
 
 

 
 
                                                                                                                                                              

 
від 27.05.2020 № 69/VII-244 

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: 
в підрозділі 3.12. «Житлово-комунальне господарство» блок «Житлове господарство» 

пунктом 3; 
підрозділ 3.13. «Управління майном комунальної власності» пунктом 8; 
підрозділ 3.22. «Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території 

міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» пунктом 17; 
 
- викласти у новій редакції:  
в підрозділі 3.12. «Житлово-комунальне господарство» рядки: «Всього по житловому 

господарству» та «Всього по житлово-комунальному господарству»; 
в підрозділі 3.13. «Управління майном комунальної власності» рядок «Всього»; 
в підрозділі 3.15. «Освіта» пункт 5 та рядок «Всього»; 
в підрозділі 3.22. «Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території 

міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» рядок «Всього»; 
в підрозділі 3.26 «Заходи з протидії розповсюдження на території міста коронавірус-

ної хвороби (COVID-19)» пункт 8 та рядок «Всього»; 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
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2) у розділі 5. «Перелік проєктів місцевого розвитку, реалізація яких передбачена у  

2020 році»: 
- викласти у новій редакції підрозділ 5.1. «Перелік інвестиційних програм і проектів, 

реалізація яких передбачена за рахунок  коштів Державного фонду регіонального розвитку у 

2020 році» (додаток 2); 
 
 у підрозділі 5.3. «Перелік проєктів, реалізація яких передбачена за рахунок коштів 

місцевого бюджету» (додаток 3): 
- доповнити пунктом 4 блок «Охорона здоров’я» та пунктом 3 блок «Охорона навко-

лишнього природного середовища»; 
- викласти в новій редакції рядки: «Разом» блоку «Охорона здоров’я», «Разом» блоку 

«Охорона навколишнього природного середовища» та «Всього по місту»;  
  
3) у розділі 9. «Фінансове забезпечення заходів Програми» викласти в новій редакції 

рядки: «Житлово-комунальне господарство», «Управління майном комунальної власності», 

«Освіта», «Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території міста. Підтри-

мка внутрішньо переміщених осіб», «Заходи з протидії розповсюдження на території міста 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» та рядок «Всього» (додаток 4); 
 
4) у розділі 10. «Фінансове забезпечення проєктів місцевого розвитку Програми» ви-

класти у новій редакції пункти 5.1, 5.3 та рядок «Всього» (додаток 5). 
 
 

 
Міський голова                                                                                     А.В. Панков 
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Додаток 1 
до рішення міської ради 
27.05.2020 № 69/VII-244 

 

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 

3.12. Житлово-комунальне господарство 
Житлове господарство 

3. 

Виконання капітального 

ремонту квартир кому-

нальної власності з роз-

робкою ПКД 

2020 

відділ 

житлово-

го госпо-

дарства 

4300,0  4300,0    

квартири 

комуналь-

ної власно-

сті 

10 

Всього по житловому господарству: 3 заходи 111900,0 - 4300,0 72900,0 30000,0 4700,0   

Всього по житлово-комунальному господарству: 

22 заходи 241005,018 - 4300,0  160412,418 51752,6 24540,0   

3.13. Управління майном комунальної власності 

8. 

Виконання поточних ре-

монтів нежитлових при-

міщень, в яких знахо-

дяться комітети мікрора-

йонів Краматорської мі-

ської ради 

2020 

відділ 

житлово-

го госпо-

дарства 

1300,0   1300,0   

нежитлові 

приміщен-

ня, кіль-

кість 

6 

Всього по управлінню майном комунальної влас-

ності: 8 заходів 2470,0 - - 2470,0 - -   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.15. Освіта 

5. 

Оснащення інклюзивних 

класів і груп для дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

протя-

гом 

року 

управлін-

ня освіти 
991,0 391,0  600,0   

класів 
 

груп 

14 
 
3 

Всього по освіті: 6 заходів 40791,0 391,0 - 40400,0 - -   

3.22. Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб 

17. 

