КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 26.02.2020 № 66/VII-72
м. Краматорськ
Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку
міста Краматорська на 2020 рік,
затвердженої рішенням міської ради
від 23.12.2019 № 64/VII-652
У зв’язку з уточненням змісту та обсягів фінансування по окремих заходах та розділах
Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої
рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-652, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська
на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-652 (далі Програма), а саме:
1) у розділі 3. «Заходи економічного і соціального розвитку у 2020 році» (додаток 1):
- доповнити підрозділ 3.19. «Охорона здоров’я» пунктами 9, 10;
- викласти у новій редакції в підрозділі 3.19. «Охорона здоров’я» рядок «Всього»;
2) розділ 4. «Організаційне забезпечення виконання заходів Програми» (додаток 2)
викласти в новій редакції;
3) у розділі 5. «Перелік проєктів місцевого розвитку, реалізація яких передбачена у
2020 році»:
- викласти у новій редакції:
підрозділ 5.1. «Перелік інвестиційних програм і проєктів, реалізація яких передбачена
за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2020 році» (додаток 3);
підрозділ 5.2. «Перелік об’єктів і заходів, реалізація яких передбачена за рахунок
залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, за виключенням

2
об’єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані
на лінії зіткнення, у 2020 році» (додаток 4);
підрозділ 5.4. «Перелік проєктів, реалізація яких передбачена в рамках участі у
спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма
для відновлення України» (Пул 2а, Пул 4)» (додаток 5);
- доповнити підрозділом 5.5. «Перелік об’єктів і заходів, реалізація яких передбачена
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій у 2020 році» (додаток 6);
4) у розділі 9. «Фінансове забезпечення заходів Програми» викласти у новій редакції
рядки: «Охорона здоров’я», «Організаційне забезпечення виконання заходів Програми» та
«Всього» (додаток 7);
5) розділі 10. «Фінансове забезпечення проєктів місцевого розвитку Програми»
викласти у новій редакції (додаток 8).

Міський голова

А.В. Панков
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Додаток 1
до рішення міської ради
26.02.2020 № 66/VII-72

3. Заходи економічного і соціального розвитку у 2020 році

№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Всього

1

2

3

4

5

9.

10.

Коригування ПКД
проєкту «Реконструкція
внутрішніх приміщень
травматологічного
корпусу КНП «Міська
лікарня №3»,
розташованої за
адресою: м.
Краматорськ, вул. Героїв
України,17»
Розробка ПКД проєкту
«Реконструкція
примішення під
відділення екстренної
(невідкладної) медичної

2020

2020

управлінн
я
капітальн
ого
будівницт
ва та
перспекти
вного
розвитку
міста
управлінн
я
капітальн
ого
будівницт

Витрати на реалізацію, тис.грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевого бюджету
Держав- обласпідприного
ного
бюджету
ємств
бюджету бюджет
міста
у
6
7
8
9

Очікуваний
результат
інших
джерел

найменування
показника

значення
показника

10

11

12

3.19. Охорона здоров’я

370,0

370,0

ПКД, од.

1

250,0

250,0

ПКД, од.

1

4

1

2

3

допомоги,
розташованого за
адресою: м.
Краматорськ, вул. Героїв
України,17»
Всього по охороні здоров’я: 10 заходів

Секретар міської ради

4
ва та
перспекти
вного
розвитку
міста

5

6

7

8

9

10

22095,0

-

-

21295,0

-

800,0

Д.В. Ошурко

11

12
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Додаток 2
до рішення міської ради
26.02.2020 № 66/VII-72

4. Організаційне забезпечення виконання заходів Програми

№
з/п

1

1.

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Всього

2

3

4

5

Впровадження
системи управління
якістю в діяльності
виконавчого
комітету
Краматорської
міської ради і
органів місцевого
самоврядування

2020

виконком
міської
ради

1616,0

Витрати на реалізацію, тис.грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевого бюджету
Державобласбюджет підпри- інших
ного
ного
ємств джерел
у
бюджету бюджет
міста
у
6
7
8
9
10

1616,0

Очікуваний
результат
найменування
показника

значення
показника

11
Придбання:
системні блоки,
багатофункціона
льні пристрої:
лазерні,
кольоровий,
програмне
забезпечення,
роботи з
сертифікації
структурованої
кабельної
мережі в будівлі
виконкому з
отриманням

12
10
8
1
115

180

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
відповідного
висновку,
отримання
висновку на
комплексну
систему захисту
інформації для
будівлі
виконкому,
встановлення
пожежної
сигналізації
серверної
кімнати з
автоматичним
газовим
гасінням та
виведенням на
пульт охорони
1-го поверху,
розширена
технічна
підтримка та
розвиток
системи
електронного
документообігу
АСКОД,
одиниць

12

1

1

1

7

1

2.

3.

4.

2

Утримання
виконавчого
комітету
Краматорської
міської ради

3

2020

Капітальний ремонт
будівлі і капітальний
ремонт системи
опалення блоку
гаражів

2020

Створення
сприятливих умов
співробітникам та
обладнання робочих
місць для
підвищення
ефективності праці
працівників
виконкому міської
ради та інших служб

2020

4

виконком
міської
ради

виконком
міської
ради

5

754,0

331,96

6

7

8

754,0

331,96

9

10

11
Оновлення
автопарку
виконкому
(придбання
авто),
придбання
кондиціонеру з
монтажем (4
поверх),
придбання
письмового
столу,
одиниць
Капітальний
ремонт будівлі
виконкому
(к.211, 214, 217),
капітальний
ремонт системи
опалення блоку
гаражів,
одиниць

12
1
1
1

3

1

8

1

4

5

управлінн
я з питань
цивільног
о захисту

100,0

100,0

управлінн
я з питань
цивільног
о захисту

100,0

100,0

4.3.

управлінн
я з питань
цивільног
о захисту

10,0

10,0

4.4.

архівний
відділ

30,0

30,0

4.5.

архівний
відділ

25,0

25,0

4.1.

4.2.

2

3

6

7

8

9

10

11
придбання
офісної мініАТС для
оптимізації
робочого місця
відповідального
чергового
придбання
офісних меблів
(робочих столів,
шаф для
документації та
одягу) для
оснащення
приміщень
управління,
одиниць
придбання
струминного
принтеру для
друку
документів
формату А3,
одиниць
придбання
серверу для
тривалого
зберігання
документів,
одиниць
придбання
книжкового
сканеру,

12

1

7

1

1

1

9

1

2

3

4

5

6

7

8

4.6.

архівний
відділ

15,0

15,0

4.7.

архівний
відділ

20,0

20,0

4.8.

служба у
справах
дітей

4.9.

