
 
 

 
 
                                                                                                                                                              

 
від 09.09.2020 №  73/VII- 411  

м. Краматорськ      

 

 
Про внесення змін до Програми 

економічного і соціального розвитку 

міста Краматорська на 2020 рік, 

затвердженої рішенням міської ради 

від 23.12.2019 № 64/VII-652 (зі 

змінами) 
 

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 3.13. «Управління майном комунальної власності» пунктом 9; 
підрозділ 3.17. «Фізична культура та спорт» пунктом 6; 
підрозділ 3.22. «Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території 

міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» пунктами 19, 20; 
 
- викласти в новій редакції: 
в підрозділі 3.13. «Управління майном комунальної власності» рядок «Всього»; 
в підрозділі 3.15. «Освіта» пункт 2 та рядок «Всього»; 
в підрозділі 3.17. «Фізична культура та спорт» рядок «Всього»; 
в підрозділі 3.19. «Охорона здоров’я» пункт 7 та рядок «Всього»; 
в підрозділі 3.21. «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» пункт 4 та рядок «Всього»; 
в підрозділі 3.22. «Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території 

міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» пункти 5, 15 та рядок «Всього»; 
підрозділ 3.26. «Заходи з протидії розповсюдження на території міста коронавірусної 

хвороби (COVID-19)»; 
 
2) у розділі 4. «Організаційне забезпечення виконання заходів Програми» (додаток 2): 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 



2 
 

 
- доповнити  пункт 4 підпунктом 4.12; 
- викласти в новій редакції пункти 1, 2 та рядок «Всього»; 

 
3) у розділі 5 «Перелік проєктів місцевого розвитку, реалізація яких передбачена у  

2020 році»: 
 
- викласти в новій редакції 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 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 розташовані на лінії зіткнення, у 

2020 році» (додаток 3); 
 
- у підрозділі 5.3. «Перелік проєктів, реалізація яких передбачена за рахунок коштів 

місцевого бюджету (додаток 4): 
 
- доповнити:  
пунктами 5, 6 блок «Благоустрій»;   
пунктом 2 блок «Громадські будівлі»; 
 
- викласти в новій редакції: 
пункт 4  блоку «Охорона здоров’я»; 
рядки «Разом» по блоку «Благоустрій», «Охорона здоров’я» та «Всього по місту»; 
 
- доповнити підрозділом 5.6. «Перелік проєктів, реалізація яких передбачається в 2020 

році за рахунок коштів державного бюджету» (додаток 5); 
 
4) у розділі 9. «Фінансове забезпечення заходів Програми» викласти в новій редакції 

рядки: «Управління майном комунальної власності», «Освіта», «Фізична культура та спорт», 

«Охорона здоров’я», «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

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

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

міста коронавірусної хвороби (COVID-19)», «Організаційне забезпечення виконання заходів 

Програми» та «Всього» (додаток 6). 
 
5) розділ 10. «Фінансове забезпечення проєктів місцевого розвитку Програми» 

викласти у новій редакції (додаток 7). 
 
 
 

 
Міський голова                                                                                     А.В. Панков 
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Додаток 1 
до рішення міської ради 
09.09.2020 №  73/VII- 411 

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 

показника 
облас- 
ного 

бюджету 

бюджету 
міста 

 

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

3.13. Управління майном комунальної власності 

9. 

Поточний 

ремонт фасаду 

нежитлового 

приміщення, 

розташованого 

за адресою: 

вул.Паркова, 

10, 
балансоутриму

вачем якого 

визначено 

відділ 

житлового 

господарства 

Краматорської 

міської ради 

2020 

відділ 

житлово

го 

господа

рства 

75,0   75,0   
оздоблення 

фасаду будівлі 
 

Всього по управлінню майном 

комунальної власності: 9 заходів 
2545,0   2545,0    

 



4 
 

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

3.15. Освіта 

2. 

