Проєкт

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від

№

м. Краматорськ
Про попередній розгляд проєкту рішення
міської ради "Про виконання Програми
будівництва, реконструкції, реставрації та
капітального
ремонту
об’єктів
інфраструктури м. Краматорська на 2017 –
2020 роки, затвердженої рішенням міської
ради від 22.11.2017 № 30/VII-459"

Попередньо розглянувши проєкт рішення міської ради "Про виконання Програми
будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м.
Краматорська на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2017
№ 30/VII-459", керуючись ст.ст. 52, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
схвалити та внести на розгляд міської ради проєкт рішення міської ради "Про
виконання Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту
об’єктів інфраструктури м. Краматорська на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням
міської ради від 22.11.2017 № 30/VII-459" (додається).

Міський голова

О.В. Гончаренко

Проєкт

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від

№

м. Краматорськ
Про виконання Програми будівництва,
реконструкції, реставрації та капітального
ремонту
об’єктів
інфраструктури
м. Краматорська на 2017 – 2020 роки,
затвердженої рішенням міської ради від
22.11.2017 № 30/VII-459
У зв'язку з закінченням будівельних робіт за "Програмою будівництва реконструкції,
реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м. Краматорська на 2017 – 2020
роки" (зі змінами), затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2017 № 30/VII-459,
враховуючи проєкт рішення міської ради "Про затвердження Програми будівництва,
реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м. Краматорська
на 2021 – 2025 роки", що відображає перехідні об'єкти будівництва та обсяги фінансування
за період 2017 – 2020 роки, керуючись ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада
В И Р І Ш И ЛА:
1. Визнати Програму будівництва реконструкції, реставрації та капітального ремонту
об’єктів інфраструктури м. Краматорська на 2017 – 2020 роки, затверджену рішенням міської
ради від 22.11.2017 № 30/VII-459 (зі змінами) такою, що виконана, згідно з додатком до
рішення (додається).

Міський голова

О.В. Гончаренко

Додаток
до рішення міської ради

№

ДОВІДКА
Про виконання Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту
об’єктів інфраструктури м. Краматорськ за 2017-2020 роки.

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста
Краматорської міської ради (далі - управління) є виконавчим органом Краматорської міської
ради, який створено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
згідно з чинним законодавством України.
Основним напрямком діяльності управління є реалізація політики та повноважень
міської ради в галузі будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житла,
соціально-культурної сфери та комунального господарства, благоустрою з метою
забезпечення виконання планових завдань по будівництву та ефективному використанню
капітальних вкладень, що спрямовуються на зазначену мету.
Фінансування Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів
інфраструктури м. Краматорськ (далі – Програма) складає міський бюджет, субвенція з
обласного бюджету, субвенція з державного бюджету.
На виконання заходів Програми за чотири роки фактично використано кошти у сумі
779 598,242 тис. грн., що складає 69,6 % від запланованого обсягу (1 119 270,584млн. грн.), з
яких:
-

35,9 % (401 807,173 тис. грн.) – кошти місцевого бюджету;
4,6% (51 632,312 тис. грн.) – субвенція з Державного бюджету;
29,1% (326 158,757 тис. грн.) – субвенція з обласного бюджету.

На благоустрій в рамках Програми за період 2017-2020 р. фактично використано
кошти у сумі 258 834,366 тис. грн., що складає 78,6 % від запланованого обсягу
(329 426,216 тис. грн.), з яких:
-

52,3% (172 136,644 тис. грн.) - кошти місцевого бюджету;
1,0% (3 346,330 тис. грн.) – субвенція з державного бюджету;
25,3% (83 351,393 тис. грн.) – субвенція з обласного бюджету.