Проведення заходів, на-

правлених на покращен-

ня соціального захисту 

військовослужбовців 

військової прокуратури 

об’єднаних сил, а саме: 

придбання службового 

житла відповідно до 

норм чинного законодав-

ства 

2020 

відділ ко-

муналь-

них ресу-

рсів та 

самовря-

дного ко-

нтролю 

1800,0  1800,0    

придбання 

службово-

го житла 

для пра-

цівників 

військової 

прокурату-

ри 

об’єднаних 

сил 

 

Всього по заходах, пов’язаних з наслідками прове-

дення ООС, АТО на території міста. Підтримка 

внутрішньо переміщених осіб: 17 заходів 
183575,17 170201,9 1800,0 11571,87 -  1,4   

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

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 

250,0   250,0     

Всього по заходам з протидії розповсюдження на 

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

6850,0   6850,0     

 
Секретар міської ради                                                                                 Д.В. Ошурко 



5 
 

 
Додаток 2 
до рішення міської ради 
27.05.2020 № 69/VII-244 

                        
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 регі-

онального розвитку у 2020 році  

№ 

п/п 

Найменування інвести-

ційної програми і проєк-

тів регіонального розви-

тку та їх місцезнахо-

дження, вид робіт 

Наявність позитивно-

го експертного звіту, 

номер та дата експер-

тного звіту 

Обсяг фінансування у 2020 році, тис.грн.: 

Результативність реалізації проєкту 
(характеристика,  потужність відпо-

відних об'єктів) Усього 

в тому числі за рахунок: 

коштів дер-

жавного фо-

нду регіона-

льного роз-

витку 

коштів 

місцевого 

бюджету 

 
коштів об-

ласного 

бюджету 

1 

Будівництво спортивно-
оздоровчого комплексу: 

футбольне поле, май-

данчик для пляжного во-

лейболу, легкоатлетична 

доріжка по вул. Паркова 

у             м.Краматорськ 

(коригування) ТОВ "ПРОЕКСП" 
№ V-0560-

19/ПРОЕКСП                          
від 26.12.2019 

37 471,542 16 556,701 12541,041 8 373,80 

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; 
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- монтаж роздягалень, адмінбудівлі, 

господарчого блоку; 
- організація системи пожежної 

сигналізації; 
- улаштування огорожі; 
- благоустрій території. 

2 Будівництво будівлі 

Центру надання 

адміністративних послуг 

по вул. Паркова в районі 

буд. № 16 в                              
м.Краматорськ, Донець-

кої області 

Інститут 

"НДІПРОЕКТРЕКОН

СТРУКЦІЯ" 
№ 329/е/19                              

від 14.03.2019 

46 981,936 28 331,600 18650,336        -     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:   84 453,478 44 888,301 31191,377    8 373,80 
 

             
 
Секретар міської ради                                                                                 Д.В. Ошурко 
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Додаток 3 
до рішення міської ради 
27.05.2020 № 69/VII-244 

 
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 

проєкту 
(характеристика,  потужність 

відповідних об'єктів) 

  
  

Вико-

навець 
обласний 

бюджет 
обласний 

ФОНПС 
місцевий 

бюджет 

влас-

ні 

кошт

и 

підпр

иємс

тв 

інші 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Охорона здоров'я 

4 

Реконструкція внутрішніх 

приміщень травматологічного 

корпусу КНП «Міська лікарня 

№3», розташованої за адресою 

м.Краматорськ, вул.Героїв 

України, 17. 
Коригування. 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

Східний 

філіал 

Держав-

ного 

інститу-

ту 

«НДІП-

РОЕКТ-

РЕКО-

НСТРУ

КЦІЯ» 

