
 
 
 

 
                                                                                                                                                              

 
 

від 15.07.2020 № 71/VII-346 

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 3.20. «Соціальний захист населення» пунктом 38; 
підрозділ 3.25. «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» пунктом 10; 
 
- викласти у новій редакції: 
в підрозділі 3.20. «Соціальний захист населення» рядок «Всього»; 
в підрозділі 3.21. «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-

вання» пункти 4, 5, 6 та рядок «Всього»; 
підрозділ 3.23. «Охорона навколишнього природного середовища»; 
в підрозділі 3.25. «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» рядок 

«Всього»; 
в підрозділі 3.26. «Заходи з протидії розповсюдження на території міста коронавірус-

ної хвороби (COVID – 19)» пункт 8 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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- у підрозділі 5.3. «Перелік проєктів, реалізація яких передбачена за рахунок коштів 

місцевого бюджету» (додаток 2): 
в блоці «Спорт» пункти 6, 7 та рядок «Разом»; 
в блоці «Благоустрій» пункт 3 та рядок «Разом»;  
блок «Охорона навколишнього природного середовища»; 
рядок «Всього по місту»; 
 
- підрозділ 5.5. «Перелік об’єктів і заходів, реалізація яких передбачена за рахунок су-

бвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій у 2020 році» (додаток 3); 

 
3) у розділі 9. «Фінансове забезпечення заходів Програми» викласти в новій редакції 

рядки: «Соціальний захист населення», «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-

ківського піклування», «Охорона навколишнього природного середовища», «Захист насе-

лення і територій від надзвичайних ситуацій», «Заходи з протидії розповсюдження на тери-

торії міста коронавірусної хвороби (COVID – 19)» та «Всього» (додаток 4); 
 
4) розділ 10. «Фінансове забезпечення проєктів місцевого розвитку Програми» викла-

сти у новій редакції (додаток 5). 
 

 
Міський голова                                                                                     А.В. Панков 
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Додаток 1 
до рішення міської ради 
15.07.2020 №71/VII - 346 
 

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 

3.20. Соціальний захист населення 

38 

Виплата у 2020 

році соціальної 

матеріальної 

допомоги осо-

бам, які прожи-

вають у Доне-

цькій області та 

при народженні 

дитини у період 

з 01 вересня 

2018 року по 31 

грудня 2019 ро-

ку мали право 

на натуральну 

допомогу «па-

кунок малюка» 

та не отримали 

2020 

Управ-

ління 

праці та 

соціаль-

ного за-

хисту 

насе-

лення 

5915,0  5915,0    дітей 1820 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
її, або опікуну 

такої дитини 
Всього по соціальному захисту населен-

ня: 38 заходів 773906,9 699999,2 11961,4 61864,7 - 81,6   

3.21. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

4. 

Придбання на 

вторинному 

ринку впоряд-

кованого житла 

для дітей-сиріт, 

дітей, позбав-

лених батьків-

ського піклу-

вання, осіб з їх 

числа, які пе-

ребувають на 

квартирному 

обліку і потре-

бують поліпш-

кеея житлових 

умов  

протя-

гом ро-

ку 

відділ 

кому-

нальних 

ресурсів 

та са-

мовряд-

ного 

контро-

лю, 

фінансо-

ве управ-

управ-

ління  

4000,0   2000,0  2000,0     
кількість квар-

тир, од. 
 

10 

5. 

Забезпечення 

автотранспор-

том дитячих 

будинків 

сімейного типу  

протя-

гом ро-

ку 

служба у 

справах 

дітей, 
фінансо-

ве управ-

управ-

ління  

1000,0    500,0 500,0     
кількість оди-

ниць авто-

транспорту 

 
1 
 

6. 

Забезпечення 

умов утриман-

ня і розвитку 

дітей-
вихованців, які 

протя-

гом ро-

ку 

служба у 

справах 

дітей 
314,0     314,0     

ігрові майдан-

чики,                                  
тенісний стіл,                                 
спортивний 

майданчик, 

 
2 
2 
 
2 



5 
 

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

дитячих буди-

нках сімейного 

типу (благоус-

трій прибудин-

кової території, 

обладнання ди-

тячого ігрового 

майданчика, 

забезпечення 

спортивним 

інвентарем, 

оргтехнікою, 
побутовою те-

хнікою, мебля-

ми) 

комп'ютери, 

сушильна ма-

шина, 
комплект меб-

лів, 
од. 

