
    Проєкт 
 
                                                                                                                                                              

 
від                             №                            

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) 

викласти в новій редакції: 
 
- в підрозділі 3.15. «Освіта» пункт 2 та рядок «Всього»; 
 
- підрозділ 3.26. «Заходи з протидії розповсюдження на території міста коронавірусної 

хвороби (COVID-19)»; 
  
2) у розділі 9. «Фінансове забезпечення заходів Програми» викласти в новій редакції 

рядки «Освіта», «Заходи з протидії розповсюдження на території міста коронавірусної хво-

роби (COVID-19)» та «Всього» (додаток 2). 
 
 

 
Міський голова                                                                                     А.В. Панков 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
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Додаток 1 
до рішення міської ради 
                           № 
 

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 

найменування 

показника 
значення показ-

ника 
облас- 
ного 

бюджету 

бюджету 
міста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Створення сучасного комфортного та доступного міського середовища 

3.15. Освіта 

2. 

Оновлення ма-

теріально-
технічної бази 

закладів освіти 

(придбання ме-

блів, спортінве-

нтарю, комп'ю-

терного та тех-

нологічного об-

ладнання, орг-

техніки) 

протя-

гом 

року 

управ-

ління 

освіти 
10033,2 5033,2  5000,0   

придбання 

комплектів 

меблів, 
комп’ютерів, 
мультимедій-

них дошок, 
пароконвекто-

матів, 
од. 

 
2920 

 
20 
 

47 
 

28 
 
 

Всього по освіті: 6 заходів 45824,2 5424,2 - 40400,0 - -   

Безпечне місто 

3.26. Заходи з протидії розповсюдження на території міста коронавірусної хвороби (COVID-19) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Забезпечення 

транспорту-

вання до робо-

чих місць ме-

дичних праців-

ників, предста-

вників місце-

вих органів 

державної вла-

ди та органів 

місцевого са-

моврядування, 

правоохорон-

ців, рятівників 

тощо (перелік 

категорій ви-

значається 

окремим рі-

шенням керів-

ника робіт з 

ліквідації нас-

лідків надзви-

чайної ситуа-

ції) 

2020 

Вико-

навчі 

органи 
міської 

ради 

1500,0   1500,0     

2 

Забезпечення 

структурних 

підрозділів мі-

сцевих органів 

державної вла-

ди та органів 

місцевого са-

моврядування 
засобами інди-

відуального 

2020 

Вико-

навчі 

органи 
міської 

ради 

 
 

1949,5 
 

  1932,3  17,2   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
захисту одно-

разового та ба-

гаторазового 

використання, 

у тому числі 

шляхом залу-

чення підпри-

ємств тексти-

льної промис-

ловості, а та-

кож запасом 

дезінфекційних  

засобів, безко-

нтактних інф-

рачервоних 

термометрів та 

інше.  

3 

Вжиття заходів 

щодо виділен-

ня коштів за-

кладам охоро-

ни здоров’я для 

закупівлі шви-

дких тест-
систем для діа-

гностики грипу 

типів А і В та 

COVID-19 

2020 

Вико-

навчі 

органи 
міської 

ради 

500,0   500,0     

4 

Здійснення 

спільного з 

центральними 

органами ви-

конавчої влади 

(МОЗ України, 

2020 

Вико-

навчі 

органи 
міської 

ради 

26170,1 4761,6  12474,5 3908,5 5025,5   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Міноборони 

України, МВС 

України) за-

безпечення за-

кладів охорони 

здоров’я необ-

хідними лікар-

ськими засоба-

ми, витратними 

матеріалами 

для відбору 

проб для про-

ведення лабо-

раторних дос-

ліджень, дезін-

фекційними 

засобами та за-

собами індиві-

дуального за-

хисту, забезпе-

чення їх транс-

портом та спе-

ціальним ме-

дичним облад-

нанням, вклю-

чаючи пульсо-

ксиметри, апа-

рати штучної 

вентиляції ле-

гень (дитячі та 

дорослі), віру-

сно-
бактеріальні 

фільтри, кон-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
центратори ки-

сню тощо, для 

прийому хво-

рих на гостру 

респіраторну 

хворобу 

COVID-19, 
спричинену 

коронавірусом 

SARS-CoV-2 

5 

Активізація 

роботи щодо 

виявлення та 

обслуговуван-

ня громадян 

похилого віку, 

осіб з інвалід-

ністю. Забезпе-

чення вжиття 

заходів щодо 

організації їх 

відвідування з 

метою догляду 

за ними, доста-

вки їм ліків, 

продуктів хар-

чування та на-

дання їм допо-

моги у сплаті 

платежів за 

житлово-
комунальні по-

слуги для запо-

бігання їх інфі-

2020 

Вико-

навчі 

органи 
міської 

ради 

500,0   500,0     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
кування 

6 

Забезпечення 

виконання за-

ходів з дезін-

фекції мереж 

водопостачан-

ня підприємст-

вами водопро-

відно-
каналізаційно-

го господарст-

ва 

2020 

Вико-

навчі 

органи 
міської 

ради 

200,0    200,0    

7 

Посилення ре-

жиму вологого 

прибирання 

місць загально-

го користуван-

ня у гуртожит-

ках, під’їздах у 

житлових бу-

динках із за-

стосуванням 

дезінфікуючих 

засобів 

2020 

Вико-

навчі 

органи 
міської 

ради 

320,0   320,0     

8 

Забезпечення 

прибирання 

прибудинкових 

територій, а 

саме дитячих, 

спортивних та 

контейнерних 

майданчиків, з 

2020 

Вико-

навчі 

органи 
міської 

ради 

200,0   200,0     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
використанням 

відповідних 

дезінфікуючих 

засобів 
Всього по заходам з протидії розповсю-

дження на території міста коронавірус-

ної хвороби (COVID-19):  8 
 заходів 

31339,6 4761,6  17426,8 4108,5 5042,7   

 
 

Секретар міської ради                                                                                 Д.В. Ошурко 
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Додаток 2 
до рішення міської ради 
                           № 

 
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 

Освіта 6 45824,2 5424,2   40400     
Заходи з протидії розповсюдження 

на території міста коронавірусної 

хвороби (COVID-19) 
8 31339,6 4761,6  17426,8 4108,5 5042,7 

ВСЬОГО: 284 1 840 685,8  883 342,9 21 066,2  408 657,8  496 463,2  31 155,7  

 
 

      
 

Секретар міської ради                                                                           Д.В. Ошурко 
 
 
 

 
 


