
 
 

 
 
                                                                                                                                                              

 
від 29.04.2020 № 68/VII-180  

м. Краматорськ      

 

 
Про внесення змін до Програми еко-

номічного і соціального розвитку мі-

ста Краматорська на 2020 рік, за-

твердженої рішенням міської ради 

від 23.12.2019 № 64/VII-652 (зі змі-

нами) 
 
 

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 (зі змінами), керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
 міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А : 

 
Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська 

на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-652 (зі змінами) 
(далі - Програма), а саме: 

 
1) у розділі 3. «Заходи економічного і соціального розвитку у 2020 році» (додаток 1):  
 
- доповнити: 
підрозділ 3.7. «Розвиток земельних відносин» пунктом 11; 
підрозділ 3.18. «Підтримка сім’ї, дітей та молоді» пунктом 11;  
підрозділ 3.20. «Соціальний захист населення» пунктами 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; 
підрозділом 3.26. «Заходи з протидії розповсюдження на території міста коронавірус- 

ної хвороби (COVID-19)»; 
  
- викласти у новій редакції: 
в підрозділі 3.7. «Розвиток земельних відносин» рядок «Всього»; 
в підрозділі 3.18. «Підтримка сім’ї, дітей та молоді» рядок «Всього»; 
в підрозділі 3.20. «Соціальний захист населення» пункт 3, підпункт 3.3, пункт 5, пункт 

6, підпункт 6.3, пункт 15 та рядок «Всього»; 
 
2) у розділі 5 «Перелік проєктів місцевого розвитку, реалізація яких передбачена у  

2020 році»: 
 
- викласти в новій редакції: 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
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 підрозділ 5.1. «Перелік інвестиційних програм і проектів, реалізація яких передбаче-

на за рахунок  коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2020 році» (додаток 2); 
 
 пункт 10 та рядок «Всього» в підрозділі 5.2. «Перелік об’єктів і заходів,  реалізація 

яких передбачена за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донець-

кої області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повно-

важення, 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 пу-

нктах, що розташовані на лінії зіткнення, у 2020 році» (додаток 3); 
 
підрозділ 5.3. «Перелік проєктів, реалізація яких передбачена за рахунок коштів міс-

цевого бюджету» (додаток 4); 
 
підрозділ 5.5. «Перелік об’єктів і заходів, реалізація яких передбачена за рахунок суб-

венції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій у 2020 році» (додаток 5); 

 
3) у розділі 9. «Фінансове забезпечення заходів Програми» (додаток 6): 
 
- доповнити рядком «Заходи з протидії розповсюдження на території міста коронаві-

русної хвороби (COVID-19)»; 
 
- викласти в новій редакції рядки «Розвиток земельних відносин», «Підтримка сім’ї, 

дітей та молоді», «Соціальний захист населення» та рядок «Всього»; 
 
4) розділ 10. «Фінансове забезпечення проєктів місцевого розвитку Програми» викла-

сти у новій редакції (додаток 7). 
 
 
 

 
Міський голова                                                                                     А.В. Панков 
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Додаток 1 
до рішення міської ради 
29.04.2020 № 68/VII-180 

 

3. Заходи економічного і соціального розвитку у 2020 році 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу 
Термін 
вико- 
нання  

Викона-
вець 

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний  
результат 

Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

Держав- 
ного 

бюджету 

місцевого бюджету 

підпри- 
ємств 

інших  
джерел 

наймену-
вання по-

казника 

значення 

показника 

облас- 
ного 

бюдже-

ту 

бюджету 
міста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.7. Розвиток земельних відносин 

11. 

Закупівля послуг для ук-

ладання договорів на ро-

зробку технічних доку-

ментацій із землеустрою 

щодо поділу та 

об’єднання земельних 

ділянок комунальної 

власності 

2020 

відділ ко-

муналь-

них ре-

сурсів та 

самовряд-

мовряд-

ного кон-

тролю, 
СГД - ви-

конавці 

робіт із 

землеуст-

рою 
 

50,0   50,0   
кількість 

договорів 
4 

Всього по розвитку земельних відносин: 11 заходів 14810,0   14710,0  100,0   

3.18. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 



4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11. 

Надання натуральної до-

помоги у формі продук-

тових наборів громадя-

нам із числа вразливих 

верств населення 

кві-

тень-
тра-

вень 

територі-

альний 

центр со-

ціального 

обслуго-

вування 

(надання 

соціаль-

них пос-

луг) 
504,8  

375,2 

   

кількість 

виданих 

продукто-

вих набо-

рів, од. 

469 

служба у 

справах 

дітей 
28,8 72 

управлін-

ня з гума-

нітарних 

питань 

100,8 252 

Всього по підтримці сім’ї, дітей та молоді: 11 захо-

дів 
2434,8 - 504,8 1655,0 - 275,0 

 
 

3.20. Соціальний захист населення 

3. Забезпечення надання 

пільг в т.ч.: 
2020 

управлін-

ня праці 

та 

соціаль-

ного за-

хисту 

населення 

86426,6 32909,6  53517,0 

  
кількість 

осіб піль-

гової кате-

горії – оде-

ржувачів 

пільг 

50,82 тис. 

осіб 

3.3 

компенсація населенню 

за пільговий проїзд 

окремим категоріям гро-

мадян 

  53000,0   53000,0 

  

  

5. Надання пільг особам з 2020 управлін- 88,2  0,1 88,1     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
інвалідністю по зору І 

та ІІ групи:  
ня праці 

та 
соціаль-

ного за-

хисту 

населення 

5.1. 
на послуги Укртелекому 

(звільнення від абонпла-

ти) 
  88,1   88,1 

  
осіб 116 

5.2. 
на встановлення телефо-

нів 
  0,1  0,1  

  
осіб 1 

6. Організація надання: 2020 

управлін-

ня праці 

та соціа-

льного 

захисту 

населення 

5644,07 4461,72 
1035,4

5 146,9 

  кількість 

осіб, яким 

надано 

(виплаче-

но) муні-

ципальні 

стипендії 

607 

6.3 

щомісячної допомоги 

учням закладів профе-

сійної (професійно-
технічної) освіти, студе-

нтам (курсантам) закла-

дів фахової перед вищої 

освіти, закладів вищої 

освіти з числа дітей-
сиріт та дітей, позбавле-

них батьківського піклу-

вання, які перебувають 

на повному державному 

забезпеченні 

  1035,45  
1035,4

5 
 

  

осіб 286 

15. 
Придбання предметів 

довготривалого вико-

ристання: 
2020  591,5   591,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15.1  комп'ютерної техніки 2020 

міський 

центр со-

ціальних 

служб для 

сім'ї, ді-

тей та 

молоді 

41,0   41,0 

  

одиниць  2 

15.2 комп'ютерної техніки 2020 

територі-

альний 

центр со-

ціального 

обслуго-

вування 

(надання 

соціаль-

них пос-

луг) 

61,5   61,5 

  

одиниць  3 

15.3 
багатофункціонального 

пристрою  
2020 

територі-

альний 

центр со-

ціального 

обслуго-

вування 

(надання 

соціаль-

них пос-

луг) 

26,1   26,1 

  

одиниць  3 

15.4 ноутбука 2020 

територі-

альний 

центр со-

ціального 

обслуго-

вування 

(надання 

20,5   20,5 

  

одиниць 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
соціаль-

них пос-

луг) 

15.5 меблів 2020 

управлін-

ня праці 

та соціа-

льного 

захисту 

населення 

59,4   59,4 

  

одиниць 76 

15.6 меблів для керівника 2020 

управлін-

ня праці 

та соціа-

льного 

захисту 

населення 

6,5   6,5 

  

одиниць 1 

15.7 серверу 2020 

управлін-

ня праці 

та соціа-

льного 

захисту 

населення 

80,0   80,0 

  

одиниць 1 

15.8 комп'ютерної техніки 2020 

управлін-

ня праці 

та соціа-

льного 

захисту 

населення 

296,5   296,5 

  

одиниць 12 

31. 