4.10

служба у
справах
дітей,
центр
соціально
психологі
чної
реабілітац
ії дітей
служби у
справах
дітей
фінансове
управлінн
я

103,0

96,0

30,0

103,0

96,0

30,0

9

10

11
одиниць
придбання
проектора з
полотном,
одиниць
придбання
ноутбука,
одиниць
придбання
комп’ютерів та
багатофункціона
льних пристроїв,
одиниць

придбання
багатофункціона
льних пристроїв
та
кондиціонерів,
одиниць

придбання
ноутбуків,
одиниць

12

1

1
4
3

6
2

2

10

1

2

4.11

3

4
управлінн
яз
гуманітар
них
питань

Всього по організаційному забезпеченню
виконання заходів Програми: 4 заходи

Секретар міської ради

5

6

7

130,0

8

130,0

3360,96

3360,96

Д.В. Ошурко

9

10

11
придбання
комп’ютерів,
багатофункціона
льних пристроїв
та
кондиціонерів,
одиниць

12
5
2
3
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Додаток 3
до рішення міської ради
26.02.2020 № 66/VII-72

5. Перелік проєктів місцевого розвитку, реалізація яких передбачена у 2020 році

5.1. Перелік інвестиційних програм і проектів, реалізація яких передбачена за рахунок коштів Державного фонду
регіонального розвитку у 2020 році

№
п/п

1

Найменування
інвестиційної програми і
проєктів регіонального
розвитку та їх
місцезнаходження, вид
робіт
Реконструкція внутрішніх
приміщень
травматологічного корпусу
КМУ «Міська лікарня №
3», розташованої за
адресою м.Краматорськ,
вул.Героїв України,17

Обсяг фінансування у 2020 році,
тис.грн.:
в тому числі за рахунок:
Наявність позитивного
коштів
експертного звіту, номер
державног
коштів
та дата експертного звіту
Усього
о фонду
місцевого
регіональн
бюджету
ого
розвитку
Східний філіал
12 195,656
9 756,525
2 439,131
Державного інституту
"НДІПРОЕКТРЕКОНСТ
РУКЦІЯ"
від 28.06.2018
№ 10-0579-18

Результативність реалізації проєкту
(характеристика, потужність
відповідних об'єктів)

Реконструкція 1 та 2 поверхів –
приміщень
травматологічного
відділення (перепланування приміщень
для переносу приміщень операційної в
східне крило будівлі; влаштування
віконних та дверних блоків; внутрішні
опоряджувальні роботи; влаштування
підлоги;
систем
водопостачання,
каналізації, опалення та вентиляції;
монтаж
санітарно-технічного
обладнання; електротехнічні рішення;
улаштування
системи
пожежної
сигналізації; системи оповіщення та
управління евакуацією людей та ін.).

12

2

Розвиток травматологічної
допомоги в м.
Краматорську шляхом
оснащення
КНП «Міська
лікарня № 3»
спеціалізованим медичним
обладнанням

Не потребує

13818,000

11054,400

2763,600

Придбання
медичного
спеціалізованого
обладнання:
відеоскопічної стійки з гастроскопом та
колоноскопом;
- РЕОП (рентгенологічного електроннооптичного перетворювача); - придбання
універсального операційного медичного
столу;
-придбання системи рентгенографічної
та флюороскопічної на 2-3 місця.

13

3

"Stop інсульт" - сучасний
рівень
діагностичнолікувального процесу в
попередженні
мозкових
катастроф
шляхом
відкриття відділення блока
інтенсивної терапії для
хворих
з
судинною
патологією

Не потребує

22642,400

18113,920

4528,480

Придбання
медичного
спеціалізованого
обладнання
для
створення
та
оснащення
блока
інтенсивної терапії для хворих з
судинною патологією неврологічного
відділення:
-компьютерного томографу 16-срезовий
фірми TOSHIBA (agvilion16) SIMENS;
- апаратів штучної вентиляції легень
(Brisar2);
- пульсоксиметрів CMS 50B HEAGO;
-ліжок
функціональних
з електроприводом SOFIA;
- дифибрилятора
кардіосинхронізованого AKSION;
-електровідсмоктувачів
з електроприводом ОХ10 HICO;
- електроенцефалографу BRAINTEST;
- приліжкових моніторів ЧСС, АД ЕКГ
PS. T HEACO;
інфузоматів
(насос
інфузійний
роликовий MS -2200);
- холтерівського монітору ЕКГ SE2003C.

14

4

5

Реконструкція
каналізаційного колектору
мікрорайону «Лазурний»
м. Краматорск

Будівництво
спортивнооздоровчого
комплексу:
футбольне поле, майданчик
для пляжного волейболу,
легкоатлетична доріжка по
вул.
Паркова
у
м.
Краматорськ (коригування)

«Державний науководослідний та проектновишукувальний інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНТР
УКЦІЯ»
№
10-00659-16
від 07.06.2018

ТОВ "ПРОЕКСП"
№ V-0560-19/ПРОЕКСП
від 26.12.2019

47265,272

37471,542

42538,745

16556,701

4726,527

20914,841

В результаті реалізації проєкту
планується буде замінено 5337 п/м
каналізаційних мереж, облаштовано 83
од. колодязів, забезпечено цілодобове та
безаварійне відведення стічних вод від
житлових
будинків
та
об’єктів
соціальної
сфери
мікрорайону
«Лазурний»;
уникнення забруднення ґрунту та
екологічної катастрофи.
шляхом відновлення каналізаційного
колектору мікрорайону «Лазурний».
Будівництво спортивно-оздоровчого
комплексу:
- улаштування основи футбольного
поля;
- штучного покриття – синтетична
трава;
- трибун для глядачів;
- монтаж воріт 7,32*2,44 м з сіткою;
- проведення робіт по водопостачанню
та водовідведенню;
- улаштування основи для майданчика
для пляжного волейболу;
- монтаж стійок, сітки та суддівської
вишки;
- улаштування основи для
легкоатлетичної доріжки;
- тенісного корту;
- доріжки та ями для стрибків;
- майданчику воркаут;
- монтаж роздягалень, адмінбудівлі,
господарчого блоку;

15

6

Будівництво будівлі Центру
надання адміністративних
послуг по вул. Паркова в
районі буд. № 16 в м.
Краматорськ,
Донецької
області

Всього:

Секретар міської ради

Інститут
"НДІПРОЕКТРЕКОНСТ
РУКЦІЯ"
№ 329/е/19
від 14.03.2019

46 981,936

28 331,600

18 650,336

180 374,806 126 351,891

54022,915

Д.В. Ошурко

- організація системи пожежної
сигналізації;
- улаштування огорожі;
- благоустрій території.
Будівництво будівлі центру надання
адміністративних послуг:
трьохповерхова будівля, з цокольним
поверхом та теплогенераторною,
призначена для перебування
працівників центру та тимчасового
перебування людей, що його
відвідують;
- благоустрій прилеглої території з
улаштуванням дитячого майданчику та
зелених насаджень;
- влаштування відкритого паркінгу.

16

Додаток 4
до рішення міської ради
26.02.2020 № 66/VII-72

5.2.Перелік об’єктів і заходів, реалізація яких передбачена за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів
населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження, за виключенням об’єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що
розташовані на лінії зіткнення, у 2020 році
Потреба у фінансуванні на
2020 рік, тис.грн.

