. грн.

ВИРОБНИЧО-ТВОРЧИЙ ЦЕНТР 
ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

До комунальної власності 
громади у 2017 році передано 
заклад позашкільної освіти - ви-
робничо-творчий центр дітей та 
юнацтва. В зв’язку з віддаленим 
місцезнаходженням (приміщен-
ня колишнього навчально-ви-
робничого комбінату в с. Олек-
сандрівка), вся робота гуртків 
проходила на базах шкіл грома-
ди. Гурткова робота побудована 
за напрямками: художньо-есте-
тичний, туристично-краєзнав-
чий, науково-технічний, 
фізкультурно-спортивний, со-
ціально-реабілітаційний. Ви-
хованці гуртків займаються в 
гуртках: «Авіамодельному», 
«Повітряні змії», «Туристично-
му», «Шахи», «Тістопластика», 
«Вироби зі стрічок», «Бісе-
роплетіння», «Народна твор-
чість». Щорічно на утримання 
закладу з місцевого бюджету 
виділяється близько 1 млн. 687 
тис. грн.

Для зручного та комфортного 
навчання вихованців та покра-
щення умов праці педагогічних 
працівників, селищною радою 
було прийнято рішення про ви-
ділення частини приміщення у 
ДЮСШ для заняття гуртковою 
роботою. 

Отже з січня 2020 року за-
клад знаходиться в приміщенні 
ДЮСШ за адресою вул. Дмитра 
Яворницького, 101, ІІ поверх.



Виконано капітальний ремонт 
наступних ділянок доріг комуналь-
ної власності: 

2012 рік - вул. Леніна на ділян-
ці дороги від вул. Громова до вул. 
Карла Маркса на суму 329 тис. 830 
грн;

2014 рік – вул. Дубова, сума 566 
тис. 548 грн

2015 рік – вул. Кірова від вул. 40 
років Жовтня до вул. Куйбишева, 
сума 1 млн. 19 тис. грн

2016 рік – примикання авто-
мобільної дороги вулиці Дубова до 
вулиці Падалки 185 тис. 452 грн., 
капітальний ремонт проїзної ча-
стини мосту через р. Вовча 559 тис. 
504 грн.

2016-2017 рік – вул. Громова – 1 
млн. 400 тис.грн

2017 рік – провулок Глухий в с.Ко-
ломійці, 1 млн. 44 тис.грн., вул. Со-
борна на ділянці від вул. Г.Бондаря 
до пров.Заливний – 3 млн. 308 тис.
грн.

Відповідно до плану соціаль-
но-економічного та культурного 
розвитку Дніпропетровської об-
ласті за рахунок коштів обласно-
го бюджету виконано в 2019 році 
поточний ремонт доріг загального 
користування місцевого значення 
Покровське-Катеринівка на ділянці 
від смт Покровське до села Левад-
не протяжністю 0,6 км. та у 2020 

році С041428/Н15/-Коломійці Вер-
бове протяжністю 14,8 км.

У 2019 році виконано капіталь-
ний ремонт доріг загального кори-
стування місцевого значення Водя-
не-Нововодяне протяжністю 3,35 
км. та до с. Андріївка протяжністю 
3,54 км. 

У 2016 році за рахунок коштів 
місцевого бюджету виконано бу-
дівництво та введено в експлуата-
цію дві дороги: вулицю Власенка 
та вулицю Вчительська в смт По-
кровське на загальну суму - 1 млн. 
734 тис.грн.

Протягом 2012-2020 рр. виготов-
лено робочі проекти по капіталь-
ному ремонту доріг 6 вулиць (вул. 
Громова, вул. Харківська, вул. Ка-
линова, вул. Піщана, вул. Садова, 
вул. Шевченка) на загальну суму 
173 тис. 597 грн., проведено ко-
ригування проектно-кошторисної 
документації 2 вулиць (вул. Лісна 
с.Олександрівка, вул. Зелена с. 
Андріївка до вул. Пушкіна с. Оста-
півське) на суму 122 тис.570 грн.

В 2015 році виконано капіталь-
ний ремонт тротуарів по вул. Цен-
тральна в смт Покровське 824 тис. 
400 грн. 