4 
 
2 
 
2 

Всього по захисту прав дітей - сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклу-

вання: 9 заходів  
6444,0  2500,0 3944,0     

Безпечне місто 
3.23. Охорона навколишнього природного середовища 

Охорона атмосферного повітря 

1. 

Заміна рукав-

них фільтрів на 

установці очис-

тки газу ДСП-
50 

2020 
ПрАТ 

"НКМЗ" 
924       924   

зменшення ви-

киду пилу в 

атмосферне 

повітря 

6 т/рік 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. 

Реконструкція 

пилоочисного 

обладнання з 

встановленням 

сухого 

трьохпольного 

електрофільтра 

котла № 9  

2020 

ТОВ 

«Крама-

торськ-

теплое-

нерго» 

130000    130000  
досягнення 

концентрації 

пилу 
50 мг/м³ 

3. 

Усунення фак-

торів  
забруднення  

атмосферного 

повітря, а саме, 

виведення з 

експлуатації 25 

одиниць техно-

логічного 

обладнання  

2020 
ПрАТ 

«СКМЗ» 
70    70  

зниження ви-

кидів забруд-

нюючих речо-

вин в атмос-

ферне повітря 

10,912 т/рік 

4. 

Капітальний 

ремонт трубоп-

роводів опа-

лення ділянки 

теплових мереж 

магістралі ТК-6 
до ТП 144 кв. 

котельні «Лазу-

рний» 

м.Краматорськ 

2020 

КВП 

«Крама-

торська 

тепло-

мережа» 

1000,0    1000,0  

зменшення ви-

кидів забруд-

нюючих речо-

вин 

9,9 т/рік 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5. 

Установлення 

та рекон-

струкція облад-

нання  для  

очищення  га-

зопилового  по-

току  від  заб-

руднюючих ре-

човин, а саме, 

постачання 

обладнання і 

монтаж 

аспіраційних 

установок ли-

варного двору 

та підбункерно-

го приміщення 

естакади си-

стеми шихто-

подачі 

2020 
ТОВ 

"КФЗ" 
26103,487       26103,487  

зменшення ви-

кидів забруд-

нюючих речо-

вин в атмос-

ферне повітря 

100 т/рік 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

6. 

Придбання на-

сосного і тех-

нологічного 

обладнання для 

заміни такого,  
що  використа-

ло  свої  техні-

чні можливості 

на комунальних 

каналізаційних  

системах 

2020 

відділ 

комуна-

льного 

госпо-

дарства  

1400      1400    

придбання 

стаціонарного 

насосу 

SULZER 
XFP255J-CB2 
для забрудне-

ної рідини на 

КНС №3 по 

вул. Москов-

ській, 6А, 
одиниць 

1  

7. Будівництво 2020 ТОВ 62,5       62,5   запобігання 9500 м² 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
зливової кана-

лізації 
"КФЗ" забрудненню 

водних 

об’єктів зли-

вовими водами 
Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду 

8. 

Виконання за-

ходів з озеле-

нення міста, а 

саме інвентари-

зація зелених 

насаджень                            

м. Краматорсь-

ка 

2020 

відділ 

комуна-

льного 

госпо-

дарства  

50,0     50,0     

 облік та пас-

портизація зе-

лених наса-

джень на зем-

лях комуналь-

ної власності 

м. Краматор-

ська 

5 га 

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

9. 

Забезпечення 

екологічно без-

печного вида-

лення золошла-

кових відходів 

2020 

ТОВ 

"Крама-

торськ-

теплое-

нерго" 

4500        4500  

 екологічно 

безпечне вида-

лення золош-

лакових відхо-

дів. Покра-

щення якості 

відстою 

45,5 тис. т  

10. 

Придбання об-

ладнання для 

збору побуто-

вих відходів, а 

саме контейне-

рів для розділь-

ного збирання 

ТПВ 

2020 

відділ 

комуна-

льного 

госпо-

дарства 

1200    1200   
придбання ко-

нтейнерів для 

збору ТПВ 

120 контейнерів 

ємністю  1,1 м³ 

2020 

відділ 

комуна-

льного 

госпо-

дарства 

600,0   600,0   
придбання ко-

нтейнерів для 

збору ТПВ 

120 контейнерів 

ємністю  1 м³ 

2020 
відділ 

комуна-
400   400   

придбання ко-

нтейнерів для 

10 контейнерів 

ємністю  8 м³ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
льного 

госпо-

дарства 

збору ТПВ 

11. 