№

1

1

2

Найменування заходу
(згідно з ПКД)

Відповідал
ьний
виконавець

3
2
Реконструкція
Департаме
системи
нт
водопостачання від 3- капітально
го
підйому
до
го
фільтрувальної станції будівництв
м. Краматорськ
а
Реконструкція
Департаме
системи
нт
водопостачання сел. капітально

Наявність
позитивного
експертного
звіту номер та
дата
експертного
звіту
4

Всього
згідно з
експертним
звітом

5

кошти
обласного
бюджету

кошти
міського
бюджету

6

7

№ 05-0325-18
від 03.10.2018

№ 05-0535-17
від 15.11.2017

13 221,210

4007,61

-

9 867,879

1098,63

-

Результативність реалізації проєкту
(характеристика, потужність
відповідних)

8
Прокладання водопровідних мереж
діаметром 500 мм і перемичка для
з´єднання двох об´єктів
водопостачання.
Прокладання
2,8
км
нових
водопровідних мереж та виконання
реконструкції
існуючих

17

Красноторка
Краматорськ

3

4

5

м.

го
будівництв
а

Капітальний ремонт Департаме
будівлі Краматорської
нт
Української гімназії з капітально
благоустроєм
го
території
будівництв
а

№ 24126
від 08.10.2019

Реконструкція
Департаме
фізкультурнонт
оздоровчого
капітально
комплексу
з
го
будівництвом
спортивної споруди зі будівництв
а
штучним льодом по
вул. Дружби в районі
парку ім. Пушкіна, м.
Краматорськ
Донецька обл.

№ 05-0173-18
від 25.04.2019

Капітальний ремонт Департаме
внутрішніх
нт
приміщень
капітально
амбулаторій
№
го
2,3, розташованої за будівництв
адресою:
а
м.Краматорськ,
вул. Дніпровська, 17
КЗ "ЦПМСД № 1"

№ 6332
від 06.04.2017

61 161,617

5 137,287

116 694,716

68 303,40

13 089,691

1 365,83

-

-

-

водопровідних
мереж
з
облаштуванням
підвищувальної
насосної станції та встановленням
робочого та резервного сучасного
енергоємного насосного обладнання.
Проведення капітального ремонту
внутрішніх
приміщень
гімназії,
системи
водопостачання
та
каналізації,
системи опалення,
вентиляційної системи,
системи
електрозабезпечення,
благоустрій
прилеглої території гімназії.
Будівництво спортивної споруди зі
штучним льодом. Після реалізації
проекту
очікується
підвищення
інтересу різних категорій населення
міста до занять фізичною культурою
та спортом, формування у населення
сталих традицій та мотивації щодо
фізичного виховання і спорту, як
важливих чинників забезпечення
здорового способу життя, створить
сприятливі умови для розвитку
індивідуальних
здібностей
спортсменів.
Капітальний ремонт приміщень,
облицювання стін, стель, заміна
підлоги; облаштування припливно –
витяжної
вентиляції
згідно
санітарних умов; заміна існуючого
санітарно – технічного обладнання;
капітальний
ремонт
підвальних
приміщень; заміна електроживлення,
комутативних
апаратів
та

18

м.
Краматорська
(коригування)

6

7

8

Реконструкція,
Департаме
модернізація та
нт
благоустрій території
капітально
МПК «Будівельник»
го
по вул. Маяковського, будівництв
буд.9 у м.
а
Краматорську,
Донецької області
«Будівництво
Департаме
фізкультурнонт
оздоровчого
капітально
комплексу
з
го
басейнами
(типової будівництв
будівлі басейну "H2Oа
Classic",
розташованого
в
м.Краматорськ,
в
районі вул. О.Тихого
та вул.Маяковського»

№ 05-0344-18
від 23.10.2018

Капітальний ремонт Департаме
будівлі
Центру
нт
позашкільної роботи капітально
за адресою: 84300,
го
Донецька
область, будівництв
місто
Краматорськ,
а
вул. Паркова, 12а
(коригування)

№ 05-0022-19
від 31.05.2019

13 805,836

2 983,796

-

№ 3-473-18ЕП/КО
від 05.12.2018

80 193,426

55 937,716

-

21 850,539

10610,71

7004,808

електроосвітлення згідно правил
електроспоживання;
оснащення
будівлі пожежною сигналізацією;
капітальний
ремонтсистеми
водопостачання та водовідведення.
Проведення ремонтних робіт
внутрішніх приміщень палацу.
Проведення заходів з благоустрою
прилеглої території до палацу.

Будівництво фізкультурнооздоровчого комплексу з басейнами.
Після реалізації проєкту очікується
підвищення інтересу різних категорій
населення міста до занять водними
видами спорту, формування у
населення сталих традицій та
мотивації щодо фізичного виховання
і спорту, як важливих чинників
забезпечення здорового способу
життя, створить сприятливі умови
для розвитку індивідуальних
здібностей спортсменів.
Капітальний ремонт приміщень,
облицювання
та оклеювання
шпалерами стін, заміна підлоги;
капітальний
ремонт
підвальних
приміщень; заміна електроживлення,
комутативних
апаратів
та
електроосвітлення згідно правил
електроспоживання;
оснащення
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9

10

Оновлення
матеріально-технічної
бази
Центру
позашкільної роботи

Департаме
нт освіти і
науки

Реконструкція
Департаме
нежитлової будівлі по
нт
вул. Заводська, 187 капітально
для
розміщення
го
дитячого дошкільного будівництв
закладу
в
м.
а
Краматорськ
Донецької області».

будівлі пожежною сигналізацією;
капітальний
ремонт
систем
водопостачання та водовідведення.
Заміна вікон, дверей, утеплення
фасадів, ремонт даху з утепленням.
По завершенню реалізації проєкту
очікується щорічна економія тепло
споживання по даному закладу у
розмірі
40 %.
Закупівля нового обладнання для
забезпечення навчального процесу в
Центрі позашкільної роботи.