Забезпечення надання 

безоплатного поховання 

осіб з інвалідністю вна-

слідок війни, учасників 

бойових дій 

2020 

управлін-

ня праці 

та соціа-

льного 

захисту 

населення 

118,35  118,35  

  

осіб 45 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

32. 

Забезпечення пільгового 

медичного обслугову-

вання осіб, які постраж-

дали внаслідок Чорно-

бильської катастрофи 

2020 

управлін-

ня праці 

та соціа-

льного 

захисту 

населення 

117,19  117,19  

  

осіб 54 

33. 

Здійснення компенса-

ційних виплат особам з 

інвалідністю на бензин, 

ремонт і технічне обслу-

говування автомобілів, 

мотоколясок і на транс-

портне обслуговування 

(постанова КМУ №228 

від 14.02.2007) 

2020 

управлін-

ня праці 

та соціа-

льного 

захисту 

населення 

42,43  42,43  

  

осіб 98 

34. 

Надання пільг особам з 

інвалідністю по зору І та 

ІІ групи , дітям з інвалід-

ністю на оплату ЖКП 

2020 

управлін-

ня праці 

та соціа-

льного 

захисту 

населення 

222,64  222,64  

  

осіб 63 

35. 

Надання одноразової ма-

теріальної допомоги 

особам з інвалідністю 

внаслідок війни з числа 

учасників антитерорис-

тичної операції та чле-

нам сімей загиблих уча-

сників антитерористич-

ної операції 

2020 

управлін-

ня праці 

та соціа-

льного 

захисту 

населення 

197,0  197,0  

  

осіб 29 

36. 

Надання матеріальної 

допомоги дітям із родин 

пільгових категорій, які 

навчаються у закладах 

2020 

управлін-

ня праці 

та соціа-

льного 

785,8   785,8 

  дітей із ро-

дин пільго-

вих катего-

рій 

1165 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
освіти м. Краматорська, 

у зв’язку з неотриманням 

пільгового харчування у 

закладах освіти міста 

захисту 

населення 

37. 

Надання одноразової ма-

теріальної допомоги ве-

теранам Другої світової 

війни 1939-1945 років 

2020 

управлін-

ня праці 

та 

соціаль-

ного за-

хисту 

населення 

664,0     664,0   

  

осіб 1328 

Всього по соціальному захисту населення: 37 захо-

дів 
763858,7 699999,2 1913,2 61864,7 - 81,6   

3.26. Заходи з протидії розповсюдження на території міста коронавірусної хвороби (COVID-19) 

1 

Забезпечення транспор-

тування до робочих 

місць медичних праців-

ників, представників мі-

сцевих органів держав-

ної влади та органів міс-

цевого самоврядування, 

правоохоронців, рятів-

ників тощо (перелік ка-

тегорій визначається 

окремим рішенням кері-

вника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної 

ситуації) 

2020 

Виконав-

чі органі 

міської 

ради 

1500,0   1500,0     

2 

Забезпечення підпоряд-

кованих закладів охоро-

ни здоров’я, структурних 

підрозділів місцевих ор-

ганів державної влади та 

2020 

Виконав-

чі органі 

міської 

ради 

500,0   500,0     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
органів місцевого самов-

рядування, підрозділів 

територіальних органів 

МВС України, ДСНС 

України та інших (пере-

лік категорій визначаєть-

ся окремим рішенням 

керівника робіт з лікві-

дації наслідків надзви-

чайної ситуації) засоба-

ми індивідуального за-

хисту одноразового та 

багаторазового викорис-

тання, у тому числі шля-

хом залучення підпри-

ємств текстильної про-

мисловості, а також за-

пасом дезінфекційних 

засобів 

3 

Забезпечення виділення 

транспорту з метою тра-

нспортування пацієнтів, 

які потребують процеду-

ри амбулаторного гемо-

діалізу, до місця надання 

медичної допомоги від-

повідно до графіку, на-

даного департаментом 

охорони здоров’я облде-

ржадміністрації 

2020 

Виконав-

чі органі 

міської 

ради 

200,0   200,0     

4 

Вжиття заходів щодо ви-

ділення коштів закладам 

охорони здоров’я для 

закупівлі швидких тест-

2020 

Виконав-

чі органі 

міської 

ради 

500,0   500,0     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
систем для діагностики 

грипу типів А і В та 

COVID-19 

5 

Здійснення спільного з 

центральними органами 

виконавчої влади (МОЗ 

України, Міноборони 

України, МВС України) 

забезпечення закладів 

охорони здоров’я необ-

хідними лікарськими за-

собами, витратними ма-

теріалами для відбору 

проб для проведення ла-

бораторних досліджень, 

дезінфекційними засо-

бами та засобами індиві-

дуального захисту, за-

безпечення їх транспор-

том та спеціальним ме-

дичним обладнанням, 

включаючи пульсокси-

метри, апарати штучної 

вентиляції легень (дитячі 

та дорослі), вірусно-
бактеріальні фільтри, 

концентратори кисню 

тощо, для прийому хво-

рих на гостру респірато-

рну хворобу COVID-19, 
спричинену коронавіру-

сом SARS-CoV-2 

2020 

Виконав-

чі органі 

міської 

ради 

3000,0   3000,0     

6 
Активізація роботи щодо 

виявлення та обслугову-
2020 

Виконав-

чі органі 
500,0   500,0     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
вання громадян похило-

го віку, осіб з інвалідніс-

тю. Забезпечення вжиття 

заходів щодо організації 

їх відвідування з метою 

догляду за ними, достав-

ки їм ліків, продуктів ха-

рчування та надання їм 

допомоги у сплаті пла-

тежів за житлово-
комунальні послуги для 

запобігання їх інфіку-

вання 

міської 

ради 

7 

Забезпечення виконання 

заходів з дезінфекції ме-

реж водопостачання під-

приємствами водопрові-

дно-каналізаційного гос-

подарства 

2020 

Виконав-

чі органі 

міської 

ради 

200,0   200,0     

8 

Посилення режиму воло-

гого прибирання місць 

загального користування 

у гуртожитках, під’їздах 

у житлових будинках із 

застосуванням дезінфі-

куючих засобів 

2020 

Виконав-

чі органі 

міської 

ради 

200,0   200,0     

9 

Забезпечення прибиран-

ня прибудинкових тери-

торій, а саме дитячих, 
спортивних та контейне-

рних майданчиків, з ви-

користанням відповідних 

дезінфікуючих засобів 

2020 

Виконав-

чі органі 

міської 

ради 

200,0   200,0     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всього по заходам з протидії розповсюдження на 