№ 10-
0180-20 

від 

24.03. 
2020  

26020,873 20816,698  5204,175   

Реконструкція 3-х поверхів – 
приміщень травматологічного відді-

лення (перепланування приміщень 

для переносу приміщень операційної 

в східне крило будівлі; влаштування 

віконних та дверних блоків; внутрі-

шні опоряджувальні роботи; влаш-

тування підлоги; систем водопоста-

чання, каналізації, опалення та вен-

тиляції; монтаж санітарно-
технічного обладнання; електротех-

нічні рішення; улаштування системи 

пожежної сигналізації; системи опо-

віщення та управління евакуацією 

людей та ін.).  
Придбання обладнання:  
-ліжка багатофункціональні-20 

од.;  
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-матраци протипролижневі-20 
од.;  

-каталки універсальні-2 од.;  
придбання спеціалізованого медич-

ного обладнання:  
- універсальний операційний стіл; 

-артроскопічна стійка; 
-плазмений низькотемператур-

ний стерилізатор; 
-високочастотний хірургічний 

ніж; 
- безтіньова лампа пересувна; 
-інфузомати роликові; 
- електровідсмоктувач; 
- набір силового інструментарію; 
- УФО камера «Панмед»; 
- повітряна стерилізаційна ГП-

80; 
- ультрозвукова установа для об-

робки інструментарію; 
- віделярингоскоп у комплекті; 
- відебронхоскоп; 
- ЕКГ апарат шестиканальний; 
- термостат; 
- набір для остеосинтеза; 

      - монітор нагляду за пацієнтом. 

  Разом: 4     64082,923 40816,698  23266,225     

Охорона навколишнього природного середовища 

3 

Створення зелених насаджень 

та улаштування системи до-

гляду за ними в рамках рекон-

струкції східної частини парку 

культури та відпочинку «Сад 

Бернацького» за адресою: 

м.Краматорськ, вул.Конрада 

Гампера, 2П 

Управлін-

ня капіта-

льного бу-

дівництва 

та перспе-

ктивного 

розвитку 

міста 

Експер-

тна ор-

ганізація 

ТОВ 

«ПРО-

СПЕР 

КБЗ»  
№ 87 

КБЗ-20Д  
від 

12.05.20
20 

59985,626  
59985, 

626    

Поліпшення екологічного стану 

об’єкту зеленого господарства міс-

та: 
-озеленення 7880 м² на території 

Саду Бернацького; 
-будівництво полів та розплідника, 

майданчика для тимчасової зупин-

ки – 17504 м²; 
-улаштування електромереж; 

-улаштування освітлення; 
-улаштування поливу полів та га-

зонів та дренажних систем. 
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 Разом: 3   82964,758  81230, 
958 1733,8    

 Всього по місту: 52   691973,937 289912, 
195 

81230, 
958 239298,876  81531, 

908 
 

 
 

Секретар міської ради                                                                         Д.В. Ошурко 
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Додаток 4 
до рішення міської ради 
27.05.2020 № 69/VII-244 

 
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 
Житлово-комунальне господарст-

во 
22 241005,018   4300,0 160412,418 51752,6 24540 

Управління майном комунальної 

власності 
8 2470,0   2470,0   

Освіта 6 40791,0 391,0  40400,0   
Заходи, пов'язані з наслідками 

проведення ООС, АТО на тери-

торії міста. Підтримка внутрішньо 

переміщених осіб  

17 183575,17 170201,9 1800,0 11571,87   1,4 

Заходи з протидії розповсюдження 

на території міста коронавірусної 

хвороби (COVID-19) 
9 6850,0   6850,0   

ВСЬОГО: 283 1 794 302,2  870 692,1  8 518,0  396 539,4  492 439,7  26 113,0  
 

 
 
Секретар міської ради                                                                           Д.В. Ошурко 
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Додаток 5 
до рішення міської ради 
27.05.2020 № 69/VII-244 

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. 

2 84453,478 44888,301   8373,80 31191,377  

5.3.Перелік проєктів, реалі-

зація яких передбачена за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

52 691973,937 
 

76874,388 
 

371143,153 239298,876 4657,52 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Всього: 
 

113 
 

1827931,523 
 

44888,301 
 

79426,237 
 

617783,364 
 

553103,132 279239,811 
 

4657, 52 

 
 

      

 
 

 Секретар міської ради                                                                           Д.В. Ошурко 