не потребує
900,000

900,000

№ 10-0661-19
від 17.02.2020

16 518,444

7104,48

1651,444

Капітальний ремонт приміщень,
облицювання стін, стель, заміна
підлоги; облаштування припливно –
витяжної
вентиляції
згідно
санітарних умов; заміна існуючого
санітарно-технічного
обладнання;
капітальний
ремонт
підвальних
приміщень; заміна електроживлення,
комутативних
апаратів
та
електроосвітлення згідно правил
електроспоживання;
оснащення
будівлі пожежною сигналізацією;
капітальний
ремонт
систем
водопостачання та водовідведення.
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11

12

13

Капітальний ремонт
Служба
пішохідних тротуарів автомобіль
по вул. Лівобережна них доріг у
(Кірова) на дільниці Донецькій
від буд. № 6 до
області
буд. № 628 та на
дільниці від буд. №
221 до буд. № 413 в
смт. Ясногірка м.
Краматорськ
Капітальний ремонт Департаме
автодороги по вул.
нт
Шкільна на ділянці розвитку
від
вул.
базових
Старгородська
галузей
(Союзна) до будівель промислов
ПАТ
"КЗК"
в
ості
м.
Краматорськ
(коригування)
Капітальний ремонт Департаме
автомобільної дороги
нт
по вул. Ювілейна на розвитку
ділянці
від
вул.
базових
Двірцева до н.б № 50
галузей
та на ділянці від вул. промислов
Паркової
до
вул.
ості
О.Вишні
в
м.
Краматорськ
(коригування)
Разом по місту

Секретар міської ради

№ 054-19Д
від 28.02.2019

Капітальний ремонт пішохідних
тротуарів в смт. Ясногірка м.
Краматорськ
19 700,00

1 163,310

-

№ 10-0682-18
від 03.08.2018

Капітальний ремонт автодороги:
укладання нового асфальтного
покриття.
33 868,830

4 919,160

-

№ 14689
від 10.07.2018

Капітальний ремонт автодороги:
укладання нового асфальтного
покриття.
30 203,800

10 054,250

-

431 075,988

173 586,179

8 656,252

Д.В. Ошурко

21

Додаток 5
до рішення міської ради
26.02.2020 № 66/VII-72

5.4. Перелік проєктів, реалізація яких передбачена в рамках участі у спільному з Європейським інвестиційним
банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» (Пул 2а, Пул 4)

№
п/п

Повна назва проєкту згідно
експертного звіту

Наявність
позитивного
експертного
звіту, номер та
дата
експертного
звіту

1

2

3

1

2

Обсяг
фінансування у
2020 році,
тис.грн.

Результативність реалізації проєкту (характеристика, потужність
відповідних об'єктів)

4

5

Пул 2а

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Будівлі комунальної
медичної установи «Дитяче
територіальне медичне
об’єднання» по
вул. Вознесенського, 20
м. Краматорськ капітальний ремонт
(термомодернізація)

ДП
"Укрдержбудек
спертиза" від
09.08.2018
№ 10-0730-18

Будівлі комунального

ДП Державний

27 754,720

37 451,381

Проєктом передбачено: зовнішнє утеплення - 3493 кв.м. стін,
утеплення покрівлі - 1545 кв.м., установка регулятора перепаду тиску.
В будівлі поліклініки у ході реалізації проекту очікується заміна -157
вікон, зовнішнє утеплення -1929 кв.м. стін, утеплення покрівлі – 858кв.м.
В будівлі молочної кухні у ході реалізації проекту очікується заміна 20
вікон, зовнішнє утеплення 325,5 кв.м., утеплення покрівлі – 418 кв.м.
- заміна 9 вікон; зовнішнє утеплення 306 кв.м., утеплення покрівлі –
250кв.м.
Після завершення проєкту очікується: продовження терміну експлуатації
будівлі на 25 років, економія теплової енергії на опалення від реалізації
проекту складає 473,4 Гкал.
Проєктом передбачено: заходи з енергозбереження (заміна дверей,

22

1

3

4

2

закладу «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги № 1
м.Краматорськ капітальний ремонт
(термомодернізація).
Коригування

Реконструкція будівель
комунального закладу
"Центр первинної медико санітарної допомоги № 2
м.Краматорська" по
вул. Василя Стуса
(Соціалістична), 31
(коригування)

Терапевтичний та
урологічний корпуси
комунальної медичної
установи
«Міська
лікарня № 2»,
м.Краматорськ -

3

науководослідний та
проектновишукувальний
інститут
"Ндіпроектреко
нструкція"
від 09.08.2018
№10-0715-18

4

Філія ДП
"Укрдержбудек
спертиза"
від 05.09.2017
№ 05-0513-17

53 528,017

ДП
"Укрдержбудек
спертиза" від
14.08.2018
№ 10-0770-18

42 793,081

5

вікон, утеплення фасаду) та зменшити витрати місцевого бюджету на
утримання закладу комунальної власності. Проєктом передбачено
встановлення нових теплолічильників. Реалізація проєкту призведе до
очікуваного значного підвищення температурного режиму в
приміщеннях, зменшення річної потреби теплової енергії (приблизно 2530 %) що в натуральних показниках становить:
Будівля амбулаторій № 2,3 розташована за адресою – вулиця
Дніпровська, № 17 в м. Краматорськ Донецької області - 91,4 гКал.
Будівля амбулаторії № 4 розташована за адресою – вулиця О.Тихого,
№ 17 в м. Краматорськ Донецької області - 91,4 гКал,
Будівля амбулаторій № 5,6 розташована за адресою – вулиця Косіора,
№ 10 в м. Краматорськ Донецької області - 87,7 гКал,
Будівля амбулаторії № 7 розташована за адресою – вулиця Катерини
Білокур, № 1А в м. Краматорськ (селище Іванівка) Донецької області 60 гКал.
Проєктом передбачено: заміна кровлі - 2762,5 кв.м,
-вікна 270 шт. – 948,4 кв.м, дверей- 150 шт – 843,16 кв.м., труб для
водопроводу – 806,5 м, каналізація – 1037,9 м; замінита - 706 радіаторів;
-провести утіплення фасаду- 12611,81 кв.м.
Благоустрій території. Передбачено придбання обладнання, а саме ліфтів
пасажирських – 2 од. (для доступності отримання медичної допомоги
особам з обмеженими можливостями).
Продовження терміну експлуатації будівлі на 20 років. Очікуване
зниження споживання теплової енергії до 20 %, зменшення споживання
електроенергії на 5 %.
Проєктом передбачено: утеплення зовнішніх огороджуючих
конструкцій, конструкціі зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією,
заміна вікон та зовнішніх дверей, утеплення горищного перекриття,
цокольної частини будівлі, перекриття над підвальним поверхом,
часткова заміна кровлі з встановленням водовідвідних систем.
Підлягає заміні: 449 вікон загальною площею 1606,0 м2, дверей 12,52 м2,
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1

2

капітальний ремонт
(термомодернізація)

3

Всього:

5

6

7

Капітальний ремонт
(термомодернізація)
будівель Краматорського
дошкільного навчального
закладу № 8 за адресою:
Донецька обл.,
м.Краматорськ, бульвар
Краматорський, 22а
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація)
будівель дошкільного
навчального закладу № 87
за адресою: Донецька
область,
м.Краматорськ, вул.
Бєлгородська, 59
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація)
будівель дошкільного
навчального закладу № 34
за адресою: Донецька обл.,
м.Краматорськ, вул.
Катеринича, 34а

4

5

теплоізоляція фасада площею 5337,2 м2.
За результатами реалізації проєкту очікується продовження терміну
експлуатації будівлі на 45 років. Очікуване зниження споживання
теплової енергії до 46 %.