З метою забезпечення безпеки 
дорожнього руху на території гро-
мади протягом 2015-2020 років 
придбано та встановлено 246 до-
рожніх знаків та кріплень до них, 
поновлено існуючі знаки на загаль-
ну суму 176 тис. 309 грн. 

Придбано та встановлено 9 зупи-

нок (с. Відрадне, с. Чорненково, с. 
Андріївка ІІ, с. Герасимівка, с. Оста-
півське, с. Радісне, смт. Покровсь-
ке). Розпочато тендерну процедуру 
по придбанню та встановленню ще 
3 зупинок для села Романки та села 
Добропасове. 

В 2015 році поставлено на облік 
та прийнято до переліку об’єктів 
комунальної власності Покровсь-
кої територіальної громади лінії 
електропередачі вуличного освіт-
лення.

Тож починаючи з 2015 року по-
чалися масштабні роботи по від-
новленню освітлення в населених 
пунктах громади. Із загальної про-
тяжності електричних мереж 160 
км проведено реконструкцію та 
здійснено капітальний ремонт зно-
шених мереж вуличного освітлення 
загальною протяжністю 147,5 км на 
загальну суму 5 млн. 343 тис.грн. 
Ртутні світильники замінюються на 
енергоефективні світлодіодні. За-
гальна кількість світлоточок 1916. 
Протягом останніх 2-х років заміне-
но  1286 ліхтарів, які в процесі екс-
плуатації вийшли з ладу.

Обсяги робіт великі, але ми бачи-
мо результат – це безпечні у вечір-
ній час, 100 % освітлені вулиці сіл 
Герасимівка, Олександрівка, Бо-
годарівка, Писанці, Романки, Ан-
дріївка, Братське, Остапівське, Ко-
ломійці, Тихе,  Отрішки, Скотувате, 
90% смт Покровське (за винятком 
частини вулиць Вчительська, Са-
дова, Набережна), 75% с. Левадне, 
50% села Добропасове та Водяне, 
25% с. Чорненкове.  В 13 населених 
пунктах взагалі відсутня мережа ву-
личного освітлення.    

На утримання мережі вуличного 
освітлення (оплата електроенергії, 
електромонтажні послуги, прид-
бання предметів, матеріалів для 
відновлення освітлення) щорічно 
з місцевого бюджету витрачається 
близько 1,5 млн. грн.

Хочеться зазначити, що перш 
ніж почати відновлення вуличного 
освітлення необхідно виготовити 
та затвердити ПКД на кожну вули-
цю вартість якої становить від 10 до 
100 тис. грн. 

На сьогодні вже виготовлено 5 
робочих проектів на загальну суму 
256 тис. 750 грн, відповідно до 
яких планується капітальний ре-
монт мережі вуличного освітлення 
в селах Зелена Долина, Олексан-
дрівка та на неосвітлених вулицях 
смт Покровське. 

У 2017 році в рамках програ-
ми «DOBRE» успішно реалізовано 
проект «Вуличне ліхтарне освіт-
лення центральної площі селища 
Покровське» на загальну суму 365 
тис. грн.

Питання стану доріг було і 
залишається  пріоритетним, 
але водночас і найболючішим, 
адже постійні зміни законо-
давства в частині повнова-
жень та порядку використання 
державного та місцевих бюд-
жетів не дають можливість 
зробити все і відразу.

На території громади знаходить-
ся 213 доріг, з них: 189 комуналь-
них автомобільних доріг загальною 
протяжністю 216 км, 22 дороги за-
гального користування місцевого 
значення (між населеними пункта-
ми) протяжність 101 км, 1 дорога 
державного значення Н15 - 21,5 км, 
1 дорога територіального значення 
Т-0401 протяжністю 28,2 км. 

Із цієї кількості доріг протягом 
2015-2018 років за рахунок коштів 
місцевого бюджету виконано по-
точний ремонт 55 ділянок доріг на 
загальну суму 6 млн. 73 тис. грн. 

В ДЮСШ збережені і працюють секції з 
футболу, боксу, вільної боротьби. 

Щорічно з селищного бюджету ви-
діляються кошти на відрядження спор-
тсменів для участі у змаганнях районно-
го, обласного та всеукраїнського рівня. У 
2020 році на дані цілі спрямовано майже 
60 тис. грн.

