
 
 

 
 
                                                                                                                                                              

 
 

від 23.10.2020 № 75/VII-502 

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): 
 
- викласти в новій редакції: 
в підрозділі 3.13. «Управління майном комунальної власності» пункт 2; 
в підрозділі 3.16. «Культура» пункт 1 та рядок «Всього»; 
в підрозділі 3.18. «Підтримка сім’ї, дітей та молоді» пункт 11; 
 
- в підрозділі 3.23. «Охорона навколишнього природного середовища»: 
- видалити: 
в блоці «Охорона атмосферного повітря» пункт 5; 
в блоці «Охорона і раціональне використання водних ресурсів» пункт 7; 
- вважати пункти 6-17 пунктами 5-15; 
- викласти в новій редакції: 
в блоці «Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових 

відходів» пункт 8; 
в блоці «Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного 

середовища» пункт 15; 
рядок «Всього»; 
 
- в підрозділі 3.26. «Заходи з протидії розповсюдження на території міста 

коронавірусної хвороби (COVID-19)»: 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
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додати пункт 9; 
викласти в новій редакції пункт 4 та рядок «Всього»; 

 
2) у розділі 4. «Організаційне забезпечення виконання заходів Програми» (додаток 2): 
 
- доповнити  пункт 4 підпунктом 4.13; 
- викласти в новій редакції рядок «Всього»; 
 
3) у розділі 5 «Перелік проєктів місцевого розвитку, реалізація яких передбачена у  

2020 році» в підрозділі 5.3. «Перелік проєктів, реалізація яких передбачена за рахунок коштів 

місцевого бюджету» викласти в новій редакції блок «Молодіжна політика» (додаток 3); 
 
4) у розділі 9. «Фінансове забезпечення заходів Програми» викласти в новій редакції 

рядки: «Культура», «Охорона навколишнього природного середовища», «Заходи з протидії 

розповсюдження на території міста коронавірусної хвороби COVID-19», «Організаційне 

забезпечення виконання заходів Програми» та «Всього» (додаток 4); 
 
5) у розділі 10. «Фінансове забезпечення проєктів місцевого розвитку Програми» 

викласти у новій редакції пункт 5.3 та рядок «Всього» (додаток 5). 
 
 
 

 
Секретар міської ради                                                                              Д.В. Ошурко 
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Додаток 1 
до рішення міської ради 
 23.10.2020 № 75/VII-502 

 
 

 
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 

бюджет

у 

місцевого бюджету 

підпри- 
ємств 

інших  
джерел 

найменування 

показника 
значення 

показника 

облас- 
ного 

бюджет

у 

бюджету 
міста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3.13. Управління майном комунальної власності 

2. 

Придбання  у 

комунальну 

власність 

територіальної 

громади міста 

рухомого та 

нерухомого майна  

шляхом його 

безоплатної 

передачі, обміну з 

комунальної та 

державної 

власності або 

купівлі з 

приватної 

2020 

відділ 

комунал

ьних 

ресурсів 

та 

самовря

дного 

контрол

ю  

800,0    800,0     

поповнення 

майна 

комунальної 

власності 

Придбання 

системи 

відображення 

диспетчерської 

інформації – 
«Відеостіна» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
власності, в тому 

числі житла на 

вторинному ринку 
 

3.16. Культура 

1. 

Проведення 

обласного 

конкурсу 

скрипічної музики 

«Срібна струна» 

березе

нь 

управлін

ня 

культур

и і 

туризму 

Донецьк

ої ОДА, 

управлін

ня з 

гуманіта

рних 

питань, 

школа 

мистецт

в  
№ 1 

20,0   20,0   
кількість 

учасників 

до 60 
конкурсантів з 

міст Донецької 

області 

Всього по культурі: 5 заходів  845,0   795,0  50,0   

3.18. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

11. 