території міста коронавірусної хвороби (COVID-
19):  9 заходів 

6800,0   6800,0     

 
 
 

Секретар міської ради                                                                                 Д.В. Ошурко 
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Додаток 2 
до рішення міської ради 
29.04.2020 № 68/VII-180 

 
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 

Найменування інвестицій-

ної програми і проєктів ре-

гіонального розвитку та їх 

місцезнаходження, вид ро-

біт 

Наявність позитивного 

експертного звіту, номер 

та дата експертного звіту 

Обсяг фінансування у 2020 році,                    

тис.грн.: 

Результативність реалізації проєкту 
(характеристика,  потужність відповід-

них об'єктів) Усього 

в тому числі за рахунок: 
коштів 

державно-

го фонду 

регіональ-

ного роз-

витку 

коштів мі-

сцевого 

бюджету 

1 Реконструкція внутрішніх 

приміщень травматологіч-

ного корпусу КНП «Міська 

лікарня № 3», розташованої 

за адресою м.Краматорськ, 

вул.Героїв Украї-

ни,17.Коригування 

Східний філіал Держав-

ного інституту "НДІП-

РОЕКТРЕКОНСТРУК-

ЦІЯ" від 24.03.2020                  

№ 10-0180-20 

 

26 020,873 

 

20 816,698 

   

5 204,175 

Реконструкція 3-х поверхів – примі-

щень травматологічного відділення (пе-

репланування приміщень для переносу 

приміщень операційної в східне крило 

будівлі; влаштування віконних та двер-

них блоків; внутрішні опоряджувальні 

роботи; влаштування підлоги; систем 

водопостачання, каналізації, опалення 

та вентиляції; монтаж санітарно-
технічного обладнання; електротехнічні 

рішення; улаштування системи пожеж-

ної сигналізації; системи оповіщення та 

управління евакуацією людей та ін.). 

Придбання спеціалізованого медичного 

обладнання - 4 од.: - відеоскопічної 

стійки з гастроскопом  та колоноскопом; 
-РЕОП (рентгенологічного електрон-
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но-оптичного перетворювача); 
-придбання універсального опера-

ційного медичного столу 
-придбання системи рентгенографіч-

ної та флюороскопічної на 2-3 місця.  

2 Реконструкція каналізацій-

ного колектору мікрорайо-

ну «Лазурний»   м. Крама-

торск 

«Державний науково-
дослідний та проектно-

вишукувальний інститут 

«НДІПРОЕКТРЕ-

КОНТРУКЦІЯ» № 05-
0062-20 від 17.03.2020 

44 344,898 39 910,408   4 434,49 

  

В результаті реалізації проєкту пла-

нується буде замінено 5337 п/м каналі-

заційних мереж,  облаштовано 83 од. 

колодязів, забезпечено цілодобове та  

безаварійне відведення стічних вод від 

житлових будинків та об’єктів соціаль-

ної сфери мікрорайону «Лазурний»;  

уникнення забруднення ґрунту та 

екологічної катастрофи.  
шляхом відновлення каналізаційного 

колектору мікрорайону «Лазурний».  
3 Будівництво спортивно-

оздоровчого комплексу: 

футбольне поле, майданчик 

для пляжного волейболу, 

легкоатлетична доріжка по 

вул. Паркова у м. Крама-

торськ (коригування) 

ТОВ "ПРОЕКСП" 
№ V-0560-19/ПРОЕКСП 

від 26.12.2019 

37 471,542 16 556,701 20 914,841     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; 



16 
 

- тенісного корту; 
- доріжки та ями для стрибків; 
- майданчику воркаут; 
- монтаж роздягалень, адмінбудівлі, 

господарчого блоку; 
- організація системи пожежної 

сигналізації; 
- улаштування огорожі; 
- благоустрій території. 

4 Будівництво будівлі Центру 

надання адміністративних 

послуг по вул. Паркова в 

районі буд. № 16 в м. Кра-

маторськ, Донецької об-

ласті 

Інститут 

"НДІПРОЕКТРЕКОНСТ

РУКЦІЯ" 
№ 329/е/19                              

від 14.03.2019 

46 981,936 28 331,600 18 650,336     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. 

  Всього:   154 819,249 105 615,407 49 203, 842  
            

 
Секретар міської ради                                                                                 Д.В. Ошурко 
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Додаток 3 
до рішення міської ради 
29.04.2020 № 68/VII-180 
 

  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 розташо-

вані на лінії зіткнення, у 2020 році 
 

  

 

 № 
Найменування захо-

ду (згідно з ПКД) 

 
 

Відповіда-

льний ви-

конавець 

 
 

Наявність по-

зитивного екс-

пертного звіту 

номер та дата 

експертного 

звіту 

Всього згід-

но з експер-

тним     зві-

том 

Потреба у фінансуванні на                    

2020 рік, тис.грн. 

Результативність реалізації проєкту 

(характеристика, потужність відпові-

дних) 
 кошти обласно-

го                               

бюджету 

кошти місько-

го                  

бюджету 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 

Реконструкція нежи-

тлової будівлі по                

вул. Заводська, 187 

для розміщення ди-

тячого дошкільного 

закладу в м. Крама-

торськ Донецької 

області». 

Департа-

мент капі-

тального 

будівницт-

ва 

№ 10-0661-19                           
від 17.02.2020 

16 518,444 

 

7 104,48 
 

1 651,844 

   Капітальний ремонт приміщень, 

облицювання стін, стель, заміна під-

логи;  облаштування припливно – ви-

тяжної вентиляції згідно санітарних 

умов; заміна існуючого санітарно-
технічного обладнання; капітальний 

ремонт підвальних приміщень; замі-

на електроживлення, комутативних 

апаратів та електроосвітлення згідно 

правил електроспоживання; осна-

щення будівлі пожежною сигналіза-

цією; капітальний ремонт систем во-
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допостачання та водовідведення. 

Всього: 431 075,988 173 586,179 8 656,652  

 
 
Секретар міської ради                                                                                 Д.В. Ошурко 
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Додаток 4 
до рішення міської ради 

29.04.2020 № 68/VII-180 
5.3. Перелік проєктів, реалізація яких передбачена за рахунок коштів місцевого бюджету   

                      

№ 

з/

п 

Найменування проекту, згідно 

з ПКД 

  На-

явність 

пози-

тивного 

експер-

ного 

звіту, 

номер 

та дата 

екпер-

ного 

звіту 

Вартість 

здійснення 

заходу, 
тис.грн. 

в тому числі, тис.грн. 

