
 
                                                                                                                         

     

від 27.08.2021 № 14/VIII-772  

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» (додаток1): 
 
- доповнити: 

 
 підрозділ 3.18. «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» пунктом 8; 
в підрозділі 3.19. «Житлово-комунальне господарство» блок «Житлове господарство» 

пунктами 8, 9, 10, 11;  
підрозділ 3.21. «Управління майном комунальної власності» пунктами 10, 11, 12;  
 
- викласти в новій редакції: 

  
в підрозділі 3.16. «Захист прав і свобод громадян» пункт 21; 
в підрозділі 3.18. «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» пункт 2; 
в підрозділі 3.19. «Житлово-комунальне господарство» рядки «Всього по житловому 

господарству» та «Всього по житлово-комунальному господарству»; 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
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в підрозділі 3.21. «Управління майном комунальної власності» рядки 6, 7 та «Всього 

по управлінню майном комунальної власності»; 
2) у розділі 4. «Організаційне забезпечення виконання заходів Програми» (додаток 

2): 
 
- доповнити пунктом 22; 
- викласти в новій редакції рядок «Всього»; 

 
3) у розділі 8. «Перелік інвестиційних/інфраструктурних проєктів, реалізація яких 

пропонується у 2021 році» (додаток 3): 
 
- викласти в новій редакції: 
 
підрозділ «Благоустрій»; 
підрозділ «Охорона навколишнього природного середовища»; 
рядок «Всього по місту»; 

 
4) у розділі 9. «Джерела та обсяги фінансування Програми у 2021 році» викласти в 

новій редакції: 
 
- в підрозділі 9.1. «Фінансове забезпечення заходів Програми» рядки: «Захист прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Житлово-комунальне 

господарство», «Управління майном комунальної власності», «Організаційне забезпечення 

виконання заходів Програми» та «Всього» (додаток 4). 
 

- в підрозділі 9.2. «Фінансове забезпечення інвестиційних/інфраструктурних проєктів 

розвитку Програми» рядки: «Охорона навколишнього природного середовища», 
«Благоустрій» та «Всього по місту» (додаток 5).  

 
 
Міський голова                                                                                     О.В. Гончаренко 
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Додаток 1 
до рішення міської ради 
27.08.2021 № 14/VIII-772 

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  
 

21. 

Придбання 

польового 

клубного 

обладнання для 

організації 

дозвілля та 

відпочинку 

військовослужбо

вців (придбання 

підсилюючих 

колонок, 

мікрофонів, 

комп’ютерів, 

принтерів, 

проектору, 

проекційного 

екрану - 

серпен

ь 2021 

Військова 

частина 

А3546 
77,0   77,0   

Придбання 

підсилюючих 

колонок,  
мікрофонів, 

комп’ютерів, 

принтерів, 

проектору, 

проекційного 

екрану - 
мультимедійн

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

о комплекту, 

тощо) 
3.18. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

3.2.3. 
Поліпшен

ня 

житлових 

умов 

населення 

2. 

Придбання на 

вторинному 
ринку житлового 

будинку із 

земельною 

ділянкою для 

дитячого 

будинку 

сімейного типу 

(ДБСТ) згідно з 

Порядком, 
затвердженим 
ПКМУ від 

26.05.2021 №615 

2021 

Служба у 

справах 

дітей, 

фінансове 

управління 

4 828,988 
3 863, 
190 

- 965,798 - - 

ДБСТ із 

земельною 

ділянкою, 
одиниць 

1 

 

8. 

Виплата 

грошової 

компенсації за 

належні для 

отримання 

житлові 

приміщення для 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, осіб 

з їх числа, 

відповідно до 

Порядку, 
затвердженого 

2021 

Служба у 

справах 
дітей, 

фінансове 

управління 

571,368 
399, 
958 

- 171,410 - - 
грошова 

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

26.05.2021 №615 
Всього по захисту прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування:  8 заходів 9 670,356 
4 263, 
148 - 5 407,208 

    

3.19. Житлово-комунальне господарство 
Житлове господарство 

3.2.3. 
Поліпшен

ня 

житлових 

умов 

населення 

8. 

