
 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

міського голови 
 

 

від 10.12.2020 № 109р 

м. Краматорськ  

 
 
Про внесення змін до 

розпорядження міського голови 

від 26.11.2020 № 106р «Про 
врахування у складі міського 
бюджету субвенції з державного 
бюджету»  
 
 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 «Деякі 

питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України» (зі змінами), Наказу Міністерства розвитку громад та 

територій України від 09.12.2020 № 300 «Про внесення змін до Переліку проектів, що 

фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (2а, 3 та 4 Пули)», 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. Внести зміни до розпорядження міського голови від 26.11.2020 № 106р «Про 
врахування у складі міського бюджету субвенції з державного бюджету» виклавши 

додаток «Напрямки використання коштів загального та спеціального фонду міського 

бюджету (бюджет розвитку) в новій редакції (додається). 
 
2. Фінансовому управлінню (Саєнко) внести відповідні зміни до річного та 

помісячного розпису доходів та  видатків  міського бюджету з наступним включенням до 

рішення міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік 

(05216100000)». 
 
 3. Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста (Лапік) 
забезпечити цільове використання бюджетних коштів. 
 
 4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.   
 
 
 
Міський голова                                                О.В. Гончаренко 

http://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_64_7_651.pdf
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Додаток 
до розпорядження міського голови 
10.12.2020 № 109р 
 

Напрямки використання коштів загального та спеціального фонду міського бюджету 

(бюджету розвитку) 
            грн. 

КПКВКМБ 
Головний розпорядник / Напрямки 

видатків 
КЕКВ 

Загальни

й фонд  

Спеціальни

й фонд 

(бюджет 

розвитку) 

1 2 3 4 5 

3719530 «Субвенція 

з місцевого бюджету 

на реалізацію 

проектів в рамках 

Надзвичайної 

кредитної  програми 

для відновлення 

України за рахунок 

відповідної субвенції 

з державного 

бюджету» 

Фінансове управління  759 922 3 799 613 

 2620 759 922  

 3220  3 799 613  

Нежитлова будівля по вул. Абая, 4, смт 

Біленьке, м. Краматорськ, Донецька 

область (коригування)  - реконструкція 

під житло для переселенців з 

розміщенням спортивного та дитячого 

майданчиків 

 759 922 3 799 613 

  
 
 
 
 
 
 
 
1517366 «Реалізація 

проектів в рамках 

Надзвичайної 

кредитної програми 

для відновлення 

України»  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Управління капітального будівництва та 

перспективного розвитку 
 

 
32 592 805 

РАЗОМ 3142  -7 137 462  

Реконструкція системи знезараження 

питної води на фільтрувальній станції з 

впровадженням електролізних установок з 

виробництва гіпохлориту натрію 

м.Краматорськ (коригування)  

 

 

-836 891 

Реконструкція будівель комунального 

закладу "Центр первинної медико - 
санітарної допомоги № 2 м.Краматорська" 

по вул. Василя Стуса (Соціалістична), 31 

(коригування) 

 

 

16 359 

Нежитлова будівля по вул.Катерини 

Білокур, 1 у м.Краматорську - 
реконструкція під дошкільний навчальний 

заклад 

 

 

-6 316 930 

РАЗОМ 3132  39 730 267  
Загальноосвітня школа № 4 по вул. 

Двірцева, 48а, у м. Краматорську - 
капітальний ремонт будівлі з 

благоустроєм прилеглої території  

 

 

957 723 

Краматорська загальноосвітня школа I-III 
ступеня № 10 по вул. Хабаровська, 40а, у 

м. Краматорську - капітальний ремонт (те 
рмомодернізація) будівель (коригування) 

 

 

45 713    

Краматорська загальноосвітня школа I-III 
ступеня № 26 по вул. Ульянівська 

(Софієвська), 128, у м. Краматорську  - 
капітальний ремонт (термомодернізація) 

 

 

6 347    
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1517366 «Реалізація 

проектів в рамках 

Надзвичайної 

кредитної програми 

для відновлення 

України»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Реалізація проектів в 

будівель (коригування) 

Загальноосвітня школа № 19, по вул. О. 