Оновлення 

матеріально-
технічної бази 

закладів освіти 

(придбання 

меблів, 

спортінвентарю

, комп'ютерного 

та 

технологічного 

обладнання, 

оргтехніки) 

протяг

ом 

року 

управлін

ня 

освіти 
10033,2 5033,2  5000,0   

придбання 

комплектів 

меблів, 
комп’ютерів, 

мультимедійни

х дошок, 
пароконвектом

атів, 
од. 

 
2920 

 
20 
 

47 
 

28 
 
 

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

3.17. Фізична культура та спорт 

6. 

Придбання 

інвентарю та 

основних 

засобів для 

оснащення 

фізкультурно-
оздоровчого 

комплексу зі 

штучним 

льодом по вул. 

Дружби, в 

районі парку 

Пушкіна в 

м.Краматорськ 

Донецької 

області 

2020 

управлін

ня з 

гуманіта

рних 

питань 
 
 

1950,0   1950,0   

Закупівля 

спортивного 

інвентарю, 

меблів, 

електричного 

приладдя, 

придбання 

господарськог

о інвентарю, 

медичного та 

комп’ютерног

о обладнання 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всього по фізичній культурі та спорту: 6 

заходів 
7315,0 - - 7315,0 - - 

  

3.19. Охорона здоров’я 

7. 

Придбання 

необхідного 

медичного, 

побутового 

обладнання, 

медичних 

меблів  для 

закладів 

охорони 

здоров'я  

міського 

підпорядкуванн

я  

протяг

ом 

року 

відділ 

охорони 

здоров'я, 

заклади 

охорони 

здоров'я 

міського 

підпоря

дкуванн

я 

14232,2 400,0   11232,2  1800,0 800,0 

кількість 

закладів 

міського 

підпорядкуван

ня, які 

потребують 

закупівлі 

необхідного 

медичного 

обладнання 

8 

Всього по охороні здоров’я: 10 заходів 25327,2 400,0 - 22327,2 1800,0 800,0   

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

4. 

Придбання на 

вторинному 

ринку 

впорядкованого 

житла для 

дітей-сиріт, 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

осіб з їх числа, 

які 

перебувають на 

квартирному 

протяг

ом 

року 

відділ 

комунал

ьних 
ресурсів 

та 

самовря

дного 

контрол

ю, 

фінансо

ве 

управлін

ня  

4100,0   2050,0  2050,0     

кількість 

квартир,  
одиниць 

 

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

потребують 

поліпшення 
житлових умов  

Всього по захисту прав дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування: 9 заходів  
6544,0 - 2550,0 3994,0 - -   

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

5. 

Виплати 

грошової 

компенсації за 

належні для 

отримання жилі 

приміщення 

деяким 

категоріям осіб 

та учасникам 

Революції 

Гідності  

2020 

управлін

ня праці 

та 
соціальн

ого 

захисту 

населен

ня 

81000,0 81000,0   

    

кількість 

отримувачів 

грошової 

компенсації, 

осіб 

81 

15. 

Забезпечення 

надання 

медичної 

допомоги 

особам, які 

переміщені з 

міст 

проведення 

ООС, АТО 

2020 

відділ 

охорони 

здоров'я, 

заклади 

охорони 

здоров'я 

міського 

підпоря

дкуванн

я 

7 040,0 1 040,0    6 000,0     

кількість осіб, 

що звернуться 

за 

поліклінічною 

допомогою; 
 

отримають 

стаціонарне 

лікування 

 
2600 

 
 
 
 
 

1000 

19. 

Виплата 

одноразової 

соціальної 

матеріальної 

2020 

управлін

ня праці 

та 

соціальн

300,0  300,0  

  

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

придбання 

житла особам 

похилого віку, 

старшим 70 

років, 

позбавленим 

свободи 

внаслідок 

збройної агресії 

проти України, 

яких звільнено 

29 грудня 2019 

року та 16 

квітня 2020 

року 

ого 

захисту 

населен

ня 

20. 