161 527,199

ТОВ
"Експертиза
МВК"
м.
Київ № 6776
від 03.05.2017

ТОВ
"Експертиза
МВК" м.Київ
№ 6769 від
03.05.2017

ТОВ
"Експертиза
МВК" м.Київ
№ 6777 від
03.05.2017

ОСВІТА
Проєктом передбачено: заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
4 102,708
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

3 362,892

2 052,274

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

24

1

8

9

10

11

2

(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація)
будівель Краматорського
дошкільного навчального
закладу
№ 51 за
адресою: Донецька область,
м.Краматорськ,
вул.Горького (Конрада
Гампера), 4 (коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація)
будівель Краматорського
дошкільного навчального
закладу
№ 60 за
адресою: м.Краматорськ,
вул.Шкадінова
(Академічна), 86а
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація)
будівель Краматорського
дошкільного навчального
закладу № 6 за адресою:
Донецька обл.,
м.Краматорськ, вул. О.
Вишні,19а (коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація)
будівелі дошкільного
навчального закладу № 82
за адресою: Донецька обл.,
м.Краматорськ,

3

ДП
"Укрдержбудек
спертиза" від
18.04.2017
№ 05-0228-17

ДП
"Укрдержбудек
спертиза" від
18.04.2017
№ 05-0226-17

ДП
"Укрдержбудек
спертиза"
№ 05-0215-17
від 18.04.2017
ДП
"Укрдержбудек
спертиза" №
05-0225-17 від
18.04.2017

4

733,014

2 625,676

3 588,913

3 431,091

5

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.
-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

Проєктом передбачено: заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.
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1

12

13

14

15

2

вул.Дніпропетровська
(Дніпровська), 6а
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація)
будівель дошкільного
навчального закладу № 84
за адресою: Донецька обл.,
м.Краматорськ,
вул.Двірцева, 57
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація)
будівель Краматорського
дошкільного навчального
закладу
№ 97 за
адресою: Донецька обл., м.
Краматорськ, вул.Бикова,7а
(коригування)
Капітальный ремонт
(термомодернізація)
будівель Краматорської
загальноосвітньої школи
№ 33 за адресою: м.
Краматорськ
вул.Білгородська, 95
(коригування)
Капітальный ремонт
(термомодернізація)
будівель Краматорської
загальноосвітньої школи IIII ступенів № 8 за адресою:
м. Краматорськ вул.

3

ДП
"Укрдержбудек
спертиза"
№ 05-0224-17
від 18.04.2017

ДП
"Укрдержбудек
спертиза"
№ 05-0223-17
від 18.04.2017

ДП
"Укрдержбудек
спертиза" від
14.04.2017
№ 05-0218-17
ДП
"Укрдержбудек
спертиза" від
14.04.2017
№ 05-0217-17

4

4 423,082

5 239,339

3 412,720

10 253,554

5

Проєктом передбачено: утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
- ремонт фундаменту та цоколю будівлі.
Проєктом передбачено: заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

Проєктом передбачено: заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

26

1

16

17

18

19

2

3

Двірцева, 57а (коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація)
ТОВ
будівель Краматорської
"Експертиза
загальноосвітньої школи I МВК" м.Київ
III ступенів № 2 за адресою:
№ 6768 від
Донецька область,
03.05.2017
м.Краматорськ, вул. О.
Вишні, 15 (коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація)
ТОВ
будівель Краматорської
"Експертиза
загальноосвітньої школи I МВК" м.Київ
III ступенів № 18 за
№ 6778 від
адресою: Донецька обл.,
03.05.2017
м.Краматорськ, вул. О.
Кошового, 18 (коригування)
Капітальный ремонт
(термомодернізація)
ДП
будівель Краматорської
"Укрдержбудек
загальноосвітньої школи Iспертиза" від
III ступенів № 25 за
18.04.2017
адресою: м.Краматорськ,
№ 05-0220-17
вул.Б.Хмельницького, 25
(коригування)
Капітальный ремонт
(термомодернізація)
ДП
будівель Краматорської
"Укрдержбудек
загальноосвітньої школи Iспертиза" від
III ступенів № 26 за
14.04.2017
адресою: м.Краматорськ,
№ 05-0219-17
вул. Ульянівська
(Софієвська), 128

4

7 491,177

1 539,355

4 581,491

4 297,834

5

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

Проєктом передбачено: заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
- ремонт та утеплення фундаменту та цоколю будівлі.

27

1

20

21

22

23

2

(коригування)

Капітальний ремонт
(термомодернізація)
будівель Краматорської
загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 10 за
адресою:
Донецька обл., м.
Краматорськ, вул.
Хабаровська, 40а
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація)
будівель Краматорської
загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 9 за
адресою: м. Краматорськ,
б.Краматорський,17
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівлі
ЗОШ № 5 у
м.Краматорську.
Коригування
Капітальний ремонт
(термомодернізація)
будівель Краматорської
загальноосвітньої школи
№ 17 за адресою:
Донецька область,
м.Краматорськ, вул. 12
Грудня (Благодатна), 80

3

4

5

12 044,312

Проєктом передбачено: заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт та утеплення фундаменту та цоколю будівлі
Очікуваний результат:
-скорочення споживання теплової енергії до 260 гКал;
- економія теплоспоживання на 40 %.

ДП
"Укрдержбудек
спертиза" №
05-0216-17 від
14.04.2017

6 606,587

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

ТОВ“Експерти
за МВК”
№ 24901 від
20.11.2019

18 125,816

ДП
"Укрдержбудек
спертиза"
№ 05-0222-17
від 14.04.2017

2 182,299

ТОВ
"Експертиза
МВК" м.Київ
№ 6770 від
03.05.2017

Після завершення проєкту очікується підтримання температурного
режиму у приміщеннях школи згідно з вимогами санітарних норм. Також
по завершенню реалізації проєкту очікується щорічна економія
теплоспоживання по даному закладу у розмірі 40 %.
-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.
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1

24

25

26

27

2

3

(коригування)
Капітальний
ремонт
(термомодернізація)
будівель
Краматорської
ДП
загальноосвітньої школи №
"Укрдержбудек
23 за адресою: Донецька
спертиза"
обл.,
м.
№ 05-0221-17
Краматорськ,
від 14.04.2017
вул. Калініна (Михайла
Горяйнова),
45а
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівлі
дошкільного навчального
ТОВ“Експерти
закладу № 64,
за МВК”
розташованого за адресою:
№ 7944
Донецька обл, м.
від 09.06.2017
Краматорськ,
вул.Паркова,32а
(коригування)
Капітальний ремонт
Філія ДП
(термомодернізація) будівлі "Укрдержбудек
дошкільного навчального
спертиз" у
закладу № 96 розташованої
Донецькій
за адресою: Донецька обл.,
області
м.Краматорськ, вул.
№ 05-0325-17
Бикова,4а (коригування)
від 26.06.2017
"Капітальний ремонт
ДП Державний
(термомодернізація) будівлі
науководошкільного навчального
дослідний та
закладу № 53,
проектнорозташованого за адресою: вишукувальний
Донецька обл.,
інститут

4

514,948

5 050,417

4 760,822

4 296,087

5

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

Проєктом передбачено: заміна 368,51 м2 світлопрозорих конструкцій,
заміна вікон та дверей на енергозберігаючі; утеплення та ремонт
покрівлі та перекриттів 865,2 м2; утеплення цоколю та фасаду -1280,67
м2; фарбування фасаду; ремонт фундаменту та цоколю будівлі
По завершенню реалізації проєкту очікується щорічна економія
теплоспоживання по даному закладу у розмірі 40%.