Кобилянської, 1, у м. Краматорську - 
капітальний ремонт (термомодернізація) 

будівлі (коригування) 

 

 

14 302  

Краматорський дошкільний навчальний 

заклад № 8 по бульв. Краматорський, 22а, 

у м. Краматорську - капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівель 

(коригування) 

 

 

15 953 

Краматорський дошкільний навчальний 

заклад № 64 по вул. Парковій, 32а, у м. 

Краматорську - капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівлі  

(коригування) 

 

 

9 772  

Дошкільний навчальний заклад № 34 по 

вул. Катеринича, 34а у м. Краматорську - 
капітальний ремонт (термомодернізація) 

будівель (коригування) 

 

 

716 047  

Краматорський дошкільний навчальний 

заклад № 60 по вул. вул. Шкадінова 

(Академічна), 86а у м. Краматорську  - 
капітальний ремонт (термомодернізація) 

будівель (коригування) 

 

 

785 121  

Краматорська загальноосвітня школа I-III 
ступеня № 25 по вул. Б. Хмельницького, 

25 у м. Краматорську - капітальний 

ремонт (термомодернізація) будівель 

(коригування) 

 

 

2 552 302   

Дошкільний навчальний заклад № 53 по 

вул. В. Стуса, 61. у  м. Краматорську  - 
капітальний ремонт (термомодернізація) 

будівлі 

 

 

2 143 967   

Дошкільний навчальний заклад № 92 по 

вул. Кирилкіна, 28а, у м. Краматорську - 
капітальний ремонт (термомодернізація) 

будівлі (коригування) 

 

 

3 245 905  

Краматорський дошкільний навчальний 

заклад № 51 по вул. Горького (Конрада 

Гампера), 4  у м. Краматорську - 
капітальний ремонт (термомодернізація) 

будівель (коригування) 

 

 

35 736 

Краматорська загальноосвітня школа № 

17 по вул. 12 Грудня, 80 (Благодатна) у м. 

Краматорську  - капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівель 

(коригування) 

 

 

-9 101  

Краматорська загальноосвітня школа I-III 
ступеня № 18 по вул. О. Кошового, 18. у  

м. Краматорську - капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівель 
(коригування) 

 

 

153 309  
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рамках Надзвичайної 

кредитної програми 

для відновлення 

України»  
 

Краматорська загальноосвітня школа № 

23 по вул. Калініна (Михайла Горяйнова), 

45а у м. Краматорську  - капітальний 

ремонт (термомодернізація) будівель 

(коригування) 

  49 331  

Краматорська загальноосвітня школи № 

32 по вул. Волгодонській, 22 у м. 

Краматорську - капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівель. 

Коригування 

 

 

1 715 936  

Краматорська загальноосвітня школа I-III 
ступеня № 33 по вул. Білгородська, 95, у 

м. Краматорську - капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівель 
(коригування) 

 

 

8 225  

Будівлі комунального закладу "Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 

1 м. Краматорська" - капітальний ремонт 

(термомодернізація). Коригування  

 

23 197 544 

Комунальна медична установа «Дитяче 

територіальне медичне обєднання» по вул. 

Вознесенського, 20, у м. Краматорську – 
капітальний ремонт будівель 

(термомодернізація) Коригування  

 

4 080 000 

Центральна міська публічна бібліотека по 

вул. М. Приймаченко (Гв. Кантемирівців), 

16, у м. Краматорську -капітальний 

ремонт будівлі (коригування)  

 

7 323 

Дошкільний навчальний заклад № 69 по 

вул. Парковій, 69 у м. Краматорську - 
капітальний ремонт. Коригування  

 
-1 188  

РАЗОМ   759 922 36 392 418 

 
 
 
 
Начальник фінансового управління      О.М. Саєнко 
 
 
Керуючий справами        І.О. Славинська 