Проведення 

заходів, 

направлених на 

покращення 

соціального 

захисту 

працівників 

органів 

прокуратури 

Донецької 

області 

2020 

відділ 

комунал

ьних 

ресурсів 

та 

самовря

дного 

контрол

ю 

2000,0  2000,0  

  

придбання 

службового 

житла 

відповідно до 

норм чинного 

законодавства 

 

Всього по заходах, пов’язаних з 

наслідками проведення ООС, АТО на 

території міста. Підтримка внутрішньо 

переміщених осіб: 20 заходів 

190995,17 174097,9 4100,0 12795,87 - 1,4 

  

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 

транспортуван

ня до робочих 

місць 

медичних 

працівників, 

представників 

місцевих 

органів 

державної 

влади та 

органів 

місцевого 

самоврядуванн

я, 

правоохоронців

, рятівників 

тощо (перелік 

категорій 

визначається 

окремим 

рішенням 

керівника робіт 

з ліквідації 

наслідків 

надзвичайної 

ситуації) 

2020 

Виконав

чі 

органи 
міської 

ради 

1500,0   1500,0     

2 

Забезпечення 

структурних 

підрозділів 

місцевих 

органів 

державної 

влади та 

2020 

Виконав

чі 

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 
органів 

місцевого 

самоврядуванн

я засобами 

індивідуальног

о захисту 

одноразового 

та 

багаторазового 

використання, 

у тому числі 

шляхом 

залучення 

підприємств 

текстильної 

промисловості, 

а також 

запасом 

дезінфекційних  

засобів, 

безконтактних 

інфрачервоних 

термометрів та 

інше.  

3 

Вжиття заходів 

щодо 

виділення 

коштів 

закладам 

охорони 

здоров’я для 

закупівлі 

швидких тест-
систем для 

2020 

Виконав

чі 

органи 
міської 

ради 

500,0   500,0     



10 
 

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

грипу типів А і 

В та COVID-19 

4 

Здійснення 

спільного з 

центральними 

органами 

виконавчої 

влади (МОЗ 

України, 

Міноборони 

України, МВС 

України) 

забезпечення 

закладів 

охорони 

здоров’я 

необхідними 

лікарськими 

засобами, 

витратними 

матеріалами 

для відбору 

проб для 

проведення 

лабораторних 

досліджень, 

дезінфекційни

ми засобами та 

засобами 

індивідуальног

о захисту, 

забезпечення їх 

транспортом та 

2020 

Виконав

чі 

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 
спеціальним 

медичним 

обладнанням, 

включаючи 

пульсоксиметр

и, апарати 

штучної 

вентиляції 

легень (дитячі 

та дорослі), 

вірусно-
бактеріальні 

фільтри, 

концентратори 

кисню тощо, 

для прийому 

хворих на 

гостру 

респіраторну 

хворобу 

COVID-19, 
спричинену 

коронавірусом 

SARS-CoV-2 

5 

Активізація 

роботи щодо 

виявлення та 

обслуговуванн

я громадян 

похилого віку, 

осіб з 

інвалідністю. 

Забезпечення 

вжиття заходів 

2020 

Виконав

чі 

органи 
міської 

ради 

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

організації їх 

відвідування з 

метою догляду 

за ними, 

доставки їм 

ліків, продуктів 

харчування та 

надання їм 

допомоги у 

сплаті платежів 

за житлово-
комунальні 

послуги для 

запобігання їх 

інфікування 

6 

Забезпечення 

виконання 

заходів з 

дезінфекції 

мереж 

водопостачанн

я 

підприємствам

и 

водопровідно-
каналі-
заційного 

господарства 

2020 

Виконав

чі 

органи 
міської 

ради 

200,0    200,0    

7 

Посилення 

режиму 

вологого 

прибирання 

місць 

2020 

Виконав

чі 

органи 
міської 

ради 

320,0   320,0     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
загального 