Розробка 

проєктно-
кошторисної 

документації 

«Капітальний 

ремонт частини 

гуртожитку, 

розташованого 

за адресою: 

вул.Академічна, 

96» 

2021 

Управлін

ня 

житлово-
комуналь

ного 

господарс

тва 

400,0   400,0 

  

Житлові та 

допоміжні 

приміщення 

гуртожитку за 

адресою: 

вул.Академіч

на, 96 

60 
житлових 

приміщен

ь та 18 

допоміжн

их 

 9. 

Поточний 

ремонт 

житлових 

приміщень у 

гуртожитку по 

вул.Академічна, 

96 

2021 

Управлін

ня 

житлово-
комуналь

ного 

господарс

тва 

1946,0   1946,0 

  Житлові та 

допоміжні 

приміщення 

гуртожитку за 

адресою: 

вул.Академіч

на, 96 

30 
житлових 

та 

допоміжн

их 

приміщен

ь 

 10. 

Монтаж 

автоматичної 

системи 

пожежної 

сигналізації, 

системи 

керування 

евакуації людей, 

системи 

передавання 

2021 

Управлін

ня 

житлово-
комуналь

ного 

господарс

тва 

1000,0   1000,0 

  

Автоматична 

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

сповіщень в 

приміщенні 

гуртожитку по 

вул.Академічна, 

96 

 11. 

Фарбування 

фасадів 

житлових 

будинків в 

рамках 

програми «Стоп 

наркотик»  

2021 

Управлін

ня 

житлово-
комуналь

ного 

господарс

тва 

190,0   190,0 

  

Площа 

фасадів, м² 
1000 

Всього по житловому господарству: 11 заходів 73436,0   69536,0  3900,0   
Всього по житлово-комунальному господарству: 36 

заходів 
233924,83  11589,3 199652,53 18783,0 3900,0   

3.21. Управління майном комунальної власності 
Інші 

завдання. 
Забезпече

ння 

ефективн

ої 

діяльност

і з 

управлін

ня 

майном 

комуналь

ної 

власності 
 
 

6. 

Поточний 

ремонт покрівлі 

адміністративної 

будівлі за 

адресою: 

вул.Ярослава 

Мудрого, 11, 

м.Краматорськ 

Донецької обл. з 

виготовленням 

кошторисної 

документації та 

проведенням 

технічного 

нагляду 

2021 

Управлін

ня 

житлово-
комуналь

ного 

господарс

тва 

270,0   270,0 

  

Покрівля 

адміністратив

ної будівлі, в 

якій 

розміщено 

відділення 

Державної 

міграційної 

служби у 

м.Краматорсь

ку  

400 м² 

 7. Капітальний 2021 Управлін 290,0   290,0   Частина  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ремонт 

адміністративної 

будівлі за 

адресою: 

бул.Краматорськ

ий, 22 

ня 

житлово-
комуналь

ного 

господарс

тва 

одноповерхов

ої 

адміністратив

ної будівлі, в 

якій 

розміщено КП 

«СЄЗ» 

 10. 

Придбання у 

комунальну 

власність 

Краматорської 

територіальної 

громади 

нежитлового 

нерухомого 

майна із 

земельною 

ділянкою з 

метою 

розміщення 

закладу освіти 

2021 

Управлін

ня 

житлово-
комуналь

ного 

господарс

тва 

60000,0   60000,0 

  

Нежитлове 

нерухоме 

майно 

Загальна 

площа ≈ 

20000 м² 

 11. 

Придбання у 

комунальну 

власність 
Краматорської 

територіальної 

громади будівлі 

- театральної 

частини ЦКД 

ім.Леоніда 

Бикова, 

розташованої за 

адресою: 

Донецька обл., 

2021 

Управлін

ня 

житлово-
комуналь

ного 

господарс

тва 

20000,0   20000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
м.Краматорськ, 

вул.Шкільна, 9 

 12. 