Також у приміщенні ДЮСШ відновлено 
роботу дитячого басейну та планується 
запуск роботи басейну для дорослих. 

Для відновлення роботи басейнів на 
ремонтні роботи селищною радою про-
фінансовано 67 тис. 442 грн.

колективів агроформувань та комуналь-
них закладів за ініціативу, участь та на-
дану допомогу в облаштуванні та вста-
новленні майданчиків. 

З метою сприяння новим формам ор-
ганізації відпочинку мешканців та меш-
канок громади та створення достойної 
та цікавої зони для активного відпо-
чинку дітей в рамках проекту програми 
DOBRE у 2018 році успішно реалізовано 
проект облаштування ролледрому за бу-
дівлею Покровського центру дозвілля на 
загальну суму 534 тис. грн, з них кошти 
партнера Програми DOBRE – 369 тис. 
грн (сплановано ділянку, укладено ас-
фальтне покриття та встановлено облад-
нання), кошти громади 30%. На даній 
території ліквідоване несанкціоноване 
сміттєзвалище (вивезено майже 18 тонн 
побутового сміття); завезена земля (65 
тонн) та пісок (10 тонн) для планування 
земельної ділянки; омолоджено дерева, 
встановлено освітлення та відеонагляд, 

металеву огорожу та лавочки.
Відповідно до рішення районної ради у 

квітні 2019 року в комунальну власність 
Покровської територіальної громади 
передано Покровську дитячо-юнацьку 
спортивну школу з кінно-спортивним від-
діленням. На утримання ДЮСШ щорічно 
з місцевого бюджету виділяється 2 млн. 
730 тис. грн., в т.ч. на кінно-спортив-
не відділення 1 млн. 288 тис. 796 грн. 
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Прогулянка та ігри з дітьми на дитячих 
майданчиках - обов’язковий пункт у що-
денному розкладі молодих матусь. Саме 
тут діти розвиваються та набувають на-
вичок спілкування з однолітками.

Тому починаючи з 2012 року селищ-
на рада значну увагу приділяє питанню 
створення комфортних умов для прове-
дення здорового та активного дозвілля 
дітей різного віку.

На сьогодні майже в кожному населе-
ному пункті громади (яких з 2016 року 
налічується 31) за рахунок коштів міс-
цевого бюджету встановлено по 1 а то й 
більше таких зон відпочинку. Всього на 
території селищної ради обліковується 
31 майданчик.

Так в смт Покровське облаштовано 12 
таких зон для відпочинку, з них 10 дитя-
чих майданчиків та 2 спортивних. Заку-
плено та облаштовано по 2 майданчика, 
в т. ч. по 1 спортивному та 1 дитячому 
в селах Романки, Андріївка, Братське, 
Коломійці, Олександрівка. В 9 населе-
них пунктах облаштовано по 1 дитячому 
майданчику, а саме, в селах Левадне, 
Чорненкове, Водяне, Отрішки, Олексіїв-
ка, Писанці, Зелена Долина, Відрадне, 
Добропасове.

У 2019 році побудовано спортивний 
майданчик зі штучним покриттям в с. Ро-
манки на загальну суму 3 млн. 415 тис. 
143 грн., в т.ч. кошти місцевого бюджету 
115 тис. 144 грн. 

Хочеться висловити вдячність актив-
ним, небайдужим громадянам, бать-
ківській громадськості, підприємцям, 
одноосібникам, керівникам та членам 

ДОЗВІЛЛЯ ТА СПОРТ ОСВІТЛЕННЯ ТА ДОРОГИ 
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УВАГА! УВАГА! УВАГА!
З 01 серпня відновив роботу дитячий басейн!
Відтепер басейн працюватиме цілорічно.
Літні канікули ще не скінчились! Кидай гаджет та гайда до басейну!Вода-це чудо-

вий спосіб оздоровитися.
Чекаємо на вас за адресою: смт Покровське, вул. Дмитра Яворницького, 100 

(спорткомплекс)
Із собою мати: медичну довідку, плавки (купальник), сланці, мило, рушник.
Тел. для довідок +38(066)-39-74-777



Результатом участі в проекті «Грома-
да для людини» стало створення у 2019 
році на базі дитячої бібліотеки культур-
но-дозвілевого простору (Бібліоняня) 
для проведення змістовного дозвілля та 
творчого розвитку дітей віком від 4 до 10 
років. тут. В рамках даного проєкту для 
дітей  проводяться заняття з елементами 
арт-терапії та розважально-пізнавальні 
дитячі заходи,  створений  та функціонує 
клуб молодих мам.