користування у 

гуртожитках, 

під’їздах у 

житлових 

будинках із 

застосуванням 

дезінфікуючих 

засобів 

8 

Забезпечення 

прибирання 

прибудинкових 

територій, а 

саме дитячих, 

спортивних та 

контейнерних 

майданчиків, з 

використанням 

відповідних 

дезінфікуючих 

засобів 

2020 

Виконав

чі 

органи 
міської 

ради 

200,0   200,0     

Всього по заходам з протидії 

розповсюдження на території міста 

коронавірусної 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 

09.09.2020 №  73/VII- 411 

4. Організаційне забезпечення виконання заходів Програми 

            

№ 
з/п 

Зміст заходу 
Термін 
викона- 

ння  

Викона-
вець 

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний  
результат 

Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

Держав- 
ного 

бюджету 

місцевого бюджету 
підпри- 
ємств 

інших  
джере

л 

найменування 

показника 
значення 

показника 
облас- 
ного 

бюджету 

бюджету 
міста 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Впровадження 

системи управління 

якістю в діяльності 

виконавчого 

комітету 

Краматорської 

міської ради і 

органів місцевого 

самоврядування 

2020 
виконком 

міської 

ради 
1140,0   1140,0   

Придбання: 
системні блоки, 
багатофункціона

льні пристрої: 
лазерні, 

кольоровий, 
програмне 

забезпечення, 
роботи з 

сертифікації 

структурованої 

кабельної 

мережі в будівлі 

виконкому з 

отриманням 

відповідного 

висновку,  
отримання 

 
10 
 
 
8 
1 
 

115 
 
 
 
 
 
 

180 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
висновку на 

комплексну 

систему захисту 

інформації для 

будівлі 

виконкому, 

встановлення 

пожежної 

сигналізації 

серверної 

кімнати з 

автоматичним 

газовим 

гасінням та 

виведенням на 

пульт охорони  

1-го поверху,  
розширена 

технічна 

підтримка та 

розвиток 

системи 

електронного 

документообігу 

АСКОД, 
одиниць 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 

2. 

Утримання 

виконавчого 

комітету 

Краматорської 

міської ради 

2020 
виконком 

міської 

ради 
654,0   654,0   

Оновлення  
автопарку 

виконкому 

(придбання 

авто),  
придбання 

кондиціонеру з 

монтажем (4 

 
 
1 
 
 
1 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
поверх), 

придбання 

письмового 

столу,  
одиниць 

1 

4. 

Створення 

сприятливих умов 

співробітникам та 

обладнання 

робочих місць для 

підвищення 

ефективності праці 

працівників 

виконкому міської 

ради та інших 

служб  

2020        

  

4.12   

відділ 

житлового 

господарст

ва 

20,148   20,148   

придбання 

комп’ютеру та  
багатофункціона

льного 
пристрою, 
одиниць 

1 
 
1 

Всього по організаційному забезпеченню 

виконання заходів Програми: 4 заходи 
2805,108   2805,108     

 
 

Секретар міської ради                                                                           Д.В. Ошурко 
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Додаток 3 
до рішення міської ради 
09.09.2020 №  73/VII- 411 

5. Перелік проєктів місцевого розвитку, реалізація яких передбачена у  2020 році 
 

  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 

розташовані на лінії зіткнення, у 2020 році 
 

  

 

 № 
Найменування 

заходу (згідно з 

ПКД) 

 
 

Відповідал

ьний 

виконавець 

 
 

Наявність 

позитивного 

експертного 

звіту номер та 

дата 

експертного 

звіту 

Всього 

згідно з 

експертним     

звітом 

Потреба у фінансуванні на                    

2020 рік, тис.грн. 

Результативність реалізації проєкту 

(характеристика, потужність 

відповідних) 
 кошти 

обласного                               
бюджету 

кошти 

міського                  

бюджету 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 

Реконструкція 

нежитлової будівлі 

по                вул. 