Придбання у 

комунальну 

власність 

Краматорської 

територіальної 

громади 

спортивного 

комплексу 

«Авангард», 

розташованого 

за адресою: 

Донецька обл., 

м.Краматорськ, 

вул.Конрада 

Гампера, 3а 

2021 

Управлін

ня 

житлово-
комуналь

ного 

господарс

тва 

16000,0   16000,0 

  

Комплекс 

будівель та 

споруд для 

заняття 

фізкультурою 

та спортом 

 

Всього по управлінню майном комунальної власності: 

12 заходів 
109432, 

662 
  

109432, 
662 

  
  

 
 

     
 

Секретар міської ради                                                                           І.І. Сташкевич 
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Додаток 2 
до рішення міської ради 
27.08.2021 № 14/VIII-772 

 
 

4. Організаційне забезпечення виконання заходів Програми 

        

 
 

 
 

  

№ 
з/п 

Зміст заходу 
Термін 
викона- 

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  
джере

л 

найменування 

показника 

значенн

я 

показни

ка 

облас- 
ного 

бюджету 

бюджету 
міста 

 

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

22. 
Придбання 

автомобіля 
2021 

Управлінн

я житлово-
комунальн

ого 

господарст

ва 

560,1   560,1   
Придбання 

автомобіля 
1 

Всього по організаційному забезпеченню 

виконання заходів Програми: 22 заходи 
9078,65   9078,65   

  

 
 

Секретар міської ради                                                                                 І.І. Сташкевич 
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Додаток 3 
до рішення міської ради 

27.08.2021 № 14/VIII-772 
8. Перелік інвестиційних/інфраструктурних проєктів, реалізація яких пропонується у 2021 році   

№ 
з/

п 
Назва проєкту 

Термін 
реаліза

ції 
проєкт

у 

Викоавець 

Коштор
исна 

вартість 
проєкту

, 
тис.грн 

Потреба у фінансуванні на 2021 рік, тис.грн   

Результати
вність 

реалізації 
проєкту 

(характерис

тика,  
потужність 
відповідни
х об'єктів) 

Відповідніст
ь Плану 
заходів з 

реалізації  у 

2021-2023 
роках 

Стратегії 
розвитку 

Донецької 
області на 
період до 
2027 року 

(номер та 
назва 

технічного 
завдання)  

Примтк
а* 

Всього 

у тому числі: 

кошти державного бюджету кошти місцевих 
бюджетів  

Інші джерела 
фінансування * 

Держав
ний 

фонд 
регіона
льного 
розвитк

у 

Інші 
кошти 
держав

ного 

бюджет
у, 

включа
ючи 

цільові 
субвенц

ії з 
держав

ного 
бюджет

у на 
розвито

к 
територ

ій* 

Надзвичайн
а кредитна 
програма 

для 

відновленн
я України 

Європейськ
ого 

інвестиційн
ого банку  

Облас

ний 
бюдж

ет* 

 
Міськи

й 
бюджет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Благоустрій 

1 

Капітальний 
ремонт 
зовнішнього 
освітлення (з 

заміною 
світильників з 
лампами 
розжарювання на 
енергозберігаючі 
світлодіодні 
світильники, та 
заміна мережевого 

2021 

Управління 
капітального 

будівництва та 
перспективного 
розвитку міста 

Краматорської 
міської ради 

5 377,169 721,942 
 

721,942 
   

  

Завершення робіт. 