З 2017 року у комунальній власності 
Покровської ОТГ перебувають та діють 
13 закладів культури, в т.ч 5 сільських 
будинків культури та 4 сільських клуби, 
Покровський центр дозвілля з 2-ма філія-
ми, Покровська бібліотека з 8-ма філія-
ми, «Покровський історико-краєзнавчий 
музей» та централізована бухгалтерія. 
На утримання даних закладів  щорічно 
витрачається з місцевого бюджету в се-
редньому 6,5 млн. грн.

Протягом 2015-2020 років частково 
замінено вікна у Братському будинку 
культури та Чорненківському сільському 
клубі, Покровському СБК № 2, дитячій 
музичній школі, встановлено металеві 
двері в Покровському центрі дозвілля 
(3), СБК № 1 (2), Коломійцівському бу-
динку культури, Левадненському клубі, 
дитячій музичні школі. Окрім поточних 
ремонтів системи опалення в закла-
дах культури, придбано та встановлено 
твердопаливний котел в Братському бу-
динку культури та виконано поточний 
ремонт глядацької зали в центрі дозвіл-
ля.

У 2018 році виготовлено проектно-ко-
шторисну документацію на капіталь-
ний ремонт глядацької зали Братського 
та даху будівлі Андріївського будинків 
культури з заміною віконних та дверних 
блоків на загальну суму 86 тис. 958 грн.

В 2020 році в приміщенні Романківсь-
кого СБК облаштовано кімнату для отри-
мання якісних поштових послуг населен-
ню. Встановлено пластикові вікна, двері 
та виконано поточний ремонт на загаль-
ну суму 56 тис.грн. 

БІБЛІОТЕКИ 
Бібліотеки поступово переходять від 

роботи у форматі «книгосховища» до 
формату «інформаційно- культурного 
центру». Зараз це місце для якісного 
і зручного проведення різноманітних 
тренінгів, зібрань, засідань для різних 
категорій жителів, місцем спілкування і 
проведення дозвілля. Працюють 3 Інтер-
нет-центри. Щорічно з місцевого бюдже-
ту здійснюється передплата періодич-
них видань, придбання творів місцевих 
авторів, придбання технічних засобів та 
матеріалів.
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В 2017 році з районної комуналь-
ної власності у власність Покровської 
селищної ради було передано кому-
нальне підприємство «Покровське 
ВКГ».

Починаючи з перших днів По-
кровською селищною радою при-
діляється значна увага модернізації 
підприємства. Відповідно до Стратегії 
розвитку разом з колективом водока-
налу ми працюємо в напрямку покра-
щення якості надання послуг насе-
ленню та плануємо перетворити його 
в багатофункціональне підприємство 
з філіями у старостинських округах.

Загальна протяжність мереж водо-
постачання складає 111,8 км, водовід-
ведення 11,7 км і майже всі з них зна-
ходяться в незадовільному стані.

В 2017 році за рахунок коштів се-
лищного бюджету (69 тис. 405 грн) 
виконано ремонт водогону в с. Ко-
ломійці та проведено очистку сверд-
ловин в селах Олександрівка та Ко-
ломійці для відновлення дебіту води 
на суму 67 тис. 839 грн.

З 2019 року триває реалізація про-
екту «Реконструкція водопровідної 
насосної станції з заміною техноло-
гічного устаткування та резервуара 
води в смт Покровське та в с. Олек-
сандрівка». Загальна вартість про-
екту 4 млн. 599 тис. грн., в тому 
числі кошти грантодавця (Програма 
ДОБРЕ)  2 млн. 083 тис. 838 грн за 
рахунок яких придбано обладнання:  
водопровідні насосні станції, резерву-
ари, насоси, труби та лічильник. На 
сьогодні вже виконано наступні ро-
боти: встановлено мережевий насос 
та резервуари об’ємом 493 та 150 м3, 
проведено їх дезінфекцію, змонтовані 
розподільчі вузли, які розподіляють 
воду із  свердловин та подають до 
резервуарів, встановлено нові шафи 
автоматичного керування. Залиши-
лося виконати роботи з благоустрою 
територій насосних станцій та прове-
сти пуско-налагоджувальні роботи.

