
 

 

 

                                                                                                                                                              

 

від   28.07.2021   №   12/VIII-663                         

м. Краматорськ      
 

 

Про внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку 
Краматорської міської територіальної 
громади на 2021 рік, затвердженої 
рішенням міської ради від 24.02.2021 № 
5/VIII-209 (зі змінами) 

  

 

У зв’язку з уточненням змісту та обсягів фінансування по окремих заходах та розділах  
Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної 
громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2021 № 5/VIII-209 (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 Краматорської 
міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 
24.02.2021 № 5/VIII-209 (зі змінами) (далі - Програма), а саме: 

 

1) у розділі 3. «Заходи економічного і соціального розвитку у 2021 році» (додаток 1): 
 

 підрозділ 3.16. «Захист прав і свобод громадян»: 

- доповнити пунктами 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38;  

- викласти в новій редакції рядок «Всього»; 
 

 підрозділ 3.22. «Розвиток міста. Впровадження заходів територіального планування»: 
- доповнити блок «Розробка містобудівної документації міста Краматорська» 

пунктом 4; 
- вважати пункти 4-6 пунктами 5-7; 

- викласти в новій редакції рядок «Всього»; 
 

2)  у розділі 9. «Джерела та обсяги фінансування Програми у 2021 році» в підрозділі 
9.1. «Фінансове забезпечення заходів Програми» викласти в новій редакції рядки «Захист 
прав і свобод громадян», «Розвиток міста. Впровадження заходів територіального 
планування» та «Всього» (додаток 2). 

 

 

Міський голова                                                                                     О.В. Гончаренко 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
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Додаток 1 

до рішення міської ради 
                                                                                                                                                                                                           від  28.07.2021  № 12/VIII-663                         

 

3. Заходи економічного і соціального розвитку у 2021 році 
 

№ і назва 
завдання 
Стратегії 
розвитку 
Донецько
ї області 
на період 
до 2027 

року 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

вико- 

нання  

Викона-

вець 

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний  
результат 

Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

Держа
в- 

ного 

бюдже
ту 

місцевого бюджету 

підпри- 

ємств 

інших  
джерел 

наймену-

вання 
показника 

значення 
показника 

облас- 

ного 

бюджет
у 

бюджету 

міста 

 

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

3.16. Захист прав і свобод громадян 

Інші 
завдання 

31. 

Організація 
роботи штабу 
оперативної 
групи 
територіальної 
оборони міста 
Краматорська 

жовтен
ь 2021 

Донецький 
обласний 

територіаль
ний центр 

комплектув
ання та 

соціальної 
підтримки 

89,6   89,6 

  придбання 
обладнання 

та 
матеріалів, 
облаштува
ння пункту 
управління 

20 

найменувань  

 32. 

Капітальний 
ремонт даху 
адміністративної 
будівлі, в якій 
розташований 
особовий склад 
Батальйону 
патрульної 
поліції в містах 

2021 

Департаме
нт 

патрульної 
поліції 

400,0   400,0 

  

ремонт 
даху 

1 будівля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Краматорськ та 
Слов’янськ,  
за адресою: 
м.Краматорськ, 
вул.Магістральн
а, 20а 

 33. 

Придбання 
системи 
відеоспостереже
ння 

2021 

Головне 
управління 
національн
ої поліції в 
Донецькій 

області 

80,0   80,0 

  система 
відеоспосте

реження, 
кількість 

комплектів 

1 

 34. 

Придбання 
комп’ютерної та 
оргтехніки 

2021 

Головне 
управління 
національн
ої поліції в 
Донецькій 

області 

45,0   45,0 

  

придбання 
комп’ютерів 

та БФП, 

кількість 

 

2 

 

1 

 35. 

Придбання 
засобів 
інформатизації 
для 
Краматорського 
міського суду 
Донецької 
області 

2021 

Територіал
ьне 

управління 
державної 

судової 
адміністрац
ії України в 
Донецькій 

області 

192,0   192,0 

  придбання 
системних 
блоків до 

стаціонарн
их 

персональн
их 

комп’ютері
в та 

принтерів,  
кількість 

 

 

8 

 

 

 

 

6 

 36. 

Придбання 
технічних 
засобів, засобів 
зв’язку, 
комп’ютерної та 

2021 

Головне 
управління 

Служби 
безпеки 

України в 

3000,0   3000,0 

  придбання 
технічних 
засобів, 
засобів 
зв’язку, 

 

 

2 

 

 

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

оргтехніки Донецькій 
та 

Луганській 
областях 

комп’ютер
ної та 

оргтехніки, 
кількість 

10 

 

10 

 37. 

Придбання 
автомобілів та 
автомобілів 
спеціалізованого 
призначення 

2021 

Головне 
управління 

Служби 
безпеки 

України в 
Донецькій 

та 
Луганській 
областях 

2000,0   2000,0 

  придбання 
автомобілі

в та 
автомобілі

в 
спеціалізов

аного 
призначенн

я,  
кількість 

1 

 

 

 

1 

 38. 

Капітальний 
ремонт 
адміністративни
х будівель, в 
яких 
розташований 
особовий склад 
Головного 
управління 
Служби безпеки 
України в 
Донецькій та 
Луганській 
областях, за 
адресами: 
м.Краматорськ, 
вул.Я.Мудрого, 
56 та 
м.Краматорськ, 

2021 

Головне 
управління 

Служби 
безпеки 

України в 
Донецькій 

та 
Луганській 
областях 

5000,0   5000,0 

  

капітальни
й ремонт 

адміністрат
ивних 

будівель,  
кількість 

2 



5 

 

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

вул.Я.Мудрого, 
56а  

Всього по захисту прав і свобод громадян: 38 заходів 16633,6   16633,6     

3.22. Розвиток міста. Впровадження заходів територіального планування 

Розробка містобудівної документації міста Краматорська 

 4. 

Розробка 
детального 
плану території 
обмеженої 
вулицями 
Софіївська, 
Бородіно, 
Аджарська та 
Хабаровська в 
м.Краматорськ 

2021 

Виконком 
міської 

ради 

540,0   540,0   

кількість 
розроблени
х проєктів 

1 

Всього по розвитку міста. Впровадженню заходів 
територіального планування  -  7 заходів 

22546,97   22546,97 
  

  

 

 

     

 
Секретар міської ради                                                                           І.І. Сташкевич 
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Додаток 2 

до рішення міської ради 
                                                                                                                                                                                                       від 28.07.2021  № 12/VIII-663                         

 

9. Джерела та обсяги фінансування Програми у 2021 році 
 

9.1. Фінансове забезпечення заходів Програми 

 
(тис.грн.) 

Напрями реалізації заходів 
Кількість 
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 

Захист прав і свобод громадян 38 16633,6   16633,6   

Розвиток міста. Впровадження 
заходів територіального 
планування 

7 22546,97   22546,97   

ВСЬОГО: 302 1 545 383,959 834 107,344 38 724,298 491 387,129 173 810,488 7 354,700 
 

 

 

     

 
Секретар міської ради                                                                           І.І. Сташкевич 
 

 