Результативність реалізації 

проекту 
(характеристика,  потуж-

ність відповідних об'єктів) 

  
  

Вико-

навець 
обласний 

бюджет 
обласний 

ФОНПС 
місцевий 

бюджет 

власні 

кошти 

підприє

мств 

інші 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Спорт 

1 

Капітальний ремонт з вигото-

вленням проектно-
кошторисної документації та 

експертизою 2-х приміщень за 

адресою : вул.Прилуцька, 12 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

- 5000,0   5000,0   

Виготовлення ПКД з 

експертизою. Заміна вікон, 

дверей, каналізації. Шпа-

клювання та фарбування 
стін. Встановлення нової 

сантехніки. 
Зміцнення та оновлення ма-

теріально-спортивної бази 

міста 

2 

Капітальний ремонт з вигото-

вленням проектно-
кошторисної документації та 

експертизою залу боксу 

ДЮСШ за адресою: 

вул.Шкільна, 9 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

- 900,0   900,0   

Виготовлення ПКД з 

експертизою. Заміна вікон, 

дверей, каналізації. Шпа-

клювання та фарбування 
стін. Встановлення нової 

сантехніки. 
Зміцнення та оновлення ма-

теріально-спортивної бази 
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міста 

3 

Реконструкція з благоустроєм 

спортивних майданчиків 

(футбольних полів) з улашту-

ванням штучного покриття в 

ЗОШ № 1, 5, 9, 12, 16, 21, 24, 

33, 2, 3, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 
19, 20, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 35 
 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

не пе-

редбаче-

но 
2375,0   2375,0   

Проєкт направлено на ство-

рення  належних умов для 

організації активного відпо-

чинку дітей та укріплення їх 

фізичного здоров’я. 
В рамках реалізації проектів 

планується улаштування 

відмосток, доріжок, лав, урн 

та ін. 

4 
Будівництво спортивного 

комплексу по вул.Абая, 2Б в 

смт.Біленьке м.Краматорськ 

Біленьків-

ська сели-

щна рада 

№1676-
18Д від 

29.12.20
18 

76874,388     76874,388 

Будівництво футбольного 

поля, спортивного майдан-

чика, адміністративно-
побутової будівлі, гаражу, 

автостоянки на 41 машину, 

трибун глядачів та ін. 

5. 

Будівництво спеціального 

спортивного залу «Колізей» в 

м.Краматорськ Донецької об-

ласті 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

- 20000,0 15000,0  5000,0   

Проєктом передбачено бу-

дівництво 2-х поверхового 

спортивного залу з греко-
римської боротьби з наяв-

ністю площею 326,8 м²: 
- зони основного залу 

спортивної боротьби; 
- зони клубу для 

відвідувачів змагань; 
- зони клубу для 

навчальних тренувальних 

занять в залі; 
- душових,  роздя-

гальнь, туалетів, медичного 

кабінету, приміщення для 

відпочинку, службових 

приміщень та ін. 

6 

Реконструкція спортивного 

майданчика з улаштуванням 

мультифункціонального май-

данчика для занять ігровими 

видами спорту на території 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

№100 
 від 

17.09.20
19 

1434,532   1434,532   

Реконструкція спортивного 

майданчика. Техніко-
економічні показники 

проєкту: 
- площа ділянки – 0,101 га; 
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загальноосвітньої школи №4 

у м. Краматорськ за адресою: 

м. Краматорськ, вул. Двірце-

ва, 48А 

ктивного 

розвитку 

міста 

- площа ділянки в межах 

благоустрою території – 
1010,0 м²; 
- площа спортивного 

майданчика – 760,0 м²; 
- площа доріжок с 

покриттям ФЕМ – 250,0 м²; 
- огорожа спортивного 

майданчика – 116,0м.п. 

7 

Реконструкція спортивного 

майданчика з улаштуванням 

мультифункціонального май-

данчика для занять ігровими 

видами спорту на території 

загальноосвітньої школи 

№35 у м.Краматорськ за ад-

ресою: м. Краматорськ, вул. 

Ювілейна, 46 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

№101 
 від 

17.09.20
19 

1783,909   1783,909   

Реконструкція спортивного 

майданчика. Техніко-
економічні показники 

проєкту: 
- площа ділянки – 0,308 га; 
- площа ділянки в межах 

благоустрою території – 
3077,7 м²; 
- площа спортивного 

майданчика – 760,0 м²; 
- площа доріжок з 

проектованим покриттям 

ФЕМ – 57,66 м²; 
- площа доріжки з 

існуючим покриттям ФЕМ 

– 13,66 м²; 
- площа асфальтобетону 

(покриття по існуючому 

шару асфальту) – 1259,15 
м² 
- яма для стрибків – 50,0 
м²; 
- огорожа спортивного 

майданчика – 116,0 м.п. 
 Разом: 7   108367,829 15000,0  16493,441  76874,388  

Соціальний захист 
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1 
Соціальний офіс 

м.Краматорськ 

Управлін-

ня праці та 

соціально-

го захисту 

населення  

   -  6000,00 
  

6000,00   

Створення сприятливих 

умов для отримання грома-

дянами якісних, своєчасних 

соціальних послуг в комфо-

ртних умовах 

2 

Створення стаціонарного 

відділення  в територіальному 

центрі соціального обслуго-

вування (надання соціальних 

послуг) м.Краматорськ 

Територіа-

льний 

центр со-

ціального 

обслугову-

вання (на-

дання со-

ціальних 

послуг) 

  
- 7000,0 

  
7000,0 

  

Покращення якості надання 

соціальних послуг мережею 

стаціонарних відділень для 

постійного або тимчасового 

проживання одиноких гро-

мадян  

3 

Капітальний ремонт 

адміністративної будівлі по 

вул. Маяковського, 24 в 

м.Краматорськ, Донецької об-

ласті 
 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

№ 1496-
18Д  
від  

15.10.20
18  

 

7887,489 
  

7887,489 
  

Підвищення енергоефектив-

ності  будівлі, скорочення 

використання енергоре-

сурсів, поліпшення умов 

праці та умов перебування 

відвідувачів. 
В рамках проекту плануєть-

ся:  
- заміна віконна енергозбе-

рігаючі;   
- утеплення та ремонт пок-

рівлі;  
- утеплення цоколю та фаса-

ду;   
- фарбування фасаду.  
- облицювання стін, стель, 

заміна підлоги;   
- облаштування припливно – 
витяжної вентиляції;  
- заміна існуючого санітарно 

– технічного обладнання; 
- заміна електроживлення, 

комутативних апаратів та 

електроосвітлення;  
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- оснащення будівлі пожеж-

ною сигналізацією;  
- капітальний ремонт водо-

постачання та водовідведен-

ня.  
- створення  належних умов 

для відвідувачів-осіб  похи-

лого віку та осіб з обмеже-

ними фізичними можливо-

стями; 
- створення умов доступу 

маломобільної групи насе-

лення. 

4 

Капітальний ремонт фасаду 

адмінбудівлі УПСЗН Крама-

торської міської ради по вул. 