Заводська, 187 для 

розміщення 

дитячого 

дошкільного закладу 

в м. Краматорськ 

Департаме

нт 

капітально

го 

будівництв

а 

№ 10-0661-19                           
від 17.02.2020 

16 518,444 

 

14 386,24 
 

1 651,844 

   Капітальний ремонт приміщень, 

облицювання стін, стель, заміна 

підлоги;  облаштування припливно – 
витяжної вентиляції згідно 

санітарних умов; заміна існуючого 

санітарно-технічного обладнання; 

капітальний ремонт підвальних 

приміщень; заміна електроживлення, 
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Донецької області». комутативних апаратів та 

електроосвітлення згідно правил 

електроспоживання; оснащення 

будівлі пожежною сигналізацією; 

капітальний ремонт систем 
водопостачання та водовідведення. 

Всього: 431 075,988 180 867,939 8 656,652  

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

09.09.2020 №  73/VII- 411 
5.3. Перелік проєктів, реалізація яких передбачена за рахунок коштів місцевого бюджету   

                      

№ 

з/

п 

Найменування проекту, згідно 

з ПКД 

  
Наявніст

ь 

позитивн

ого 

експерно

го звіту, 

номер та 

дата 

екперног

о звіту 

Вартість 

здійснення 

заходу, 
тис.грн. 

в тому числі, тис.грн. 

Результативність реалізації 

проекту 
(характеристика,  

потужність відповідних 

об'єктів) 

  
  

Виконаве

ць 
обласний 

бюджет 
обласний 

ФОНПС 
місцевий 

бюджет 

власні 

кошти 

підприє

мств 

інші 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Благоустрій 

5 

Капітальний ремонт 

автомобільної дороги по вул. 

Проїзна в м. Краматорськ, 

Донецької області 

(коригування) 

відділ 

комуналь

ного 

господар

ства 

№28683 

від 

06.05.2020
ТОВ 

«Експерти

за МВК» 

 
30332, 854 

 
27756,095 

 
 

 
2576,759   

За результатами реалізації 

проєкту буде улаштовано 

ділянку дороги площею 

26700,00 м2 
 

6 

Капітальний ремонт 

автомобільної дороги біля 

парку культури та відпочинку 

ім. Пушкіна від вул. Дружби 

до вул. Маяковського в м. 

Краматорськ, Донецької 

області (коригування) 

відділ 

комуналь

ного 

господар

ства 

№15017 

від 

20.07.2018
ТОВ 

«Експерти

за МВК» 

 
 

5000,0 

 
 

5000,0 
 

 
 
 

  

За результатами реалізації 

проєкту буде улаштовано 

ділянку дороги площею 

3050,00 м2 

 Разом: 6   312515,656 260570, 
652  51945,004    
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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 

капітальн

ого 

будівниц

тва та 

перспект

ивного 

розвитку 

міста 

Східний 

філіал 

Державн

ого 

інституту 

«НДІПР

ОЕКТРЕ

КОНСТР

УКЦІЯ» 

від 

24.03.202
0 № 10-
0180-20 

12 710,249 7506,074  5204,175   

Реконструкція 3-х 

поверхів – приміщень 

травматологічного 

відділення 

(перепланування 

приміщень для переносу 

приміщень операційної в 

східне крило будівлі; 
влаштування віконних та 

дверних блоків; внутрішні 

опоряджувальні роботи; 

влаштування підлоги; 

систем водопостачання, 

каналізації, опалення та 

вентиляції; монтаж 

санітарно-технічного 

обладнання; 

електротехнічні рішення; 

улаштування системи 

пожежної сигналізації; 

системи оповіщення та 

управління евакуацією 

людей та ін.). Придбання 

обладнання: ліжка 

багатофункціональні-20 
од., матраци 

протипролижневі-20 од., 

каталки універсальні-2 од., 

та придбання 

спеціалізованого 

медичного обладнання: - 
універсальний 

операційний стіл; 
-артроскопічна стійка; 
-плазмений 

низькотемпературний 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
стерилізатор; 
-високочастотний 