Заходи реалізації проєкту:
-заміна вікон - 373, 25 м2 та дверей - 59,09 м2 на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі - 1307,87 м2; утеплення цоколю та фасаду
- 1513,43 м2; фарбування фасаду; ремонт фундаменту та цоколю будівлі
По завершенню реалізації проєкту очікується щорічна економія тепло
споживання по даному закладу у розмірі 40%.
Заходи реалізації проєкту:
-заміна вікон - 447,5 м2 та вітражів, дверей - 16,4 м2 на
енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі - 1325,2 м2;
-утеплення цоколю - 488,7 м2 та фасаду - 1220,3 м2;
-фарбування фасаду;

29

1

2

м.Краматорськ,
вул.В. Стуса, 61

28

Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівлі
дошкільного навчального
закладу № 92 розташованої
за адресою: Донецька обл.,
м.Краматорськ, вул.
Кирилкіна,28а
(коригування)

29

Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівлі
загальноосвітньої школи №
3 розташованої за адресою:
Донецька обл., м.
Краматорськ,
вул.Н.Курченко,19
(коригування)

30

31

3

"Ндіпроектреко
нструкція"
№1 0-00587-17
від 01.06.2017
Філія ДП
"Укрдержбудек
спертиз" у
Донецькій
області
№ 05-0324-17
від 26.06.2017

ДП Державний
науководослідний та
проектновишукувальний
інститут
"Ндіпроектреко
нструкція"
№ 10-00519-17
від 30.05.2017
ДП Державний
"Капітальний ремонт
науково(термомодернізація) будівлі
дослідний та
загально освітньої школи
проектно№ 31, розташованої за
вишукувальний
адресою:
інститут
Донецька область, м.
"Ндіпроектреко
Краматорськ, вул. Катерини
нструкція"
Білокур,14 Коригування
№ 10-00585-17
від 01.06.2017
Капітальний ремонт
ТОВ“Експерти

4

5 422,972

10 281,131

2 350,051

6 185,992

5

-ремонт фундаменту та цоколю будівлі
По завершенню реалізації проекту очікується щорічна економія
теплоспоживання по даному закладу у розмірі 50 %.
Заходи реалізації проєкту:
-заміна вікон - 364,07 м2 та дверей - 44,61 м2 на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі - 1621 м2 ;
-утеплення цоколю та фасаду - 1985,53 м2;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі
По завершенню реалізації проекту очікується щорічна економія
теплоспоживання по даному закладу у розмірі 40 %.
Заходи реалізації проєкту:
-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі - 1253,61 м2 ;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
- ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

Проєктом передбачено: заміна вікон та дверей на енергозберігаючі 1253,61 м2; утеплення та ремонт покрівлі - 1400,00 м2; утеплення
цоколю та фасаду - 3600,м2; фарбування фасаду; ремонт фундаменту та
цоколю будівлі.
По завершенню реалізації проєкту очікується щорічна економія тепло
споживання по даному закладу у розмірі 40%.

Проєктом передбачено: заміна вікон та дверей на енергозберігаючі та

30

1

32

33

34

2

(термомодернізація) будівлі
дошкільного навчального
закладу № 71 розташованої
за адресою: Донецька
область, м. Краматорськ,
бульвар Краматорський,18а
(коригування)

"Капітальний ремонт
(термомодернізація)
будівель Краматорської
загальноосвітньої школи №
32 за адресою: Донецька
область,
м. Краматорськ,
вул.Волгодонська, 22.
Коригування

Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівлі
загальноосвітньої школи
№ 19 розташованої за
адресою: Донецька
область, м.Краматорськ,
вул. О.Кобилянської,1
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівлі

3

за МВК”
№7945 від
09.06.2017

4

ДП
"Спеціалізован
а державна
експертна
організаціяцентральна
служба
Української
державної
будівельної
експертизи"
ДП
"Укрдержбудек
спертиза"
№ 10-00584-17
від 01.06.2017

7 325,036

Філія ДП
"Укрдержбудек
спертиз" у
Донецькій
області від
14.11.2017 №
05-0338-17

4 323,842

Філія ДП
"УКРДЕРЖБУ

6 303,923

5

світлопрозорих конструкцій - 368,51 м2; утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
утеплення перекреттів - 865,2 м2;фарбування фасаду; ремонт
фундаменту та цоколю будівлі.
По завершенню реалізації проєкту очікується щорічна економія
теплоспоживання по даному закладу у розмірі 40%.

Заходи реалізації проєкту:
-заміна вікон - 896,58 м2 та дверей - 27,06 м2 на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі- 1663,5 м2, утеплення горища 1394,57 м2;
-утеплення цоколю та фасаду - 3292,81 м2;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі
По завершенню реалізації проекту очікується щорічна економія
теплоспоживання по даному закладу у розмірі 40 %.

Проєктом передбачено: заміна вікон - 521,0 м2 та дверей - 9,35 м2 на
енергозберігаючі; утеплення та ремонт покрівлі - 805,2 м2;
-утеплення цоколю та фасаду - 1882,0 м2; фарбування фасаду; ремонт
фундаменту та цоколю будівлі.
по завершенню реалізації проєкту очікується щорічна економія
теплоспоживання по даному закладу у розмірі 40 %.
Проєктом передбачено: заміна вікон та дверей на енергозберігаючі 1 025 м2 вікон та 50 м2 дверей; утеплення та ремонт покрівлі - 3 060 м2;
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1

35

2

Краматорського
дошкільного навчального
закладу № 5 за адресою:
Донецька обл., м.
Краматорськ, вул.
Хрустальна, 1(коригування)
Капітальний ремонт будівлі
загальноосвітньої школи
№ 4 з благоустроєм
прилеглої території по вул.
Двірцева, 48 а у м.
Краматорськ
Всього:

36

"Капітальний ремонт
будівля Центральної
міської публічної
бібліотеки, розташованої
по
вул.
М.Приймаченко
(Гв.Кантемирівців), 16 у
м. Краматорську, Донецької
області" (коригування)
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Капітальний ремонт будівлі
клубу Комунального
закладу культури БК
"Міленіум" за адресою:

3

ДЕКСПЕРТИЗ
А" у
Донецькій
області
№ 05-0227-17
від 18.04.2017
Філія ДП
"УКРДЕРЖБУ
ДЕКСПЕРТИЗ
А" у
Донецькій
області
№ 05-0703-17
від 08.12.2017