У 2019 році за рахунок коштів об-
ласного бюджету автопарк водока-
налу поповнився трьома одиницями 
техніки.

 Не менш важливий напрямок 
роботи – покращення послуги по-
водження з ТПВ. Сьогодні послугою 
централізованого вивозу сміття ко-
ристуються 4202 абоненти шести 
населених пунктів громади (селище  
Покровське та села Левадне, Тихе, 
Олександівка, Коломійці,  Добро-
пасове). В рамках реалізації Плану 
удосконалення послуги поводження 
з твердими побутовими відходами 
за рахунок коштів місцевого бюд-
жету в сумі 153 тис. 700 грн.  прове-
дено капітальний ремонт території 
4-х санітарних зон в смт Покровське 
(викладена основа плитами, встанов-
лена тристороння огорожа, а також 
відведена територія для складання 
гілок).

У 2020 році ліквідовано найбільші 
звалища на території сіл Романки та 
Братське на загальну суму – 64 тис. 
879 грн.

За рахунок коштів селищного бюд-
жету в розмірі 192 тис. грн. придбано 

60 контейнерів для твердих побу-
тових відходів, які встановлено на 
оновлених санітарних зонах в смт 
Покровське та в с. Коломійці.

У 2015 році закуплено паркан та 
встановлено на території ж/м Чере-
мушки на загальну суму 63 тис. 646 
грн. 

Велика увага приділяється бла-
гоустрою населених пунктів, в т.ч. 
утримання в чистоті та належному 
санітарному стані парків, зон відпо-
чинку, кладовищ та меморіальних 
комплексів, зимове утримання доріг, 
покіс карантинних бур’янів, приби-
рання території згідно договорів (в 
т.ч. заробітна плата працівників, на-
правлених службою зайнятості на ви-
конання громадських робіт. На дані 
цілі щорічно із селищного бюджету 
спрямовується в середньому 1 млн. 
200 тис.грн.

Крім постійної роботи (завезення 
піску, покосу бур’янів) упорядковано 
під’їзні шляхи та улаштовано заїзди 
та доріжки до 6 кладовищ, в т.ч. 2 на 
території Андріївського округу, прид-
бано та встановлено паркан на те-
риторії кладовищ в смт Покровське, 
сіл  Олександрівка, Водяне, Писанці, 
Коломійці, придбано та встановлено 
металеві ворота в с.Богодарівка і туа-
лети на території 5 кладовищ.

Для покращення технічного стану 
та естетичного вигляду об’єктів бла-
гоустрою виконано: капітальний ре-
монт Алеї пам’яті та Пам’ятника Cла-
ви в смт Покровське на загальну суму 
443 тис.грн. 

Виконано поточний ремонт ме-
моріального комплексу в смт По-
кровське (замінено тротуарну плитку 
східців) та братської могили на кла-
довищі по вул. Дубова (замінено над-
гробки, покладено тротуарну плитку), 
братської могили в с.Романки (онов-
лено пілон та 2 стели) та в с.Водяне 
(замінено тротуарну плитку).

У 2020 році виготовлено проек-
тно-кошторисну документацію на 
загальну суму 85 тис. 414 грн. для  
проведення капітального ремон-
ту Пам’ятника авіаторам в смт По-
кровське, Пам’ятного знаку на честь 
визволення селища Покровське від 
німецько - фашистських загарбників 
та Пам’ятника воїнам - визволителям 
- «Танк» в смт Покровське.

БЛАГОУСТРІЙ ГРОМАДИ ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ
ШКОЛА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХО-

ВАННЯ
У 2017 році до комунальної власності грома-

ди з районної власності передано Покровську 
дитячу музичну школу (з 2020 року – Школа 
естетичного виховання). На утримання даного 
закладу щорічно з місцевого бюджету витра-
чається в середньому                       2,5 млн.грн. 
Окрім цього за останні 2 роки придбано облад-
нання (акустична система, цифрове піаніно, 
оргтехніка) на суму 60 тис.грн.