Виконано будівельні роботи за інфраструктурними об’єкти такими, як:
1. Реконструкція площі Миру (за рахунок субвенції з обласного бюджету зі
співфінансуванням місцевого бюджету);
2. Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м.
Краматорськ Донецької області (за рахунок коштів місцевого бюджету);
3. Реконструкція скверу Профспілок по вул. Академічній (за рахунок коштів місцевого
бюджету);
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4. Будівництво скверу по вул. Хрустальна в районі буд. 10 (за рахунок коштів місцевого
бюджету);
5. Будівництво скверу «Стануострой» м. Краматорськ (за рахунок коштів місцевого
бюджету);
6. Реконструкції території міста від пл. Миру до пл. Комсомольської Слави (за рахунок
коштів місцевого бюджету);
7. Будівництво скверу матері за адресою: м. Краматорськ, вул. Марії Приймаченко, 17,
встановлення скульптури Матері з благоустроєм прилеглої території в рамках проєкту
Програми «Громадський бюджет» міста 2016-2020 р);
8. Реконструкція з озеленення скверу по бул. Машинобудівників від вул. Дружби до вул.
Паркової (за рахунок коштів місцевого бюджету);
9. Реконструкція парку культури та відпочинку ім. Пушкіна (озеленення клумб,
благоустрій та встановлення малих архітектурних форм) (за рахунок коштів місцевого
бюджету);
10. Будівництво скейтдрому та танцювального майданчика в парку культури та
відпочинку ім. Пушкіна (за рахунок коштів місцевого бюджету);
та інші.
Крім того, побудовано 26 зупинок громадського транспорту та встановлено 30 дитячих
майданчиків, 5 спортивних майданчиків. В рамках поєкту Програми «Громадський бюджет»
міста 2016-2020 р. встановлено 4 дитячих та 7 спортивних майданчиків.
В рамках Програми за період 2017-2020 р. на виконання будівельних робіт закладів
освіти фактично використано кошти у сумі 61 322,055 тис. грн. (кошти місцевого
бюджету), що складає 62,7 % від запланованого обсягу (97 729,739 тис. грн.).
Виконано будівельні роботи об’єктів комунальної власності такі, як:
1. Реконструкція прибудови ЗОШ № 18 для забезпечення навчання в одну зміну;
2. Капітальний ремонт групового приміщення для відкриття інклюзивної групи в ДНЗ
№ 92;
3. Капітальний ремонт будівлі школи мистецтв № 1 розташованої за адресою вул.
Ювілейна, 44;
4. Капітальний ремонт центрального входу в навчально – виховному комплексі ЗОШ
№ 16;
5. Капітальний ремонт (підсилення несучих конструкцій) дошкільного навчального
закладу № 69 «Ведмедик», розташованого за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. Паркова, 69;
6. Капітальний ремонт (санація) будівлі загальноосвітньої школи № 4 м. Краматорська,
вул. Двірцева, 48а;
7. Капітальний ремонт будівлі Центру позашкільної роботи за адресою: 84300, Донецька
обл. м. Краматорськ, вул. Паркова 12а.
та інші.
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В рамках Програми за період 2017-2020 р. на будівництво споруд, установ та
закладів фізичної культури і спорту фактично використано кошти у сумі 66 235 033 тис.
грн., що складає 65,5 % від запланованого обсягу (101 078,705 тис. грн.), з яких:
-

23,6% (23 833,982 тис. грн.) – кошти місцевого бюджету;
39,7% (40 175,581 тис. грн.) – субвенція з державного бюджету;
2,2% (2 225,470 тис. грн.) – субвенція з обласного бюджету.

Виконано будівельні роботи за інфраструктурними об’єкти такими, як:
1. Реконструкція спортивного комплексу з улаштуванням багатофункціонального
майданчика для гри в великий теніс та волейбол, баскетбольного майданчика з
безшовним гумовим покриттям та міні-футбольного поля з синтетичним покриттям
(штучна трава) на території Загальноосвітньої школи № 22 у м. Краматорськ за адресою:
м. Краматорськ, вул. Двірцева, 3 (за рахунок коштів державного бюджету зі
співфінансуванням з місцевого бюджету);
2. Реконструкція спортивного майданчика з улаштуванням футбольного поля з
синтетичним покриттям (штучна трава) на території загальноосвітніх шкіл № 3, 19, 20 у
м. Краматорськ (за рахунок коштів державного бюджету зі співфінансуванням з
місцевого бюджету);
3. Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу: футбольне поле, майданчик для
пляжного волейболу, легкоатлетична доріжка по вул. Паркова у м. Краматорськ (за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, обласного бюджету зі
співфінансуванням з місцевого бюджету);
4. Реконструкція спортивного майданчика з улаштуванням мультифункціонального
майданчика для занять ігровими видами спорту на території загальноосвітніх шкіл № 4, 35
в м. Краматорськ (за рахунок коштів державного та обласного бюджетів зі
співфінансуванням з місцевого бюджету);
та інші.
За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку виконано роботи з будівництва спортивних споруд в парку культури
та відпочинку «Сад Бернацького», м. Краматорськ. Пускові комплекти № 1, № 4, № 7.
Станом на поточну дату ведуться завершальні роботи по пусковим комплексам № 2, № 5, №
6. Також, ведуться завершальні роботи з влаштування багатофункціональних спортивних
майданчиків в рамках реконструкції східної частини парку культури та відпочинку «Сад
Бернацького» в м. Краматорськ.
В рамках Програми за період 2017-2020 р. на виконання будівельних робіт закладів
охорони здоров’я фактично використано кошти у сумі 78 374,877 тис. грн., що складає
81% від запланованого обсягу (96 789,539 тис. грн.), з яких:
-