ДП
"Державний
науководослідний та
проектновишукувальний
інститут"НДІП
РОЕКТРЕКОН
СТРУКЦІЯ""
№ 10-00332-17
від 19.05.2017
ТОВ
"Експертиза
МВК"
від 16.03.2018

4

9 553,733

166 463,088

5

утеплення цоколю та фасаду - 4 649 м2; фарбування фасаду; ремонт
фундаменту та цоколю будівлі.
Також по завершенню реалізації проєкту очікується щорічна економія
теплоспоживання по даному закладу у розмірі 40 %.
Проєктом передбачено: встановлення металевої огорожі по периметру
ділянки, благоустрій території з встановленням лавочок, зовнішне
освітлення території, встановлення пандусів на вході до блоків "А" та
"Б", встановлення гральних та спортивних майданчиків, баскетбольного
стенду, ремонт футбольного поля, озеленення території, часткове
перелаштування приміщення бібліотеки, технічне переоснащення та
оздоблення приміщення актового залу, ремонт сходової клітки.
Передбачено часткове перевлаштування приміщень підвалу.

ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРИ
Проєктом передбачено: заміна інжинерних комукацій та заходи з
енергозбереження (заміна 100 вікон по периметру будівлі та 77 вікон в
стелі 2 поверху, 27 дверей), утеплення стелі, утеплення стін та покрівлі
(термомодернізація), заміна труб водопостачання та каналізаційної
системи, встановлення системи пожежної сигналізації. З реалізацією
8 959,600
проєкту очікується зниження експлуатації витрат на утримання будівлі
бібліотеки на 20 %, зниження споживання теплової енергії до 20 %,
продовження терміну експлуатації будівлі на 20 років;

1 401,190

Проєктом передбачено: -заміна дерев’яних вікон, -фарбування
існуючих металевих вхідних дверей, утеплення покрівлі, водостоки,
ремонт ганків з влаштуванням козирків, штукатурення та фарбуванням
фасаду, улаштування пандусу та велосипедної стоянки. Заміна існуючих
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1

38

39

2

вул.Українська
(Командарма Федько), 81,
смт.Красноторка, м.
Краматорськ, Донецька
область.(коригування)
Всього:
Реконструкція системи
знезараження питної води
на фільтрувальній станції з
впровадженням
електролізних установок по
виробництву гіпохлориту
натрію м.Краматорськ
(коригування)
Всього:
Реконструкція нежитлової
будівлі під житло для
переселенців з
розміщенням спортивного
та дитячого майданчиків за
адресою: вул. Абая, 4, смт.
Біленьке, м.Краматорск,
Донецька обл.(коригування)
Всього:
Всього ПУЛ 2А:

3

№ 12280

4

5

внутрішніх дверей на МДФ.
Заміна електро приборів (вимикачі, розетки, щитові рубильники).
З реалізацією проекту збільшиться кількість гуртків, комфортні умови
для занять творчості та спорту дітей, молоді та людей похилого віку.

10 360,79

Східна філія
ДП
«НДІПРОЕКТР
ЕКОНСТРУКІ
Я»
№ 10-0004-19
від 15.01.2019

ТОВ
"Експертиза
МВК"
від 18.04.2017
№ 6529

ВОДОПОСТАЧАННЯ
Фільтрувальна станція проєктною потужністю 50 тис. м3/добу.
-монтаж електролізного генератора - 3 од. з виробництва змішаних
оксидантів. Проєктом передбачено: заміна насосів-дозаторів - 2 од.
насосів вториного хлорування - 2 од., монтаж транспортеру - 1 од. для
76 789,637
подачі солі; заміна вікон на пластикові - 0,7 м2, ремонт кровлі -100 м2,
встановлення засувок - 16 од.
В результаті реалізації проєкту очікується створення безпечної
екологічної ситуації у місті Краматорськ.
76 789,79

14 905,267

14 905,267
430 046,134

ЖИТЛО
Передбачено: утеплення фасаду, цоколю - 1179,12 м2, та даху 169,04 м3,
заміна вікон на металопластикові 115 од. (306,15м2). Ремонт ганків і
облицювання сходів керамогранітною плиткою 7,0 м2. Внутрішнє
оздоблення приміщення: підвал, коридор кухня, допоміжні кабінети,
система вентиляції.
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1

2

3

4

1

Капітальний ремонт
(санація) будівлі міської
лікарні №3 м.Краматорськ,
вул. Вознесенського, 17 у
Донецькій області

ТОВ
"Експертиза
ЗО" м.Харків
від 30.03.2018
№ 918-18Д

19 578,851

"Реконструкція,
модернізація та благоустрій
території МПК
"Будівельник" по
вул.
Маяковського буд. 9, у м.
Краматорську, Донецької
області"(коригування)

ДП
"Державний
науководослідний та
проектновишукувальний
інститут"НДІП
РОЕКТРЕКОН
СТРУКЦІЯ""
від 09.04.2019
№ 05-0093-19

112 961,839

Реконструкція нежитлової
будівлі під дошкільний
навчальний заклад за
адресою Дон.обл.,

Східна філія
ДП
«НДІПРОЕКТР
ЕКОНСТРУКІ

38 384,940

2

3

Пул 4

5

Реалізація проєкту передбачається шляхом:
- улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці - 1763 м2;
- демонтаж вікон та улаштування блоків віконних металопластикових –
327 шт;
- демонтаж та улаштування дверних полотен – 7 шт;
- утеплення укосів мінеральними плитами товщиною 30 мм з
опорядженням
декоративним розчином за технологією «CEREZIT» –
917,61 м2; - утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150
мм – 3713 м2;
- утеплення горищного перекриття плитами мінераловатними у два шари
з паро- та гідроізоляцією – 1804 м2;
- установка водостічних труб, колін, відливів і лійок – 627 м;
- утеплення цоколя з облицюванням поверхні керамічними плитками –
267,52 м2.
Проєктом передбачено:
капітальний ремонт приміщення палацу
(ремонт будівлі – 3878 м2; заміна вікон – 55 шт. (408 кв.м); дверей – 35
шт., встановлення глядацьких крісел 414 шт., крiсел для залiв для
глядачiв з обмеженими можливостями, облаштованними USB розеткою,
із 2 виходами для підключення навушників аудіокоментування та
навушників підсилювачів звуку, у кількості 16 шт.); заміна комунікації
тепло та водопостачання - 2200 м.
Зовнішні роботи: заміна покрівлі; вимощення по периметру будівлі ФЕМ
плиткою; - ремонт будівлі – 1934 м2; оновлення фасаду будівлі;
установка 6-ти лавочок; улаштування газону з деревами – 950 м2;
квітник – 1200 м2., обладнання 2-х дитячих ігрових майданчиків,
оновлення фасаду будівлі; заміна покрівлі; вимощення по периметру
будівлі.
Поверховість будівлі - 2.
Площа ділянки- 4335,0 м2.
Площа забудови - 595,0м2.
Будівельний об'єм- 4951,0 м3.
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1