Придбання об-

ладнання для 

перероблення 

відходів роз-

чищення зеле-

них насаджень 

2020 

відділ 

комуна-

льного 

госпо-

дарства 

50   50   

придбання по-

дрібнювача 

гілок,  
одиниць 

1 

12. 

Придбання ма-

шин для транс-

портування 

ТПВ, а саме, 

сміттєвозів 

(ємністю кузова 

18,5 м³) 

2020 

відділ 

комуна-

льного 

госпо-

дарства 

7000   

  

7000    
придбання 

сміттєвозів, 

одиниць 
4  

13. 

Придбання ма-

шин для транс-

портування ПВ, 

а саме, спеціа-

лізованих само-

скидів (для 

змінних кон-

тейнерів до 8,0 

м³) 

2020 

відділ 

комуна-

льного 

госпо-

дарства 

4000     4000    
 придбання 

самоскидів, 

одиниць 
2  

14 

Утримання по-

лігону ТПВ 

м.Краматорська

: охорона полі-

гону ТПВ, мо-

ніторинг стану 

повітря, ґрунту 

2020 

відділ 

комуна-

льного 

госпо-

дарства 

1733,8   1733,8   
Безпечне 

утримання по-

лігону ТПВ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
та підземних 

вод, виконання 

заходів пожеж-

ної безпеки та 

інші роботи з 

його поточного 

утримання до 

моменту реку-

льтивації 
Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища 

15. 

Функціонуван-

ня державної 

системи моні-

торингу навко-

лишнього при-

родного сере-

довища 

2020 

відділ 

комуна-

льного 

госпо-

дарства  

60     60     

контроль за-

бруднення ат-

мосферного 

повітря 

10 вимірювань 

16. 

Організація і 

здійснення ро-

біт з екологіч-

ної освіти, 

спрямованих на 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді 

2020 
управ-

ління 

освіти  
15,8     15,8     

проведення 

заходів із про-

паганди охо-

рони навко-

лишнього при-

родного сере-

довища 

  

17. 

Проведення за-

ходів щодо 

пропаганди 

охорони навко-

лишнього при-

родного сере-

довища, видан-

ня поліграфіч-

2020 

відділ 

комуна-

льного 

госпо-

дарства  

30     30     

підвищення 

рівня знань 

населення у 

сфері охорони 

навколишньо-

го природного 

середовища 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ної продукції з 

екологічної те-

матики 
Всього по охороні навколишнього при-

родного середовища: 17 заходів 
179199, 

587 
  16539,6 

162659, 
987 

   

3.25. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

10. 

Капітальний 

ремонт служ-

бових примі-

щень пожежно-

го депо за ад-

ресою: Доне-

цька обл., 

м.Краматорськ, 

вул.Кагатна, 10 

2020 

ДПРЗ-12 
ГУ 

ДСНС 

України 

у Доне-

цькій 

обл. 

900,0   900,0   

капітальний 

ремонт служ-

бових примі-

щень пожеж-

ного депо 

 

Всього по захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій: 10 заходів 7553,0 100,0 - 3298,0 4155,0    

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

8. 

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 

органі 

міської 

ради 

320,0   320,0     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всього по заходам з протидії розповсю-

дження на території міста коронавірус-

ної хвороби (COVID-19):  9 заходів 
6920,0   6920,0     

 
 

Секретар міської ради                                                                                 Д.В. Ошурко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

Додаток 2 
до рішення міської ради 
15.07.2020 №71/VII - 346 

 

5. Перелік проєктів місцевого розвитку, реалізація яких передбачена у  2020 році 
5.3. Перелік проєктів, реалізація яких передбачена за рахунок коштів місцевого бюджету   

                      

№ 

з/

п 

Найменування проекту, згідно 

з ПКД 

  На-

явність 

позитив-

ного 

експер-

ного 

звіту, 

номер та 

дата ек-

перного 

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 

6 

Реконструкція спортивного 

майданчика з улаштуванням 

мультифункціонального май-

данчика для занять ігровими 

видами спорту на території 

загальноосвітньої школи №4 

у м. Краматорськ за адресою: 

м. Краматорськ, вул. Двірце-

ва, 48А 

Управ-

ління ка-

пітально-

го будів-

ництва та 

перспек-

тивного 

розвитку 

міста 

№100 
 від 

17.09.201
9 

2226,85 792,318  1434,532   

Реконструкція 

спортивного майданчика. 