Героїв Небесної Сотні, 23 з 

благоустроєм прилеглої тери-

торії 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

№ 05-
0247-17 

від 

26.05.20
17 

3400,363   3400,363   

В рамках реалізації проєкту 

планується проведення 

капітального ремонту фаса-

ду будівлі: утеплення, фар-

бування, встановлення ме-

талопластикових вікон 
 

 
5 

"Будівництво будівлі архіву 

УПСЗН розташованого за ад-

ресою: м.Краматорськ, 

вул.Героїв Небесної Сотні, 23" 
 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

№ 1594-
18Д від 

06.12.20
18 

6546,32   6546,32   

Проєкт направлено на оп-

тимізацію моделі організації 

документів, способу 

зберігання і правил видання 

документів в УПСЗН. 
 

  Разом: 5     30834,172   30834,172   
  
 
 

Благоустрій 
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1 

Реконструкція території міста 

від пл. Миру до пл. Комсо-

мольської Слави 
 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

№ 10-
01743-17 

від 

26.12.20
17 

15000,0 
  

15000,0 
  

Проєкт направлено на по-

кращення екологічного ста-

ну міста за рахунок нових 

зелених насаджень, ство-

рення сприятливих умов для 

відпочинку мешканців міста 

та його гостей. Підвищення 

рівня естетичної привабли-

вості міста та покращення 

інфраструктури. 
Техніко-економічні показ-

ники проєкту: 
- загальна площа рекон-

струкціі – 1,0915 га ; 
- демонтажні роботи – 
760,98 м3; 
- вирубка дерев – 193 од.; 
- улаштування велодоріжки 

із плиток ФЕМ – 700 м2; 
- улаштування тротуарного 

покриття із гранітної 

бруківки – 2 997,5 м²; 
- улаштування квітника – 
320 м²; 
- улаштування газону – 6 
564,00 м²; 
- висадка дерев – 183 од.;  
- встановлення малих ар-

хітектурних форм – 150 од. 

2 

Будівництво системи 

освітлення дороги від вул. Би-

кова до вул. Хабаровська (но-

ва ділянка дороги уздовж ко-

тельної та гаражів 
 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

№ 05-
0269-19 

від 

22.08.20
19 

1367,485   1367,485   

Проєктом передбачено 

будівництво лінії вуличного 

освітлення по вул. Бєляєва.  
Техніко-економічні показ-

ники проекту: 
- загальна довжина лінії 

освітлення - 671 м; 
- загальна кількість встанов-

лених опор - 21 шт.; 
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- загальна кількість встанов-

лених світильників - 21 шт.; 
- електрична потужність 1 

світильника - 45,0 Вт; 
- загальна річна потреба в 

електроенергії - 4 139,10 
кВт/год; 
- загальна річна потреба в 

електроносіях - 1,45 т.у.п.; 
- тривалість будівництва - 3 
місяці 

3 

Капітальний ремонт автодоро-

ги по вул. О. Тихого та по вул. 

Танкістів в межах міста Кра-

маторськ (I черга) 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

№ 10-
0632-18       

від 

21.12.20
18 

202814,557 
 

192814,5
57 

 10000,0   

Проект направлено на по-

кращення дорожньої інфра-

структури міста.  
За результатами реалізації 

проекту буде улаштовано 

ділянку дороги довжиною 

9,418 км, а саме: 
- кількість смуг руху - 4; 
- ширина смуги руху 3,25 – 
3,75 м; 
- ширина проїзної частини 

14,0-15,6 м. 
Проектними рішеннями пе-

редбачено: 
- ремонт та підсилення 

існуючого асфальтобетонно-

го покриття; 
- улаштування з'їздів; 
- заміна існуючого бортово-

го каменю; 
- відновлення зупинок гро-

мадського транспорту з 

улаштуванням зупинкових 

посадкових майданчиків для 

пасажирів; 
- проектування відведення 

поверхневих вод з проїзної 
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частини дороги; 
- облаштування пішохідних 

переходів острівками безпе-

ки; 
- заміна існуючих засобів 

регулювання дорожнім ру-

хом; 
- виконання розмітки на до-

розі; 
- відновлення гідроізоляції 

та дорожнього покриття на 

штучних спорудах. 

4. 
Капітальний ремонт автомобі-

льної дороги по вул.Проїзна в 

м.Краматорськ 

Відділ ко-

мунально-

го госпо-

дарства 

- 38000,0 35000,0  3000,0   
Капітальний ремонт автомо-

більної дороги, 26,7 тис.м² 

 Разом: 4   257182,042 227814,5
57  29367,485    

Освіта 

1 
Капітальний ремонт басейну 

ДНЗ № 92 
Управлін-

ня освіти 
- 3700,00   3700,00   

Заміна облицювальної плит-

ки, відновлення водопрово-

ду та водовідведення, вста-

новлення фільтровальної 

станції. 
Загартовування 281 дитини. 

2 

Капітальний ремонт спортив-

ної зали у ЗОШ № 8 з вста-

новленням обладнання для 

скелелазання 

Управлін-

ня освіти 
- 1800,00   1800,00   

Ремонт стін, стелі, підлоги, 
встановлення стіни-
скеледрому. 
Залучення близько 150 учнів 

до занять спортом 

3 
Капітальний ремонт будівлі 

Станції юних техніків 
Управлін-

ня освіти 

№05-
0915-16 

від 

06.12.20
16 

 

4657,52     4657,52 

Ремонт опалення, підклю-

чення та ремонт системи 

водопоставчання, ремонт 

вентиляції, зовнішнє та 

внутрішнє оздоблення. 
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Ведеться пошук джерела 

фінансування. 

4 
Капітальний ремонт системи 

опалення ДНЗ № 97 
Управлін-

ня освіти 

№ 05-
1060-16 

від 

07.10.20
16 

2996,28   2996,28   
Заміна труб системи опа-

лення, заміна радіаторів 

опалення 

5 

Капітальний ремонт 

приміщення майстерні та 

встановлення станків МНВК у 

майстерні ЗОШ № 17 

Управлін-

ня освіти 

№ 05-
616-18 

від 

25.12.20
18 

5961,74   5961,74   

Ремонт опалення, підклю-

чення та ремонт системи 

водопоставчання, ремонт 

вентиляції, зовнішнє та 

внутрішнє оздоблення. 

6 
Капітальний ремонт 

зовнішньої каналізації ЗОШ 

№ 21 

Управлін-

ня освіти 

№ 5229 

від 

15.12.20
16 

393,60   393,60   
Ремонті роботи із заміни 

стічний труб та кналізації 

7 
Капітальний ремонт системи 

опалення ДНЗ № 68 
Управлін-

ня освіти 

№ 10-
00541-16 

від 

23.12.20
16 

377,17   377,17   
Заміна труб системи опа-

лення, заміна радіаторів 

опалення 

8 
Капітальний ремонт системи 

опалення ЗОШ № 19 
Управлін-

ня освіти 

№ 00-
830-

16/КД  
від 

05.12.20
16 

842,55   842,55   
Заміна труб системи опа-

лення, заміна радіаторів 

опалення 

9 
Капітальний ремонт системи 

опалення ДНЗ № 84 
Управлін-

ня освіти 

№ 10-
01647-17 

від 

18.12.20
17 

643,637   643,637   
Заміна труб системи опа-

лення, заміна радіаторів 

опалення 

10 
Капітальний ремонт системи 

опалення ЗОШ № 12 з розроб-

кою ПКД 

Управлін-

ня освіти 
- 1000,0   1000,0   

Заміна труб системи опа-

лення, заміна радіаторів 

опалення. 