Надання 

натуральної 

допомоги у формі 

продуктових 

наборів особам, 

які отримують 

соціальну послугу 

догляду вдома у 

відділеннях 

соціальної 

квітен

ь-
травен

ь 

 504,8  504,8    

кількість 

виданих 

продуктових 

наборів, од. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
допомоги вдома 

територіальних 

центрів 

соціального 

обслуговування 

(надання 

соціальних 

послуг), центрах 

надання 

соціальних послуг 

дітям, які 

перебувають у 

складних 

життєвих 

обставинах та 

перебувають на 

обліку служб у 

справах дітей, та 

багатодітним 

сім’ям, які 

перебувають у 

складних 

життєвих 

обставинах, у 

2020 році, а саме: 

11.1 

особам, які 

отримують 

соціальну послугу 

догляду вдома у 

відділеннях 

соціальної 

допомоги вдома 

територіальних 

центрів 

територі

альний 

центр 

соціальн

ого 

обслуго

вування 

(надання 

соціальн

375,2  375,2    469 



6 
 

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

обслуговування 

(надання 

соціальних 

послуг), центрах 

надання 

соціальних 

послуг; 

их 

послуг) 

11.2 

дітям, які 

перебувають у 

складних 

життєвих 

обставинах, та 

перебувають на 

обліку служб у 

справах дітей; 

служба 

у 

справах 

дітей 

28,8  28,8    72 

11.3 

багатодітним 

сім’ям, які 

перебувають у 

складних 

життєвих 

обставинах 

управлін

ня з 

гуманіта

рних 

питань 

100,8  100,8    252 

Безпечне місто 
3.23. Охорона навколишнього природного середовища 

8. 

Придбання 

обладнання для 

збору побутових 

відходів, а саме 

контейнерів для 

роздільного 

збирання ТПВ 

2020 

відділ 

комунал

ьного 

господа

рства 

1220    1220   
придбання 

контейнерів 

для збору ТПВ 

217 контейнерів 

ємністю  1,1 м³ 

2020 

відділ 

комунал

ьного 

господа

600,0   600,0   
придбання 

контейнерів 

для збору ТПВ 

120 контейнерів 

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

2020 

відділ 

комунал

ьного 

господа

рства 

400   400   
придбання 

контейнерів 

для збору ТПВ 

10 контейнерів 

ємністю  8 м³ 

15. 

Проведення 

заходів щодо 

пропаганди 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, 

видання 

поліграфічної 

продукції з 

екологічної 

тематики 

2020 

відділ 

комунал

ьного 

господа

рства  

80     80     

підвищення 

рівня знань 

населення у 

сфері охорони 

навколишньог

о природного 

середовища 

  

Всього по охороні навколишнього 

природного середовища: 15 заходів 153103,6   16609,6 136494,0    

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

4. 

Здійснення 

спільного з 

центральними 

органами 

виконавчої влади 

(МОЗ України, 

Міноборони 

України, МВС 

України) 

2020 

Відділ 

охорони 

здоров’я

, заклади 

охорони 

здоров’я 

міського 

підпоря

дкуванн

29372,6 4761,6  15677,0 3908,5 5025,5   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
забезпечення 

закладів охорони 

здоров’я 

необхідними 

лікарськими 

засобами, 

витратними 

матеріалами для 

відбору проб для 

проведення 

лабораторних 

досліджень, 

дезінфекційними 

засобами та 

засобами 

індивідуального 

захисту, 

забезпечення їх 

транспортом та 

спеціальним 

медичним 

обладнанням, 

включаючи 

пульсоксиметри, 

апарати штучної 

вентиляції легень 

(дитячі та 

дорослі), вірусно-
бактеріальні 

фільтри, 

концентратори 

кисню тощо, для 

прийому хворих 

на гостру 

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

хворобу COVID-
19, спричинену 

коронавірусом 

SARS-CoV-2, та 

хворих з підозрою 

на COVID-19 та 

вірусну 

пневмонію з 

невизначеним 

статусом 

9. 