2

м.Краматорськ,
вул.Катерини Білокур,1

3

4

Східна філія
ДП
«НДІПРОЕКТР
ЕКОНСТРУКІ
Я»
від 25.05.2018
№ 10-0432-18

16 811,60

Я»
від
23.10.2019 №
10-0609-19

4
Капітальний ремонт ДНЗ
№ 69 м. Краматорськ по
вул. Паркова, буд.69.
Коригування

43

Разом ПУЛ 4:

187 737,23

РАЗОМ ПО МІСТУ

617 783,364

Секретар міської ради

5

Проектом передбачено: утеплення: фасадів 715 м2 , горища 580 м2,
цоколя, 90м2, фундаментів нижче рівня грунту 61 м2; реконструкція
систем: опалення, вентиляції, водопроводу, каналізації, електричних
мереж, пожежної системи; заміна покрівлі 680 м2; капітальний ремонт
внутрішніх приміщень будівлі; заміна віконних блоків 69 шт;
реконструкція 4 ганків з урахуванням потреб маломобільних груп
населення; благоустрій території: улаштуванням дитячих ігрових
майданчиків; улаштування ФЕМ 1045 м2; улаштуваня гумової плитки
593 м2; улаштування огорожі 574 м.; оновлення лення матеріальнотехнічної бази.
Поверховість будівлі - 2.
Площа ділянки - 9 815 м2.
Площа забудови - 1 206,4 м2.
Будівельний об'єм- 5 988 м3.
Проєктом передбачено: гідроізоляція - 276 м2; утеплення фасаду 2978,64 м2; лаштування віконних та дверних блоків – 192,918 м2;
покрівля - 1082,99 м2; парапет - 161,8 м2; вимощення - 504,77 м2; ганки 75,63 м2; навіс - 13,05 м2; відновлювання балконних плит - 14,4 м2;
підлоги – 2 144,54 м2; оздоблювальні роботи – 3 990,27 м2; опалення 108,887 кВт.

Д.В. Ошурко
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Додаток 6
до рішення міської ради
26.02.2020 № 66/VII-72

5.5. Перелік об’єктів і заходів, реалізація яких передбачена за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у
2020 році
№
п/п

1

1

2

Найменування
об'єкта (заходу), його
місцезнаходження

2
Капітальний ремонт
приміщень Центру
соціальнопсихологічної
реабілітації дітей
служби у справах дітей
Краматорської міської
ради
Будівництво оптичної
мережі для
встановлення засобів

Наявність
позитивного
експертного звіту,
номер та дата
експертного звіту

3
Державний Інститут
"НДІПРОЕКТРЕК
ОНСТРУКЦІ" 19
вересня 2019 №
10-0512-19

В розробці

Передбачено на 2020 рік тис.грн.
Всього

за рахунок
коштів
державног
о бюджету

за рахунок
коштів
місцевого
бюджету

4

5

6

766,986

744,647

22,339

624,725

606,000

18,725

Результативність реалізації проєкту
(характеристика, потужність відповідних
об'єктів)

7

Капітальний ремонт приміщення харчоблоку з
заміною вікон та дверей.

Будівництво оптичної мережі для встановлення
засобів відеоспостереження (відеокамери,
обладнання для серверної кімнати та кімнати для

36

1

2
відеоспостереження на
пл. Миру в м.
Краматорськ Донецької
області
Всього:

Секретар міської ради

3

4

5

6

1391,711

1350,647

41,064

Д.В. Ошурко

7
спостережень).
Укладено угоду на проведення експертизи з
Державним інститутом
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» 18.12.2019 № 100677-19.
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Додаток 7
до рішення міської ради
26.02.2020 № 66/VII-72

9. Фінансове забезпечення заходів Програми

тис.грн.

Витрати на реалізацію
у тому числі за рахунок коштів:
Напрями реалізації заходів

1
Охорона здоров’я
Організаційне забезпечення
виконання заходів Програми

ВСЬОГО:

Секретар міської ради

Кількість
заходів

Всього

державного
бюджету
4

місцевого бюджету
обласного
бюджету

міського
бюджету

5

6

2

3

10

22095,0

21295,0

4

3360,96

3360,96

259

1 772 268,1

870 301,1

Д.В. Ошурко

150,0

383 414,3

підприємств

інших
джерел

7

8
800,0

492 289,7

26 113,0
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Додаток 8
до рішення міської ради
26.02.2020 № 66/VII-72

10. Фінансове забезпечення проєктів місцевого розвитку Програми
Назва розділу

1
5.1.Перелік інвестиційних
проєктів, реалізація яких
передбачена за рахунок
коштів Державного фонду
регіонального розвитку у
2020 році.

Кількість
проектів

Потреба у фінансуванні на 2020 рік,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти місцевих
бюджетів
Державний
інші кошти
Надзвичайна обласний
бюджет
фонд
державного
кредитна
бюджет
міста
регіонального
бюджету,
програма
розвитку
включаючи
для
цільові
відновлення
субвенції з
України
державного
Європейсько
бюджету на
го
розвиток
інвестиційно
територій
го банку

Всього

2

3

4

6

180 374,806

126 351,891

5

6

7

8
54 022,915

тис.грн
Інші
джерела
фінансуван
ня

9
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1
5.2.Перелік
об’єктів
і
заходів,
реалізація яких
передбачена за рахунок
залишків коштів місцевих
бюджетів
населених
пунктів Донецької області,
на території яких органи
державної влади тимчасово
не
здійснюють
свої
повноваження,
за
виключенням об’єктів і
заходів
на
територіях
окремих
районів,
міст,
селищ
і сіл, де органи
державної влади тимчасово
не здійснюють
свої
повноваження,
та
у
населених пунктах, що
розташовані
на
лінії
зіткнення, у 2020 році.
5.3.Перелік проєктів,
реалізація яких передбачена
за рахунок коштів
місцевого бюджету.

2

3

13

431 075,988

43

444 859,3

4

5

76 874,388

6

7

8

173 586,179

8 656,252

152 526,272

210 801,12

9

4 657,52
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5.4.
Перелік
проєктів,
реалізація яких передбачена
в рамках участі у спільному
з
Європейським
інвестиційним
банком
проекті
«Надзвичайна
кредитна програма для
відновлення України» (Пул
2а, Пул 4).

2

3

43

617 783,364

5.5. Перелік об’єктів і
заходів, реалізація яких
передбачена за рахунок
субвенції з державного
бюджету
місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціальноекономічного
розвитку
окремих територій у 2020
році.

2

1391,711

Всього по місту:

107

1 675 485,169

Секретар міської ради

4

5

6

7

8

9

617 783,364

1350,647

126 351,891

78 225,035

Д.В. Ошурко

41,064

617 783,364

326 112,451 273 521,351

4657, 52