хірургічний ніж; 
- безтіньова лампа 

пересувна; 
-інфузомати роликові; 
- електровідсмоктувач; 
- набір силового 

інструментарію; 
- УФО камера «Панмед»; 
- повітряна стерилізаційна 

ГП-80; 
- ультрозвукова установа 

для обробки 

інструментарію; 
- віделярингоскоп у 

комплекті; 
- відебронхоскоп; 
- ЕКГ апарат 

шестиканальний; 
- термостат; 
- набір для остеосинтеза; 
- монітор нагляду за 

пацієнтом 

 Разом: 4   50772,299 27506,074  23266,225    

Громадські будівлі 

2 

Капітальний ремонт 

приміщень (частково) 

нежитлової будівлі, 

розташованої за адресою: 

Донецька обл., 

м.Краматорськ, 

вул.Тріумфальна, 10 

Управлін

ня 

капітальн

ого 

будівниц

тва та 

перспект

ивного 

розвитку 

В 

розробці 
3400,0   3400,0   

Робочим проєктом 

передбачено: 
1.  Заміна покриття 

покрівлі будівлі на нові 

азбестоцементні листи по 

дерев’яній обрешітці; 

ремонт дерев’яних 

конструкцій крокв’яної 

системи покрівлі в обсязі 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
міста 10% від загального обсягу; 

заміна дерев’яної 

обрешітки в обсязі 30% від 

загальної площини;  
2. Заміна дверей 

ремонтованих приміщень; 

заміна вхідних дверей на 

металеві з утеплювачем; 
3. Заміна дерев’яних вікон 

на металопластикові; 

виготовлення та монтаж 

нових решіток замість 

існуючих між стулками; 
4. Ремонт стін, стелі та 

підлоги  внутрішніх 

приміщень; 
5. Заміна мереж 

водопроводу та каналізації 

у кабінетах лікарів; 
6. Заміна електромережі з 

установкою додаткових 

світильників, розеток та 

вимикачів; 
7. Встановлення нової 

сучасної системи розводки 

труб опалення з 

виконанням гідравлічного 

та теплотехнічного 

розрахунку з 

використанням сучасних 

приладів опалення. 
 

 Разом: 2   8400,0 5000,0  3400,0    

 Всього по місту: 57   762891,79 311413,179 106404,108 263542,595  81531,908  

Секретар міської ради                                                                           Д.В. Ошурко 
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Додаток 5 
до рішення міської ради 

09.09.2020 №  73/VII- 411 
 

5.6. Перелік проєктів, реалізація яких передбачається в 2020 році за рахунок коштів державного бюджету 
 

№ 

п/п 

Найменування інвестиційної 

програми і проєктів 

регіонального розвитку та їх 

місцезнаходження, вид робіт 

Наявність 

позитивного 

експертного 

звіту, номер 

та дата 

експертного 

звіту 

             Обсяг фінансування у 2020 році, тис.грн.: Результативність реалізації проєкту 
(характеристика,  потужність 

відповідних об'єктів) 

Усього 

               в тому числі за рахунок: 

коштів 

державного 

бюджету 

коштів 

місцевого 

бюджету 

 
коштів 

обласного 

бюджету 
 

1 

Реконструкція приміщення 

під відділення екстреної 

(невідкладної) медичної 

допомоги, розташованої за 

адресою: м.Краматорськ, 

вул.Героїв України, 17  

№ 10-0243-20                          
від 17.04.2020 

 

 

7 589,418 

 

 

 

 

 

7 589,418 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 
 
 

0,00 
 
 
 
 

Реалізація проєкту передбачає:  
- влаштування приймального боксу для 

двох автомобілів невідкладної швидкої 

допомоги, з улаштуванням інженерних 

систем підтримання клімату; 
- влаштування приймально-сортувальної 

зони для пацієнтів за самозверненням, у 
складі: 
вестибюль-чекальню, реєстратуру 

(рецепцію), зону безпеки (для охоронців, 

металодетекторів, тощо), оглядові 

кабінети (2 од.), вбиральні для пацієнтів. 