Облаштування 

розводки для 

централізованої 

подачі кисню в 

терапевтичному 

корпусі КНП 

«Міська лікарня 

№3» КМР та 

відділеннях КНП 

«Міська лікарня 

№1» КМР 

2020 

Управлі

ння 

капіталь

ного 

будівни

цтва та 

перспект

ивного 

розвитк

у міста 

1000,0   1000,0     

Всього по заходам з протидії 

розповсюдження на території міста 

коронавірусної хвороби (COVID-19):  9 
заходів 

35542,1 4761,6  21629,3 4108,5 5042,7   

 
 
 
Секретар міської ради                                                                                 Д.В. Ошурко 
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  Додаток 2 
  до рішення міської ради 

23.10.2020 № 75/VII-502 

4. Організаційне забезпечення виконання заходів Програми 

            

№ 
з/п 

Зміст заходу 

Термі

н 
викон

а- 
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  
джерел 

найменування 

показника 

значенн

я 

показни

ка 

облас- 
ного 

бюджет

у 

бюджет

у 
міста 

 

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

4. 

Створення сприятливих 

умов співробітникам та 

обладнання робочих 

місць для підвищення 

ефективності праці 

працівників виконкому 

міської ради та інших 

служб  

2020          

4.13.   

відділ 

житловог

о 

господарс

тва 

12,5   12,5   

придбання та 

встановлення 

кондиціонеру та 

обігрівачів в 

нежитловому 

приміщені по  
вул. 1Травня, 4 

 
1 
 
2 
 
 

Всього по організаційному забезпеченню 

виконання заходів Програми: 4 заходи 
2817,608   2817,608     

 
Секретар міської ради                                                                                 Д.В. Ошурко 
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Додаток 3 
до рішення міської ради 

23.10.2020 № 75/VII-502 

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) 

  
  

Викона

вець 
обласний 

бюджет 
обласний 

ФОНПС 
місцевий 

бюджет 

власні 

кошти 

підприє

мств 

інші 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Молодіжна політика 

1 

Капітальний ремонт кімнати підлітків 

«Мир» вул.В.Стуса, 62 

м.Краматорськ Донецької області 

(корегування), створення 

молодіжного центру 

Управлі

ння з 

гуманіт

арних 

питань 

№ 10-
0486-20 

від 

03.08.2020 

1482,1   1482,1   

Проведення капітального 

ремонту внутрішніх 

приміщень: облицювання 

стін, стель, заміна підлоги 

2 

Корегування проєктно-кошторисної 

документації по об’єкту: 

«Капітальний ремонт кімнати 

підлітків «Мир»  вул.В.Стуса, 62 

м.Краматорськ Донецької області 

(корегування) 

Управлі

ння з 

гуманіт

арних 

питань 

№ 10-
0486-20 

від 

03.08.2020 
15,9   15,9   

Корегування проєктно-
кошторисної документації 

 Разом: 2   1498,0   1498,0    

 Всього по місту: 57   761677,912 310132,239 
106404,1

08 
263609,655  

81531,9
08 

 

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

23.10.2020 № 75/VII-502 

 

 
9. Фінансове забезпечення заходів Програми 

 
тис.грн. 

Напрями реалізації заходів 
Кількіс

ть 

заходів 

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 
Культура 5 845   795  50 
Охорона навколишнього 

природного середовища 
15 153 103,6   16 609,6 136 494,0    

Заходи з протидії розповсюдження 

на території міста коронавірусної 

хвороби (COVID-19) 
9 35542,1 4761,6  21629,3 4108,5 5042,7 

Організаційне забезпечення 

виконання заходів Програми 
4 2817,608   2817,608   

ВСЬОГО: 287 1 826 946,13  884 782,90  23 416,20  415 509,16  472 097,170  31 140,7  

 
 

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

23.10.2020 № 75/VII-502 

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 

5.3.Перелік проєктів, 

реалізація яких передбачена 

за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

55 761 677,91 
   

416 536,347 263 609,655 81531,908 

 
Всього: 

 
149 

 
1 947 019,245 

 
44 888,301 

 
51 935,598 

 
617 783,364 

 

 
605 778,086 303 550,59 

 
81531,908 

 
Секретар міської ради                                                                           Д.В. Ошурко 