11 
Капітальний ремонт системи 

опалення ЗОШ № 15 з розроб-

кою ПКД 

Управлін-

ня освіти 
- 1000,0   1000,0   

Заміна труб системи опа-

лення, заміна радіаторів 

опалення 

12 
Реконструкція каналізаційної 

системи навчально-виховного 

Управлін-

ня капіта-

№ 10-
01502-18       5057,408   5057,408   

Мета проекту: відновлення 

зруйнованої системи ка-
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комплексу ЗОШ№32 льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

від 

17.12.20
18 

налізації навчально –

виховного комплексу та 

поліпшення екологічної об-

становки на прилеглій до 

школи території селища 

Шабельківка. 
Техніко-економічні показ-

ники проекту: 
- загальна площа – 244,71 
м²; 
- поверховість – 2 пов.; 
- будівельний об'єм – 2109,4 
м³; 
- кількість робочих місць – 
10 осіб; 
- розрахункова витрата води 

– 5,7 м³/доб.; 
- розрахункова електрична 

потужність – 53,0 кВт; 
- річна розрахункова елек-

трична потужність – 100,00 
тис. кВт/ч; 
- річна потреба в енерго-

носіях – 38,16 т.у.п.; 
- тривалість будівництва – 3 
місяці 

  Разом: 12     28429,905   23772,385  4657,52   

Молодіжна політика 

1 

Проведення поточного ремон-

ту в кімнаті підлітків «Факел» 
по вул.Паркова, 99 

м.Краматорськ 

Управлін-

ня з гума-

нітарних 

питань 

- 100,0   100,0   
Проведення поточного ре-

монту: заміна покриття під-

логи 

2 

Проведення поточного ремон-

ту в кімнаті підлітків «Моло-

дість» по вул.Двірцева, 28 

м.Краматорськ 

Управлін-

ня з гума-

нітарних 

питань 

- 50,0   50,0   

Проведення поточного ре-

монту: облицювання зовні-

шніх стін будівлі, ремонт 

входу будівлі 
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3 

Капітальний ремонт кімнати 

підлітків «Мир» по 

вул.В.Стуса, 62 

м.Краматорськ,  
створення молодіжного 

центру 

Управлін-

ня з гума-

нітарних 

питань 

№ 10-
1531-18 

від 

15.08.20
19 

1409,27 704,635  704,635   

Проведення капітального 

ремонту внутрішніх примі-

щень: облицювання стін, 

стель, заміна підлоги 

4 

Капітальний ремонт кімнати 

підлітків «Прометей» по 

вул.Н.Курченко, 29 

м.Краматорськ,  
створення молодіжного 

центру 

Управлін-

ня з гума-

нітарних 

питань 

№ 05-
122-16  

від 

16.12.20
16 

1152,61 576,305  576,305   

Проведення капітального 

ремонту внутрішніх примі-

щень: облицювання стін, 
стель, заміна підлоги 

 Разом: 4   2711,88 1280,94  1430,94    

Житлова політика 

1 
Капітальний ремонт житлово-

го будинку за адресою вул. 

Куїнджі, 16 в м. Краматорську 

Управлін-

ня 

капіталь-

ного будів-

будів-

ництва та 

перспек-

тивного 

розвитку 

міста  

№ 10-
0309-19  

від 
26.06.20

19 

3900,0   3900,0   

Реалізація проєкту направ-

лена на відновлення житло-

вого будинку, пошкоджено-

го в результаті бойових дій 

на Сході України. Техніко-
економічні показники прое-

кту: 
- поверховість – 2 поверхи; 
- будівельний об’єм – 2 150 
м³; 
- загальна площа – 486,4 м²; 
- площа забудови – 303,5 м²; 
- кількість квартир – 8 од. 

(2-кімн. – 6; 3-кімн. – 2 од.); 
- тривалість будівництва – 4 
місяці. 
В рамках проекту плануєть-

ся виконати наступні захо-

ди: 
- посилення, гідроізоляція та 

утеплення стін, будівлі; 
- заміна огорожі на сходових 

клітинах та перегородок; 
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-  улаштування електрично-

го освітлення, водопроводу і 

каналізації; 
- влаштування пандусу; 
- благоустрій прибудинкової 

території та ін. 

 Разом: 1   3900,0   3900,0    

Водопостачання  

1 
Реконструкція водопровідної 

мережі по вул.Петрівська 

м.Краматорськ 

Відділ 

транспор-

ту, зв’язку 

та енерге-

тики 

Проєкт в 

розробці 19159,65   19159,65   

Заміна мереж 
Ø225 мм – 2 860,7 п/м, Ø90 

мм – 2  402,43 п/м 
 

2 
Реконструкція водопровідних 

мереж сел. Степове 

Відділ 

транспор-

ту, зв’язку 

та енерге-

тики 

№ 10-
01535-18 

від 

12.12.20
18 

31876,578   31876,578   
Будівництво 1 насосної 

станції, прокладання  11,5 
км водопровідних мереж 

3 
Реконстркукція водопровід-

них мереж по вул.Бурштинова 
м.Краматорськ 

Відділ 

транспор-

ту, зв’язку 

та енерге-

тики 

№ 10-
0896-18 

від 

17.12.20
18 

7580,029 
  

7580,029 
  

Заміна мереж 
Ø160 мм – 289 п/м, 
Ø125 мм – 1854 п/м, 
Ø110 мм – 260 п/м 
 

4 

Реконструкція системи водо-

постачання нижньої зони 

сел.Малотаранівка 

м.Краматорськ 

Відділ 

транспор-

ту, зв’язку 

та енерге-

тики 

Проєкт в 

розробці 9435,9 
  

9435,9 
  

Заміна мереж 
Ø160 мм – 1616,5 п/м, Ø225 

мм – 53 п/м 
 

5 

Реконструкція системи водо-

відведення по вул.Академічна 

із застосуванням технології 

горизонтального буріння, 1 

черга 

Відділ 

транспор-

ту, зв’язку 

та енерге-

тики 

 1971,925   1971,925   
Заміна мереж, стабільне во-

довідведення. Труба Ф 225 

мм – 325 п/м 
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6 

Капітальний ремонт будівлі 

фільтрувальної станції 

м.Краматорськ по 

вул.Ювілейна, 34 

Відділ 

транспор-

ту, зв’язку 

та енерге-

тики 

 11000,0   11000,0   

Ремонт виробничих будівель 

та споруд – ремонт покрівлі, 

штукатурення, фарбування 

стель 

7 
Капітальний ремонт будівлі 

КНС №5 м.Краматорськ по 

вул.О.Вишні, 3А 

Відділ 

транспор-

ту, зв’язку 

та енерге-

тики 

 1498,971   1498,971   
Ремонт виробничих будівель 

та споруд – ремонт покрівлі, 

стін та фасаду будівлі 

8 

Капітальний ремонт водопо-

стачання та водовідведення 

скверу ім. Л. Бикова, (в районі 

БК ім. Бикова по вул. Шкіль-

на, м. Краматорськ) 
 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

№ 10-
00396-17 

від 
12.05.20

17 

919,465   919,465   

Проект направлено на 

відновлення мереж водопо-

стачання та водовідведення 

для подальшого проведення 

робіт з реконструкції  та 

благоустрою території скве-

ру. 
Техніко-економічні показ-

ники проекту: 
- загальна довжина водо-

провідних мереж – 194,0 м.; 
- загальна довжина ка-

налізаційних мереж – 133,0 
м.; 
- тривалість будівництва – 1 
місяць. 