  Всього:   7 589,418 7 589,418 0,00      0,00 
 

              
 
Секретар міської ради                                                                                 Д.В. Ошурко 
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Додаток 6 
до рішення міської ради 

09.09.2020 №  73/VII- 411 

9. Фінансове забезпечення заходів Програми 
тис.грн. 

Напрями реалізації заходів 

Кільк

ість 

заході

в 

Витрати на реалізацію 

Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

державного 

бюджету 

місцевого бюджету 
підприємств 

інших 

джерел обласного 

бюджету 
міського 

бюджету 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Управління майном комунальної 

власності 
9 2545,0   2545,0   

Освіта 6 45824,2 5424,2   40400     

Фізична культура та спорт 6 7315   7315   

Охорона здоров’я 10 25327,2 400   22327,2 1800 800 
Захист прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування 
9 6544,0  2550,0 3994,0   

Заходи, пов'язані з наслідками 

проведення ООС, АТО на території 

міста. Підтримка внутрішньо 

переміщених осіб  

20 190995,17 174097,9 4100,0 12795,87   1,4 

Заходи з протидії розповсюдження 

на території міста коронавірусної 

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

Організаційне забезпечення 

виконання заходів Програми 
4 2805,108   2805,108   

ВСЬОГО: 288 1 848 827,113 884 782,90  23 416,20  411 209,156  498 263,157  31 155,7  
 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                              Д.В. Ошурко  
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Додаток 7 
до рішення міської ради 

09.09.2020 №  73/VII- 411 

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 

бюджетів 
Інші 

джерела 

фінансуван

ня 
Державний 

фонд 

регіонального 

розвитку 

інші кошти 

державного 

бюджету, 

включаючи 

цільові 

субвенції з 

державного 

бюджету на 

розвиток 

територій 

Надзвичайна 

кредитна 

програма 

для 

відновлення 

України 

Європейсько

го 

інвестиційно

го банку  

обласний 

бюджет 
бюджет 

міста 

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

проєктів, реалізація яких 

передбачена за рахунок 

коштів Державного фонду 

регіонального розвитку у 
2020 році. 

   
 
       2 

 
 

84 453,478 

 
 

44 888,30 

   
 

8 373,8 

 
 

31 191,377 
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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 

розташовані на лінії 

зіткнення, у 2020 році. 

13 431 075,988 
   

180 867,939 

 
 

8 656,652 
 
 

 

5.3.Перелік проєктів, 

реалізація яких передбачена 

за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

57 762 891,79 
   

417817,287 263 542,595 81531,908 
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5.4. Перелік проєктів, 

реалізація яких передбачена 

в рамках участі у спільному 

з Європейським 

інвестиційним      банком 

проекті «Надзвичайна 

кредитна програма для 

відновлення України» (Пул 

2а, Пул 4). 

 
 
 
 

43 

 
 
 
 

617 783,364 

   
 
 
 

617 783,364 

   

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. 

35 44 439,087  44 346,18   92,906  

5.6. Реконструкція 

приміщення під відділення 

екстреної (невідкладної) 

медичної допомоги, 

розташованої за адресою: 

м.Краматорськ, вул.Героїв 

України, 17 

1 

 

7 589,418 
 

 

 

7 589,418 

 

 

    

 
Всього: 

 
151 

 
1 948 233,125 

 
44 888,301 

 
51 935,598 

 
617 783,364 

 

 
607059,026 303 483,53 

 
81531,908 

Секретар міської ради     
    

Д.В.Ошурко 
 

   

 
 

  