Техніко-економічні 

показники проєкту: 
- площа ділянки – 0,101 
га; 
- площа ділянки в межах 

благоустрою території – 
1010,0 м²; 
- площа спортивного 

майданчика – 760,0 м²; 
- площа доріжок с 

покриттям ФЕМ – 250,0 
м²; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- 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 

Управ-

ління ка-

пітально-

го будів-

ництва та 

перспек-

тивного 

розвитку 

міста 

№101 
 від 

17.09.201
9 

3047,104 1263,195  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   110423,342 17055,513  16493,441  76874,388  

Благоустрій 

3 

Капітальний ремонт автодоро-

ги по вул. О. Тихого та по вул. 

Танкістів в межах міста Кра-

маторськ (I черга) 

Управ-

ління ка-

пітально-

го будів-

ництва та 

перспек-

тивного 

№ 10-
0632-18       

від 

21.12.2018 
222815,317 

192814,55
7 

 30000,760   

Проєкт направлено на по-

кращення дорожньої ін-

фраструктури міста.  
За результатами реалізації 

проєкту буде улаштовано 

ділянку дороги довжиною 

9,418 км, а саме: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
розвитку 

міста 
- кількість смуг руху - 4; 
- ширина смуги руху 3,25 – 
3,75м; 
- ширина проїзної частини 

14,0-15,6 м. 

 Разом: 4   277182,802 227814, 
557  49368,245    

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 

Управ-

ління ка-

пітально-

го будів-

ництва та 

перспек-

тивного 

розвитку 

міста 

№ 0604-
19/ 

ПРОЕКСП  
від 

10.07.2019 

21245,332  21245,332    

Поліпшення екологічного 

стану об’єкту зеленого го-

сподарства міста. 
Озеленення 6,65 га на те-

риторії Саду Бернацького: 

висадка 404 дерев, 272 

хвойних рослин, 1344 лис-

тяних кущів та 14558 бага-

торічних рослин. 

2 

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 

Управ-

ління ка-

пітально-

го будів-

ництва та 

перспек-

тивного 

розвитку 

міста 

Експертна 

організа-

ція ТОВ 

«ПРО-

СПЕР 

КБЗ»  
№ 87 КБЗ-

20Д  
від 

12.05.2020 

59985,626  59985,626    

Поліпшення екологічного 

стану об’єкту зеленого го-

сподарства міста: 
-озеленення 7880 м² на те-

риторії Саду Бернацького; 
-будівництво полів та роз-

плідника, майданчика для 

тимчасової зупинки – 
17504 м²; 

-улаштування електроме-

реж; 
-улаштування освітлення; 

-улаштування поливу по-

лів та газонів та дренаж-

них систем. 

3. 

Озеленення міста, а саме ре-

конструкція парку культури та 

відпочинку «Сад Бернацько-

го» (II черга) Перший пуско-

Департа-

мент 

екології 

та при-

№19184 

від 

05.07.2019 
8927,1  8927,1    

Поліпшення екологічного 

стану об’єкту зеленого го-

сподарства міста 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
вий комплекс родних 

ресурсів 

Донець-

кої обла-

сної дер-

жавної 

адмініст-

рації 

4 

Озеленення міста, а саме ре-

конструкція парку культури та 

відпочинку «Сад Бернацько-

го» (II черга) Третій пусковий 

комплекс 

Департа-

мент 

екології 

та при-

родних 

ресурсів 

Донець-

кої обла-

сної дер-

жавної 

адмініст-

рації 

№19184 

від 

05.07.2019 
14746,05  14746,05    

Поліпшення екологічного 

стану об’єкту зеленого го-

сподарства міста 

5 
Розробка проєкту рекультива-

ції полігону ТПВ 

м.Краматорськ 

Департа-

мент 

екології 

та при-

родних 

ресурсів 

Донець-

кої обла-

сної дер-

жавної 

адмініст-

рації, КП 

«Регіона-

льний 

центр 

пово-

- 1500,0  1500,0    
Розробка проєкту, кіль-

кість - 1 



17 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
дження з 

відхода-

ми» 
 Разом: 5   106404,108  106404,108     

 Всього по місту: 54   737469,56 
291967, 

708 
106404,108 257565,836  81531,908  

 
 
