
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

міського голови 
 

 

від 03.08.2020 № 69р 

м. Краматорськ  

 
 
Про врахування у складі міського  
бюджету субвенції з державного  
бюджету  
 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 891-р 
«Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», згідно 

п.16 рішення міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік 
(05216100000)», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 
РОЗПОРЯДЖУЮСЬ: 
 
           1. Врахувати  у складі міського бюджету субвенцію з державного бюджету: 

 
           1.1. У доходній частині загального фонду міського бюджету по КБК 41034500 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» у сумі 41 794 331 грн.; 
   

1.2. У видатковій частині  спеціального фонду міського бюджету шляхом передачі 

коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку): 
 
- по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу житлового господарства 

по КПКВКМБ 1217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», за КЕКВ 3131 «Капітальний 
ремонт житлового фонду (приміщень)» у сумі 11 050 943 грн.., в тому числі за напрямками 
використання : 

- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. Архангельска, 1 у сумі 683 670 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. Архангельска, 3» у сумі 515 344 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. Архангельска, 5» у сумі 809 485 грн.; 
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- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. Архангельска, 9» у сумі 338 245 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. Дніпровська, 6» у сумі 459 509 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. Дніпровська, 10» у сумі 458 440 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. Дніпровська, 12» у сумі 455 473 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою бул. Краматорський, 13» у сумі  575 669 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою бул. Краматорський, 19» у сумі 1014 930 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою бул. Краматорський, 39» у сумі 517 880 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. Н.Курченко, 21» у сумі 730 607 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м.Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою  вул. Двірцева, 45» у сумі 274 471 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. Ювілейна, 21» у сумі 458 131 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. Клубна, 17» у сумі 840 817 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. Паркова, 20» у сумі 466 542 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. Паркова, 54» у сумі 317 296 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. Паркова, 58» у сумі 322 938 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. Паркова, 60» у сумі 629 933 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. А. Солов'яненко, 6а» у сумі 92 275 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. А. Солов'яненко, 8» у сумі 223 229 грн.; 
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- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. А. Солов'яненко, 10» у сумі 232 610 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. А. Солов'яненко, 12» у сумі 232 571 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. Старогородська, 48» у сумі 218 869 грн.; 
- «Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт 

місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 

житловому будинку за адресою вул. Прилуцька, 16» у сумі 182 009 грн.; 
 
-по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального 

будівництва та перспективного розвитку міста по КПКВКМБ 1517363 «Виконання 

інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій», за КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших 

об’єктів» у сумі 11 838 335 грн.., в тому числі за напрямками використання : 
- «Будівництво громадських туалетів в парку культури та відпочинку «Сад 

Бернацького» м.Краматорськ, вул. Конрада Гампера, 2П» у сумі 3 147 014 грн.; 
- «Будівництво спортивних споруд в парку культури та відпочинку "Сад 

Бернацького" м.Краматорськ, вул. К.Гампера, 2П. Пусковій комплекс № 5» у сумі 

2 741 442 грн.; 
- «Будівництво спортивних споруд в парку культури та відпочинку "Сад 

Бернацького" м.Краматорськ, вул. К.Гампера, 2П. Пусковій комплекс № 6» у сумі 

1 601 569 грн.; 
- «Будівництво спортивних споруд в парку культури та відпочинку "Сад 

Бернацького" м.Краматорськ, вул. К.Гампера, 2П. Пусковій комплекс № 2» у сумі 

4 348 310 грн.; 
за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів»за напрямком 

використання «Влаштування багатофункціональних спортивних майданчиків в рамках 

реконструкції східної частини парку культури та відпочинку "Сад Бернацького" за 

адресою: м.Краматорськ, вул. Конрада Гампера, 2П» у сумі 12 529 466 грн.; 
 
- по головному розпоряднику бюджетних коштів – фінансовому управлінню по 

КПКВКМБ 3719510 « Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» за КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів» у сумі 6 375 587 грн. в тому числі за напрямками використання : 
- «Субвенція Шабельківській селищній раді на «Капітальний ремонт системи 

вуличного освітлення вул.Кедрова на ділянці від ж.б. № 1 до ж.б. № 27, вул. Виборзька на 

ділянці від ж.б. № 1 до ж.б. № 29, вул. Франка на ділянці від ж.б. №1 до ж.б. № 23 

Шабельківської селищної ради м.Краматорськ» у сумі 504 412 грн.; 
- «Субвенція Шабельківській селищній раді на «Капітальний ремонт системи 

вуличного освітлення вул. Краснодарська на ділянці від ж.б. № 4 до ж.б. № 32 та вул. 

Мариніна Шабельківської селищної ради м.Краматорськ» у сумі 494 006 грн.;    
- «Субвенція Ясногірській селищній раді на «Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення (з заміною світильників з лампами розжарювання на енергозберігаючі 

світлодіодні світильники, та заміна мережевого проводу на самонесучий, з заміною 

аварійних опор) по вул.Лівобережна в смт Ясногірка м. Краматорськ Донецької області» у 

сумі 5 377 169 грн. 
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2. Фінансовому управлінню (Саєнко) внести відповідні зміни до річного та 

помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету та врахувати їх при внесенні 

змін до міського бюджету на 2020 рік. 
 
 3. Відділу житлового господарства (Вакалов), управлінню капітального 

будівництва та перспективного розвитку міста (Лапік), фінансовому управлінню (Саєнко) 
забезпечити цільове використання бюджетних коштів. 
 
 4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови Ніконенко С.Є.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                А.В.Панков 