  Разом: 8     83442,518 
  

83442,518 
  

  

Теплопостачання 

1 

Реконструкція ділянки тепло-

вої мережі ІІІ зони між ТК 9 та 

ТК 12 по вул.Паркова в 

м.Краматорськ 

Відділ 
транспор-

ту, зв’язку 
та енерге-

тики 

№ 202-
19Д  
від 

24.04.20
19 

20435,863   20435,863   
Заміна 638 п/м теплової ме-

режі 

  Разом: 1     20435,863 
  

20435,863 
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Охорона здоров'я  

1 

Капітальний ремонт системи 

опалення, водопостачання та 

водовідведення в будівлі ам-

булаторії №4, розташованої за 

адресою: м.Краматорськ, 

вул.О.Тихого,17 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

№ 1881 

В від 

21.09.20
16                        

1 745,35   1 745,35   

Оптимізація споживання 

енергоносіїв, дотримання 

належного санітарно-
гігієничного стану будівлі, 

передбачає заміну 133 

радіаторів та 250 м трубо-

проводу опалення, а також 

прокладку нового водопро-

воду- 250 м 

2 

Підвищення якості медичного 

обслуговування в офтальмо-

логічному відділенні КМУ 

«Міська лікарня №2 м. Крама-

торська (переоснащення су-

часним медичним обладнан-

ням) 

Відділ 

охорони 

здоров’я 

не пот-

ребує 8316,7 
  

8316,7 
  

Придбання медичного обла-

днання: оптичний когерент-

ний томограф, «зелений ла-

зер», авторефракто-

мер,щільова лампа, пневмо-

тонометр, автоматичний пе-

риметр, оперативний мікро-

скоп для хірургії заднього 

відрізку ока, офтальмологі-

чний комбайн для прове-

дення операцій на задньому 

та передньому відрізках ока. 

Очікується підвищення яко-

сті та результативності опе-

ративних втручань на 10-
15%, зниження частоти по-

бічних ефектів на 5-10% 

3. 

Капітальний ремонт примі-

щень будівель КНП ДТМО по 

вул. Героїв України, 20, 

м.Краматорськ Донецької об-

ласті з благоустроєм території 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

- 28000,0 20000,0  8000,0   

Робочим проєктом перед-

бачено: 
1. Капітальний ремонт 

будівлі стаціонару (заміна 

мереж водопостачання та 

водовідведення; 

улаштування сучасної 

енергозберігаючої системи 

вентиляції приміщень; 

заміна системи опалення; 

заміна електричних мереж 
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та ін.) – 4495,2 м²; 
2. Капітальний ремонт 

амбулаторно-
адміністративної будівлі 

(заміна інженерних мереж 

будівлі – електрика, 

водопостачання, 

каналізація, опалення, 

вентиляція; улаштування 

системи протипожежної 

сигналізації; заміна мереж 

радіо та телефонії та ін.) – 
2832,9 м²; 
3. Капітальний ремонт 

будівлі допоміжних 

приміщень (пристосування 

приміщення під кабінету 

прийому лікарів; 

улаштування 

протипожежної 

сигналізації та сповіщення; 

ін.); 
4. Капітальний ремонт 

господарчого блоку 

(улаштування приміщень 

для розміщення майстерні, 

пральні, сушарки, гаражів 

службового 

автотранспорту; заміна 

інженерних мереж - 
електрика, 

водопостачання, 

каналізація, опалення, 

вентиляція та ін.).   
 Разом: 3     38062,05 20000,0  18062,05    

Культура 
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1 
Капітальний ремонт фондос-

ховища музею по 

вул.Академічна, 60 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

№ 10-
01204-17 

від 

25.09.20
17 

3015,24   3015,24   

Отримання ефекту енергозбе-

реження, модернізація; забез-

печення комфортних умов 

збереження музейних фондів. 
В рамках проекту планується: 
- проведення  капітального 

ремонту внутрішніх примі-

щень: облицювання стін, 

стель, заміна підлоги;  
- облаштування припливно –

витяжної вентиляції; 
- заміна існуючого санітарно 

– технічного обладнання; 
- заміна електроживлення, 

комутативних апаратів та 

електроосвітлення; 
- оснащення приміщення по-

жежною сигналізацією та ін. 

2 
Капітальний ремонт примі-

щення книгосховища ДЦБ 

ім.О.С.Пушкіна 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

№ 10-
00981-17 

від 

10.08.20
17 

1606,807   1606,807   

Отримання ефекту енергозбе-

реження, модернізація; забез-

печення комфортних умов 

збереження музейних фондів. 
В рамках реалізації проекту 

планується:  
- проведення  капітального 

ремонту внутрішніх примі-

щень; 
- облицювання стін, стель, 

заміна підлоги;   
- облаштування припливно –

витяжної вентиляції;  
- заміна існуючого санітарно 

– технічного обладнання; 
- заміна електроживлення, 

комутативних апаратів та 

електроосвітлення; 
- оснащення приміщення по-

жежною сигналізацією та ін. 
  Разом: 2 

 
  4622,047   4622,047     
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Охорона навколишнього природного середовища 

1 

Створення зелених насаджень 

та улаштування системи до-

гляду за ними на території 
західної частини парку куль-

тури та відпочинку «Сад Бер-

нацького» в м.Краматорськ, 

вул.Конрада Гампера, 2П 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

№ 0604-
19/ 

ПРО-

ЕКСП  
від 

10.07.20
19 

21245,332  21245,332    

Поліпшення екологічного 

стану об’єкту зеленого гос-

подарства міста. 
Озеленення 6,65 га на тери-

торії Саду Бернацького: ви-

садка 404 дерев, 272 хвой-

них рослин, 1344 листяних 

кущів та 14558 багаторічних 

рослин. 

2 

Утримання полігону ТПВ 

м.Краматорська: охорона по-

лігону ТПВ, моніторинг стану 

повітря, ґрунту та підземних 

вод, виконання заходів поже-

жної безпеки та інші роботи з 

його поточного утримання до 

моменту рекультивації 

Відділ ко-

мунально-

го госпо-

дарства 

- 1733,8   1733,8   
Безпечне утримання полігону 

ТПВ 

 Разом: 2   22979,132  21245,332 1733,8    

Громадські будівлі 

1 

Реконструкція будівлі за ад-

ресою: Донецька область, м. 