 

Секретар міської ради                                                                           Д.В. Ошурко 
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Додаток 3 
до рішення міської ради 
15.07.2020 №71/VII - 346 
 

                             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'єкта (захо-

ду), його місцезнаходження 

Наявність пози-

тивного експер-

тного звіту, но-

мер та дата екс-

пертного звіту 

Передбачено на 2020 рік тис.грн.  
Результативність реалізації проєкту 

(характеристика,  потужність відпові-

дних об'єктів) 

 
 

Всього 

 
за рахунок 

коштів 

державного 

бюджету 

 
за рахунок 

коштів міс-

цевого бю-

джету 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Капітальний ремонт приміщень 

Центру соціально-
психологічної реабілітації дітей 

служби у справах дітей Крама-

торської міської ради 

Державний Інсти-
тут "НДІПРОЕК-

ТРЕКОНСТРУК-

ЦІ"  

19 вересня 2019      

 № 10-0512-19 

480,947 452,939 28,008 Капітальний ремонт приміщення харчоб-

локу з заміною вікон та дверей. 

2 

Будівництво оптичної мережі 

для встановлення засобів відео-

спостереження на пл. Миру в м. 

Краматорськ Донецької області 

ТОВ «Фірма юри-

дичних послуг 

«ПАТРОНАТ»» 

№ 10-0677-19                         
від 18.02.2020  

624,725 606,000 18,725 
Будівництво оптичної мережі для встано-

влення засобів відеоспостереження (віде-

окамери, обладнання для серверної кім-

нати та кімнати для спостережень). 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 

Будівництво спортивних споруд 

в парку культури та відпочинку 

«Сад Бернадського»                        

м. Краматорськ, вул.Конрада 

Гампера, 2П Пусковий ком-

плекс № 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. 

4 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. Архан-

гельска, 1 

ТОВ "Експертиза 

ЗО" № 12/20Х  

від 18.02.2020 

683,67 683,67 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 48 
та дверей 6). 

5 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. Архан-

гельска, 3 

ТОВ "Експертиза 

ЗО" № 13/20Х  

від 18.02.2020 

515,344 515,344 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон16 
та дверей 2). 

6 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. Архан-

ТОВ "Експертиза 

ЗО" № 14/20Х  

від 18.02.2020 

809,485 809,485 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 56 
та дверей 7). 



20 
 

1 2 3 4 5 6 7 
гельска, 5 

7 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. Архан-

гельска, 9 

ТОВ "Експертиза 

ЗО" № 15/20х  

від 18.02.2020 

338,245 338,245 - 
Термомодернізація житлового будинку  із 

заміною світлопрозорих конструкцій (вікон 
24 та дверей 3). 

8 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. Дніп-

ровська, 6 

ТОВ " Експертиза 

ЗО" № 16/20Х  

від 18.02.2020 

459,509 459,509 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 32 
та дверей 6). 

9 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. Дніп-

ровська, 10 

ТОВ " Експертиза 

ЗО" № 17/20Х  

від 18.02.2020 

458,44 458,44 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 32 
та дверей 6). 

10 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

ТОВ " Експертиза 

ЗО" № 18/20Х  

від 18.02.2020 

455,473 455,473 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 32 
та дверей 4). 
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1 2 3 4 5 6 7 
світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. Дніп-

ровська, 12 

11 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою бул. Кра-

маторський, 13 

ТОВ " Експертиза 

ЗО" № 21/20Х 

 від 18.02.2020 

575,669 575,669 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 40 
та дверей 5). 

12 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою бул. Кра-

маторський, 19 

ТОВ " Експертиза 

ЗО" № 22/20Х  

від 18.02.2020 

1014,93 1014,93 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 72 
та дверей 9). 

13 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою бул. Кра-

маторський, 39 

ТОВ " Експертиза 

ЗО" № 23/20Х  

від 18.02.2020 

517,88 517,88 - 
Термомодернізація житлового будинку  із 

заміною світлопрозорих конструкцій (вікон 
40 та дверей 5). 
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1 2 3 4 5 6 7 

14 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. 