44,2% (42 758,402 тис. грн.) – кошти місцевого бюджету;
8,4% (8 110,401 тис. грн.) – субвенція з державного бюджету;
28,4% (27 506,074 тис. грн.) – субвенція з обласного бюджету.
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Виконано будівельні роботи об’єктів комунальної власності такі, як:
 За рахунок коштів місцевого бюджету:
1. Капітальний ремонт даху будівлі стаціонару КМУ «Дитяче територіальне медичне
об’єднання по вул. Героїв України, 20 м. Краматорськ, Донецької області;
2. Будівництво альтернативного інноваційного опалення КМУ «Дитяче територіальне
медичне об’єднання» за адресою м. Краматорськ, вул. Героїв України, 20 за
інноваційними технологіями;
3. Реконструкція будівлі травматологічного корпусу КМУ «Міська лікарня № 3»,
розташованої за адресою: м. Краматорськ, вул. Героїв України, 17;
4. Капітальний ремонт філії амбулаторії № 7 Комунального закладу «Центр первинної
медико-санітарної допомоги № 1» м. Краматорськ по вул. Спартака, 4;
та інші.
 За рахунок коштів державного бюджету:
1. Реконструкція приміщення під відділення екстреної (невідкладної) медичної
допомоги, розташованого за адресою м. Краматорськ, вул. Героїв України, 17;
2. Капітальний ремонт харчоблоку та інших приміщень Центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей (зі співфінансуванням з місцевого бюджету).
 За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку зі співфінансуванням з
місцевого бюджету:
1. Капітальний ремонт фасаду і приміщень хірургічних відділень КМУ «Міська
лікарня № 1» у м. Краматорськ.
 За рахунок коштів обласного бюджету зі співфінансуванням з місцевого бюджету:
1. Реконструкція внутрішніх приміщень травматологічного корпусу КНП «Міська
лікарня № 3», розташованої за адресою м. Краматорськ, вул. Героїв України, 17;
2. Капітальний ремонт приміщень будівель КНП «Дитяче територіальне медичне
об’єднання» по вул. Героїв України, 20 м. Краматорськ, Донецької області з
благоустроєм прилеглої території.
За двома вищезазначенимипроєктами будівельні роботи розпочато в 2020 році, в 2021
році потребують фінансування.
В рамках Програми за період 2017-2020 р. на виконання будівельних робіт
адміністративних закладів та закладів комунального господарства фактично
використано кошти у сумі 25 153,872 тис. грн. (кошти місцевого бюджету), що складає
47% від запланованого обсягу (53 434,791 тис. грн.).
Виконано будівельні роботи об’єктів комунальної власності такі, як:
1. Капітальний ремонт приміщення служби у справах дітей за адресою вул. Дружби, 9А;
2. Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Двірцевій, 55;
3. Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандуса та приміщень Головного
управління Державної міграційної служби, розташованої за адресо. Вул. Ярослава
Мудрого, 11;
4. Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Білоруській 6-10Н у м. Краматорськ
у м. Краматорськ.
та інші.
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В рамках Програми за період 2017-2020 р. на виконання будівельних робіт
дорожньо-транспортної інфраструктури фактично використано кошти у сумі
266 592,616 тис. грн., що складає 69,9 % від запланованого обсягу (380 918,125 тис. грн.).
-

14% (53 516,796 тис. грн.) – кошти місцевого бюджету;
2,6% (9 890,446 тис. грн.) – дотація з обласного бюджету;
53,3% (203 185,374 тис. грн.) – субвенція з обласного бюджету.

Виконано будівельні роботи об’єктів комунальної власності такі, як:
 За рахунок коштів місцевого бюджету:
1. Будівництво об’їзної дороги від вул. Свободи до вул. Ясногорівська: будівництво на
дільниці від вул. Ясногорівська до кінця вул. Свободи м. Краматорськ, Донецької
області;
2. Будівництво об’їзної дороги від вул. Свободи до вул. Ясногорівська: капітальний
ремонт на дільниці по вул. Свободи, м. Краматорськ Донецької області;
3. Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги з благоустроєм прилеглої
території в районі житлового будинку № 15 по вул. Б. Хмельницького;
4. Будівництво під’їзної дороги до стадіону по вул. Паркова в м. Краматорськ;
5. Реконструкція автомобільного проїзду з західної сторони стадіону «Авангард» за
адресою: вул. К. Гампера, 2П, м. Краматорськ, Донецької області.
та інші.
 За рахунок дотації з обласного бюджету:
1. Капітальний ремонт автодороги від перехрестя бул. Краматорський та вул.
Аероклубна до КПП Аеродрому у м. Краматорськ Донецької області.
 За рахунок субвенції з обласного бюджету:
1. Капітальний ремонт автодороги по вул. О. Тихого та по вул. Танкістів в межах міста
Краматорськ.

Динаміка фактичного використання коштів за бюджетами.
Період 2017-2020 роки.
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