Краматорськ, вул. Магніто-

горська,5 з проведенням 
капітального ремонту ого-

рожі і благоустроєм прилег-

лої території 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

- 5000,0 5000,0     

Реконструкція будівлі. 

Техніко-економічні 

показники проєкту: 
- площа приміщень будівлі 

– 541,71 м²; 
- площа забудови – 653,36 
м²; 
- будівельний об’єм – 
4965,54 м³.    

 Разом: 1   5000,0 5000,0      

 Всього по місту: 50   605967,438 269095,49
7 21245,332 234094,701  81531,908  

 
 
 

Секретар міської ради                                                                         Д.В. Ошурко 
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Додаток 5 
до рішення міської ради 
29.04.2020 № 68/VII-180 
 

                             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 
 
 

Найменування об'є-

кта (заходу), його мі-

сцезнаходження 

Наявність пози-

тивного експерт-

ного звіту, номер 

та дата експертно-

го звіту 

Передбачено на 2020 рік тис.грн.  
Результативність реалізації проєкту 

(характеристика,  потужність відповідних об'єк-

тів) 

 
 

Всього 

 
за рахунок 

коштів 

державно-

го бюдже-

ту 

 
за рахунок 

коштів місце-

вого бюджету 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Капітальний ремонт 

приміщень Центру со-

ціально-психологічної 

реабілітації дітей служ-

би у справах дітей 

Краматорської міської 

ради 

Державний Інсти-
тут "НДІПРОЕКТ-

РЕКОНСТРУКЦІ"   

19 вересня 2019      

№ 10-0512-19 

 

480,947 452,939 28,008 Капітальний ремонт приміщення харчоблоку з замі-

ною вікон та дверей. 

2 

Будівництво оптичної 

мережі для встанов-

лення засобів відеоспо-

стереження на пл. Ми-

ру в м. Краматорськ 

В розробці 624,725 606,000 18,725 

Будівництво оптичної мережі для встановлення за-

собів відеоспостереження (відеокамери, обладнання 

для серверної кімнати та кімнати для спостережень). 
Укладено угоду на проведення експертизи з Держа-

вним інститутом «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» 

18.12.2019 № 10-0677-19. 
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Донецької області 

3 

Будівництво спортив-

них споруд в парку ку-

льтури та відпочинку 

«Сад Бернацького»                        
м. Краматорськ, 

вул.Конрада Гампера, 

2П Пусковий комплекс 

№ 1. Футбольне поле з 

штучним покриттям   

ТОВ "Експертиза 

ЗО"  

від 19.03.2018   

№ 186/18 

1539,084 1492,91 46,173 
Реалізація заходу передбачає влаштування фундаменту - 
133,2 м3;  
влаштування покриття - 2890,00 м2. 

Всього: 
 
 2 644,756 2 551,849 

 
92,906 

 

 
 

 

Секретар міської ради                                                                        
 
 
                                               

 
 
Д.В. Ошурко 
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Додаток 6 
до рішення міської ради 
29.04.2020 № 68/VII-180 

 
9. Фінансове забезпечення заходів Програми            

                                                                                                                                                                       тис.грн. 

Напрями реалізації заходів 
Кількість 

заходів 

Витрати на реалізацію 

Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

державного 

бюджету 

місцевого бюджету 
підприємств 

інших дже-

рел обласного 

бюджету 
міського бюд-

жету 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Розвиток земельних відносин 11 14810,0   14710,0  100,0 

Підтримка сім’ї, дітей та молоді 11 2434,8  504,8 1655,0  275,0 

Соціальний захист населення 37 763858,7 699999,2 1913,2 61864,7   81,6 
Заходи з протидії розповсюдження 

на території міста коронавірусної 

хвороби (COVID-19) 
9 6800,0   6800,0   

ВСЬОГО: 280 1 786 461,2  870 301,1  2 418,0  395 189,4  492 439,7  26 113,0  
 

 

      
 

Секретар міської ради                                                                           Д.В. Ошурко 
 
 
 
 
 
 



39 
 

Додаток 7 
до рішення міської ради 

29.04.2020 № 68/VII-180 

10. Фінансове забезпечення проєктів місцевого розвитку Програми  

    
     

тис.грн 
Назва розділу Кількість 

проектів 
Потреба у фінансуванні на 2020 рік,  

Всього у тому числі: 
кошти державного бюджету кошти місцевих бюдже-

тів 
Інші дже-

рела фі-

нансування Державний 

фонд регіона-

льного розви-

тку 

інші кошти 

державного 

бюджету, 

включаючи 

цільові субве-

нції з держав-

ного бюджету 

на розвиток 

територій 

Надзвичайна 

кредитна 

програма 

для віднов-

лення Укра-

їни Євро-

пейського 

інвестицій-

ного банку  

обласний 

бюджет 
бюджет 

міста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5.1.Перелік інвестиційних 

проєктів, реалізація яких 

передбачена за рахунок ко-

штів Державного фонду ре-

гіонального розвитку у 2020 

році. 

 
 
        4 

 
 

154 819,249 

 
 

105 615,407 

    
 

49 203,842 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5.2.Перелік об’єктів і захо-

дів,  реалізація яких перед-

бачена за рахунок залишків 

коштів місцевих бюджетів 

населених пунктів Донець-

кої області, на території 

яких органи державної вла-

ди тимчасово не здійсню-

ють свої повноваження, за 

виключенням об’єктів і за-

ходів на територіях окре-

мих районів, міст, селищ  і 

сіл, де органи державної 

влади тимчасово не здійс-

нюють  свої повноваження, 

та у населених пунктах, що 

розташовані на лінії зітк-

нення, у 2020 році. 

13 431 075,988 
   

173 586,179 

 
 

8 656,652 
 
 

 

5.3.Перелік проєктів, реалі-

зація яких передбачена за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

50 605967,438 
 

76 874,388 
 

290 340,829 234094,701 4 657,52 

5.4. Перелік проєктів, реалі-

зація яких передбачена в 

рамках участі у спільному з 

Європейським інвестицій-

ним      банком проекті 

«Надзвичайна кредитна 

програма для відновлення 

України» (Пул 2а, Пул 4). 

 
 
 
 

43 

 
 
 
 

617 783,364 

   
 
 
 

617 783,364 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5.5. Перелік об’єктів і захо-

дів, реалізація яких перед-

бачена за рахунок субвенції 

з державного бюджету міс-

цевим бюджетам на здійс-

нення заходів щодо соціа-

льно-економічного розвит-

ку окремих територій у 

2020 році. 

3 2644,756  2551,849   92,906  

 
Всього: 

 
113 

 
1 812 290,795 

 
105 615,407 

 
79 426,237 

 
617 783,364 

 

 
463 927,008 292 048,101 

 
4657, 52 

 
 
 

      

 
 

  
Секретар міської ради                                                                           Д.В. Ошурко 
 

 