Н.Курченко, 21 

ТОВ " Експертиза 

ЗО" № 24/20Х  

від 18.02.2020 

730,607 730,607 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 56 
та дверей 7). 

15 

Термомодернізація житлових 

будинків м.Краматорська. Капі-

тальний ремонт місць загально-

го користування з заміною світ-

лопрозорих конструкцій та вхі-

дних дверей в житловому буди-

нку за адресою  вул. Двірцева, 

45 

не потребує 274,471 274,471 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 16 
та дверей 4). 

16 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. Юві-

лейна, 21 

ТОВ " Експертиза 

ЗО" № 26/20Х  

від 18.02.2020 

458,131 458,131 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 32 
та дверей 4). 

17 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. Клуб-

ТОВ " Експертиза 

ЗО" № 27/20Х  

від 18.02.2020 

840,817 840,817 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 64 
та дверей 8). 
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1 2 3 4 5 6 7 
на, 17 

18 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. Парко-

ва, 20 

ТОВ " Експертиза 

ЗО" № 30/20Х  

від 18.02.2020 

466,542 466,542 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 32 
та дверей 4). 

19 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. Парко-

ва, 54 

ТОВ " Експертиза 

ЗО" № 28/20Х  

від 18.02.2020         

317,296 317,296 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 24 
та дверей 3). 

20 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. Парко-

ва, 58 

ТОВ " Експертиза 

ЗО" № 29/20Х  

від 18.02.2020 

322,938 322,938 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 24 
та дверей 3). 

21 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

не потребує 92,275 92,275 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 8 
та дверей 2). 
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1 2 3 4 5 6 7 
світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. А. Со-

лов'яненко, 6а 

22 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. А. Со-

лов'яненко, 8 

не потребує 223,229 223,229 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 16 
та дверей 2). 

23 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. А. Со-

лов'яненко, 10 

не потребує 232,61 232,61 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 16 
та дверей 2). 

24 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. А. Со-

лов'яненко, 12 

не потребує 232,571 232,571 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 16 
та дверей 2). 
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25 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. Старо-

городська, 48 

не потребує 218,869 218,869 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 16 
та дверей 2). 

26 

Термомодернізація житлових 

будинків  м. Краматорська. 

Капітальний ремонт місць зага-

льного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. Парко-

ва, 60 

ТОВ " Експертиза 

ЗО"                                     

№ 25/20х  

від 18.02.2020 

629,933 629,933 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 48 
та дверей 6). 

27 

Термомодернізація житлових 

будинків м. Краматорська. Ка-

пітальний ремонт місць загаль-

ного користування з заміною 

світлопрозорих конструкцій та 

вхідних дверей в житловому 

будинку за адресою вул. При-

луцька, 16 

не потребує 182,009 182,009 - 
Термомодернізація житлового будинку із за-

міною світлопрозорих конструкцій (вікон 8та 

дверей 1). 

28 

Капітальний ремонт системи 

вуличного освітлення 

вул.Кедрова на ділянці від ж.б. 

№ 1 до ж.б. № 27, вул. Вибор-

зька на ділянці від ж.б. № 1 до 

ж.б. № 29, вул. Франка на діля-

ТОВ "Експертиза 

МВК"                                 

від 21.12.2017                   

№ 11291 

504,412 504,412 - Загальна довжина лінії освітлення1,41 км. 

Кількість світлодіодних світильників 20 од. 
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нці від ж.б. №1 до ж.б. № 23 

Шабельківської селищної ради 

м.Краматорськ 

29 

Капітальний ремонт системи 

вуличного освітлення 

вул.Краснодарська на ділянці 

від ж.б. № 4 до ж.б. № 32 та 

вул. Марініна Шабельківської 

селищної ради м.Краматорськ 

ТОВ "Експертиза 

МВК" від 

21.12.2017  

№ 11290 

494,006 494,006 - Загальна довжина лінії освітлення 1,21 км. 

Кількість світлодіодних світильників 18 од. 

30 

Будівництво спортивних споруд 

в парку культури та відпочинку 

"Сад Бернацького" 

м.Краматорськ, вул. К.Гампера, 

2П. Пусковій комплекс № 5 

ТОВ "Експертиза 

ЗО" № 186/18   

від 19.03.2018 

2741,442 2741,442 - Встановлення знаряддя та ігрові комплекси 

для 3-х зон відпочинку. 