Середньорічна кількість учнів, які отримують 
знання в музичній школі складає 251 особа. 
Завдяки досвіду вчителів та старанню учнів, ви-
хованці музичної школи є учасниками та пере-
можцями фестивалів та конкурсів районного, 
обласного та міжнародного рівня.



ТУРИЗМ
З кінця 2019 року на території гро-

мади діє проєкт туристична Покров-
щина. Загальна вартість 408 тис. 108 
грн. (залучене фінансування– 274 
тис. 308 грн. та співфінансування 133 
тис 800 грн.).

Мета даного проекту - економічне 
зростання громади, розвиток малого 
та середнього бізнесу, покращенню 
соціальної активності мешканців, за-
лучення нових шляхів розвитку під-
приємництва.

У приміщенні Покровської бібліо-
теки облаштовано та  працює ту-
ристично-інформаційний центр, де 
потенційний турист може отримати 
безпосередньо інформаційний та 
довідковий матеріал або за посилан-
ням http://pokrlib.org/turyzm/. 

Діють 4 туристичні маршрути: 
буремна Покровщина кінця 19 

початку 20 століття (маршрут від 
Покровського краєзнавчого музею, 

через садибу купця Проценка, дру-
карню, Покровську волость, будинок 
купця Шапіро) 

козацькими стежками Покровщи-
ни (капличка, балка Мечетна, кін-
но-спортивна школа, активний відпо-
чинок в садибі ПП Стефурака);

 кемпінговий (на території Андріїв-
ки кооператив «Добробут Андріїв-
ки», сімейна молочна ферма, пар-
кова зона «Андріївське межигір’я», 
Макаренський ліс та гостинні зелені 
садиби пана Гопки та пані Наталки); 

велосипедний (або піший) (парк 
відпочинку в с.Андріївка, берег річки 
Гайчур, клуб за інтересами «Порад-
ниця», сімейна молочна ферма).

Для зручності та мобільного пере-
сування маршрутами можна отри-
мати послуги з прокату спортивних 
велосипедів (за потреби – дитячий 
візок до велосипеда), намети, котел-
ки, туристичні палатки, скандинавсь-
кі палиці для ходьби, рибацькі вудки.

Додаткову інформацію можна от-
римати за телефонами:

Галина (099) 458 84 27 або (05638) 
2 16 99 - ТІЦ

Ігор (099) 687 59 10 – гостинна Ан-
дріївка
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ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ
ПРОСТІР ДЛЯ 

УЧАСНИКІВ АТО 
На І поверсі  приміщення По-

кровського центру дозвілля у 2019 
році створено та облаштовано  ко-
мунікативне середовище для учас-
ників бойових дій, членів їх родин, 
внутрішньо переміщених грома-
дян, людей з інвалідністю та для 
сімей, які потрапили у складні жит-
тєві обставини.

Даний проект  реалізовано в 
рамках Міжнародної організації з 

міграції на загальну суму 360 тис. 
215 грн. (кошти партнерів – 336 
тис. 215 грн. та співфінансування 24 
тис. грн.)

Наразі це чудове місце для відпо-
чинку з облаштованою зоною  пси-
хологічного розвантаження, та ди-
тячою зоною. Також за попереднім 
зверненням до спеціалістів соціаль-
но-гуманітарного відділу (ІІІ поверх 
будівлі центру дозвілля) можна 
безкоштовно отримати консульта-
цію кваліфікованого психолога.

МОЛОДІЖНИЙ ПРОСТІР 
«POKROVSKE»

На базі комунального закладу 
культури «Покровський центр до-
звілля» діє Молодіжний простір 
«POKROVSKE». Даний проект ре-
алізовано в 2019 році в рамках 
Програми DOBRE на суму 181 тис. 
500 грн. На сьогодні це улюбле-

не місце відпочинку для молоді 
громади, де вони у вільний час 
спілкуються, грають в настільні 
та симуляційні ігри, проводять 
тренінги, спільно переглядають 
кінофільми, та мають можливість 
власноруч виготовляти сувенір-
ну продукцію з логотипами на 
спеціальному обладнанні.


