
 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 04.08.2021 № 982  

м.Краматорськ      

 
Про перерозподіл коштів бюджету 
Краматорської територіальної громади з 
уточненням напрямків видатків 
спеціального фонду (бюджету розвитку) 
 
 
           У зв’язку з недостатністю коштів на реалізацію заходів по капітальному ремонту 

об’єктів благоустрою, необхідністю уточнення напрямку видатків спеціального фонду по 

управлінню житлово- комунального господарства та управлінню капітального будівництва та 

перспективного розвитку міста, на утримання апарату управління – управління земельних 

відносин в частині впровадження програмної продукції системи електронного 

документообігу «АСКОД» і підвищення базового рівня знань  у сфері публічних закупівель, 
враховуючи наявність економії коштів по іншим напрямкам видатків  та клопотання 

головних розпорядників бюджетних коштів – управління житлово - комунального 

господарства, управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста та 

управління земельних відносин,  згідно п.17 рішення міської ради від 23.12.2020  № 2/VIII-89 
«Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021рік», керуючись ст. 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
   

виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 
           1. Перерозподілити кошти бюджету Краматорської територіальної громади з 

уточненням напрямків видатків наступним чином: 
 
1.1 по загальному фонду бюджету Краматорської територіальної громади: 

            - збільшити планові призначення по головному розпоряднику бюджетних коштів – 
управлінню земельних відносин за КПКВКМБ 3610160 «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на суму 

58 300,00грн., в тому числі: КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 9 300,00грн. для підвищення 

базового рівня знань у сфері публічних закупівель та проходження курсу «Національна 

сертифікація з публічних закупівель -2021» з отриманням сертифікату, КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 49 000,00грн. для впровадження програмної продукції системи 

електронного документообігу «АСКОД» шляхом зменшення невикористаних коштів по  

КПКВКМБ 3617130 «Здійснення заходів із землеустрою», КЕКВ 2281 «Дослідження  і 
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розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» у сумі 58 
300,00грн.;   
           1.2 по спеціальному фонду (бюджет розвитку) бюджету Краматорської територіальної 

громади:   
- збільшити планові призначення  по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

управлінню житлово- комунального господарства за КПКВКМБ 1216030 «Організація 

благоустрою населених пунктів», КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» на суму 436 000,00грн. за напрямком використання «Придбання 

лав з козирком», за КПКВКМБ 1217310 «Будівництво об’єктів житлово комунального 

господарства» на суму 1 766 000,00грн., в тому числі: КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт 

житлового фонду (приміщень)» на суму 860 000,00грн. за напрямками видатків «Капітальний 

ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт багатоквартирних будинків, який виконується 

100% за бюджетні кошти» -210 000,00грн. та «Капітальний ремонт покрівель  житлових 

будинків: бул. Краматорський, 16 та  бул. Краматорський,18, м. Краматорськ, який 

виконується за умови  співфінансування  (81% х 19%) (коригування)» - 650 000,00грн., КЕКВ 

3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 

906 000,00грн. за напрямками видатків «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

скверу за будівлею ПК і Т ПрАТ «НКМЗ» м. Краматорськ з розробкою ПКД» - 206 000,00грн. 

та «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення скверу «Матері» м.Краматорськ з 

розробкою ПКД»  -  700 000,00грн.  шляхом зменшення планових призначень по КПКВКМБ 

1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету», КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» у сумі 1 150 000,00грн. за напрямком використання 

«Придбання та встановлення комплексів автоматичної фото-відеофіксації порушень Правил 

дорожнього руху на вулично-дорожній мережі м. Краматорськ», КПКВКМБ 1217441 

«Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» у сумі 146 000,00грн. за напрямком використання «Обстеження та розробка ПКД з 

капітального ремонту моста через річку  К. Торець по вул. Конрада Гампера в м. 

Краматорськ» та КПКВКМБ 1217310 «Будівництво об’єктів житлово комунального 

господарства», КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» у сумі 906 000,00грн. за напрямком видатків «Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення скверу «Шевченка» з розробкою ПКД»; 
          - уточнити напрямок видатків по головному розпоряднику бюджетних коштів – 
управлінню житлово- комунального господарства з «Капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення вул. О.Тихого з розробкою ПКД» на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення вул. Олекси Тихого в м. Краматорськ з розробкою ПКД» по КПКВКМБ 1217310 

«Будівництво об’єктів житлово комунального господарства», КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 17 299 956,35грн.  
        - уточнити напрямки видатків по головному розпоряднику бюджетних коштів - 
управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста з «Розробка та 

коригування проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту ЗОШ № 6, 13, 15, 

20, 30,25,32 ДНЗ № 11, 39, 72, 80, 87,60» на суму 9 112 635,00грн. по КПКВКМБ 1517321 
«Будівництво освітніх  установ та закладів», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» на: 
          «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №11 комбінованого типу «Яблунька» з прилеглою 

ділянкою за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Велика Садова,66» - 
539 873,00грн.;  
           «Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ДНЗ №72, розташованого за адресою: 
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ювілейна,44-а (коригування)» - 759 943,00грн.; 
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           «Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ДНЗ №80, розташованої за адресою: 

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Паркова,36-А» Коригування – 470 006,00грн.; 
           «Капітальний ремонт, термомодернізація будівель Краматорського дошкільного 
навчального закладу № 87 за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Бєлгородська, 99 
(коригування)» –  753 061,00грн.; 
           «Капітальний ремонт будівлі та споруд «Комунального дошкільного навчального 

закладу (ясла - садок) № 39 «Струмочок» комбінованого типу  Краматорської міської ради» 

за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 67» - 970 000,00грн.; 
           «Капітальний ремонт будівель та споруд Краматорського навчального виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів № 6 – дошкільний навчальний заклад 

Краматорської міської ради» за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Велика 

Садова,71» 1 черга, 2 черга  - 895 899,00грн.; 
           «Капітальний ремонт ЗОШ I-III ступенів № 15 з прилеглою територією, розташованої 

за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, 19» - 750 000,00грн.; 
          «Капітальний ремонт будівель Краматорської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№11 Краматорської міської ради з прилеглою територією, розташованої за адресою: 

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Тріумфальна, 9» - 846 074,00грн.; 
           «Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ЗОШ I-III ступенів №13 за адресою: 

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Перепелиці, 3» (коригування) – 565 088,00грн.; 
           «Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ЗОШ №20, розташованої за адресою: 

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Танкістів, 112» (коригування) – 1 220 503,00грн.; 
          «Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ЗОШ I-III ступенів №30 за адресою: 

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Волховська, 1» Коригування – 790 669,00грн.; 
          «Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ЗОШ № 5, розташованої  за адресою: 

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. В. Стуса, 40 (коригування)»  – 447 593,00грн.; 
          «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорської ЗОШ I-III ступенів 

№ 25 за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Б.Хмельницького, 25» (коригування)  –      
103 926,00грн.; 
 
           2. Фінансовому управлінню внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису 
бюджету Краматорської територіальної громади.  
  

 3. Управлінню земельних відносин, управлінню житлово- комунального господарства 
забезпечити цільове використання бюджетних коштів.  

 
           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови 

за розподілом повноважень. 
 
 
 
Міський голова                             О.В. Гончаренко                                                                                                                                                                                                                                    

 
                           