31 

Будівництво спортивних споруд 

в парку культури та відпочинку 

"Сад Бернацького" 

м.Краматорськ, вул. К.Гампера, 

2П. Пусковій комплекс № 6 

ТОВ "Експертиза 

ЗО" № 186/18  

від 19.03.2018 

1601,569 1601,569 - встановлення знаряддя та ігрові комплекси 

для 2-х зон відпочинку. 

32 

Будівництво спортивних споруд 

в парку культури та відпочинку 

"Сад Бернацького" 

м.Краматорськ, вул. К.Гампера, 

2П. Пусковій комплекс № 2 

ТОВ "Експертиза 

ЗО" № 186/18  

від 19.03.2018 

4348,31 4348,31 - 
будівництво нових багатофункціональних 

майданчиків 2 од.  для волейболу та тенісу 

18х36м; 

33 

Влаштування багатофункціона-

льних спортивних майданчиків 

в рамках реконструкції східної 

частини парку культури та від-

Експертна органі-

зація ТОВ "ПРО-

СПЕР КБЗ" від 

19.05.2020  

12529,466 12529,466 - 3 майданчика загальною площею 2160 м2, 

площа озеленення 3000 м2 
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починку "Сад Бернацького" за 

адресою: м.Краматорськ, вул. 

К.Гампера, 2П 

№ 92КБЗ-20Д 

34 

Будівництво громадських туа-

летів в парку культури та від-

починку «Сад Бернацького» 

м.Краматорськ,  

вул. Конрада Гампера, 2П. 1 

Пусковий комплекс. 

Експертна органі-

зація ТОВ "Екс-

пертиза ЗО"  

від 12.02.2018  

№ 71/18 

3147,014 3147,014 - 
Будівництво 1 туалету - 63,65 кв. 

35 

Капітальний ремонт зовнішньо-

го освітлення (з заміною світи-

льників з лампами розжарю-

вання на енергозберігаючі світ-

лодіодні світильники, та заміна 

мережевого проводу на самоне-

сучий, з заміною аварійних 

опор) по вул.Лівобережна в смт 

Ясногірка   м. Краматорськ До-

нецької області 

Експертна органі-

зація ТОВ "ПРО-

СПЕР КБЗ"  

від 17.02.2020  

№ 17КБЗ-20Д 

5377,169 5377,169 - 
Загальна довжина лінії освітлення 6,4 км. 

Всього: 
 
 44 439,087 44 346,180 

 
92,906 

 

 
 

 
 

Секретар міської ради                                                                
 
 
 

Д.В. Ошурко 
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Додаток 4 
до рішення міської ради 
15.07.2020 №71/VII - 346 

 
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 

Соціальний захист населення 38 773906,9 699999,2 11961,4 61864,7  81,6 
Захист прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклу-

вання 
9 6444,0  2500,0 3944,0   

Охорона навколишнього природ-

ного середовища 
17 179199,587   16539,6 162659,987  

Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій 
10 7553,0 100,0 - 3298,0 4155,0  

Заходи з протидії розповсюдження 

на території міста коронавірусної 

хвороби (COVID – 19) 
9 6920,0   6920,0   

ВСЬОГО: 285 1 812 493,0 874 808,1  21 066,2  398 151,0  492 354,7  26 113,0  

 
 

Секретар міської ради                                                                           Д.В. Ошурко 
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Додаток 5 
до рішення міської ради 
15.07.2020 №71/VII - 346 

10. Фінансове забезпечення проєктів місцевого розвитку Програми  

    
     

тис.грн 
Назва розділу Кіль-

кість 

проек-

тів 

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 розвит-

ку 

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 

 
 

84 453,478 

 
 

44 888,301 

   
 

8373,8 

 
 

31191,377 
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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. 

54 737 469,56 
 

76 874,388 
 

398371,816 257565,836 4657,52 

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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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. 

34 44 439,086  44 346,180   92,906  

 
Всього: 

 
146 

 
1 915 221,477 

 
44 888,301 

 
121 220,568 

 
617 783,364 

 

 
580 331,795 297 506,771 

 
4 657,52 

 
 
 

      

 
 

  
Секретар міської ради                                                                           Д.В. Ошурко 
 

 
 

 