Придбання та 
встановлення 

обладнання - шаф 
керування зовнішнім 

освітленням 

1.3.1 
Підвищення 

якості та 
доступності 

транспортно-
логістичних 

послуг з 
урахуванням 
внутрішніх 

та 
міжрегіональ
них зв’язків  

*за 
рахунок 
коштів 

субвенції 

з 
державно

го 
бюджету 
місцевим 
бюджета

м на 
здійсненн
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проводу на 
самонесучі, з 
заміною 
аварійних опор) 

по 
вул.Лівобережна 
смт.Ясногірка 
м.Краматорськ 
Донецької області 

я заходів 
щодо 

соціально
-

економіч
ного 

розвитку 
окремих 

територій  

2 

Капітальний 

ремонт 
автомобільної 
дороги по вул. 
Проїзна в 
м.Краматорськ 
Донецької області 
(коригування) 

2020-
2021 

Відділ 
комунального 
господарства 

Краматорської 

міської ради 

44599,65 13431,95 
   

13431,95 
 

  
Завершення робіт.  

Капітальний ремонт 
дороги 26700,00 м² 

1.3.1 
Підвищення 

якості та 

доступності 
транспортно-
логістичних 

послуг з 
урахуванням 
внутрішніх 

та 
міжрегіональ
них зв’язків  

* за 

рахунок 
коштів 

субвенції 
з 

обласног
о 

бюджету 
на 

соціально
-

економіч
ний 

розвиток 
територій 

3 

Влаштування 
майданчика для 
масового 
відпочинку 
населення з сухим 
фонтаном в 

рамках 
реконструкції 
центральної 
частини парку 
культури та 
відпочинку «Сад 
Бернацького» за 
адресою: 

м.Краматорськ, 
вул.Конрада 
Гампера, 2П 

2021 

Управління 

капітального 
будівництва та 
перспективного 
розвитку міста 
Краматорської 
міської ради 

74561,17 74561,17  72361,71   2200,00 
 
 

Загальна площа 

майданчика для 
масового відпочинку 
3360 м²; загальна 
площа пішохідної 
зони сухого фонтану 
338 м² 

Інші 

завдання. 
Покращення 
благоустрою 
соціально-
культурних 
об’єктів 

* за 
рахунок 
коштів 
субвенції 
з 
державно
го 
бюджету 

місцевим 
бюджета
м на 
здійсненн
я заходів 
щодо 
соціально
-
економіч
ного 
розвитку 
окремих 
територій 
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Всього по благоустрою: 3 проєкти 136737,99 88715,60 
 

73083,65 
 

13431, 95  2200,0 
    

Охорона навколишнього природного середовища 

1 

Створення зелених 
насаджень з 

улаштуванням 
системи догляду за 

ними в рамках 
реконструкції 

центральної частини 
парку культури та 
відпочинку "Сад 

Бернацького" в місті 
Краматорськ, вул 
Конрада Гампера, 
2П. Перша черга 

2021 

Управління 

капітального 
будівництва та 
перспективного 
розвитку міста 
Краматорської 
міської ради 

53036,94 53036,94      53036,94      

Влаштування опор 
освітдення 84 шт., 

влаштування 
поливочних 

трубопроводів 11400 м, 
влаштування 

поливочних форунок та 

зрошувачів 912 шт, 
влаштування мощення з 
різних типів покриття 
10212 м², влаштування 

газонів 53 946 м², 
висадка дерев та 

багаторічних рослин 
405 шт, висадка 

крокусів та тюльпанів 
26820 шт, 

влаштувавння паркових 
шезлонгів 18 шт, 
влаштування лав 
паркових 50 шт., 
влаштування урн 
паркових 50 шт, 

влаштування топіарних 
скульптур динозаврів 5 

шт. 

Інші 
завдання. 

Покращення 
санітарного 

стану об'єкту 
соціально-

культурного 
призначення 

 

2 

Створення зелених 
насаджень з 

улаштуванням 
системи догляду за 

ними в рамках 

реконструкції 
центральної частини 

парку культури та 
відпочинку "Сад 

Бернацького" в місті 
Краматорськ, вул 
Конрада Гампера, 
2П. Друга черга 

2021 

Управління 
капітального 

будівництва та 
перспективного 
розвитку міста 
Краматорської 
міської ради 

5540,60 5540,60   5540,60         

Влаштування лав 
паркових 24 шт, 
влаштування урн 
паркових 24 шт, 

влаштування зони 
топіарних скульптур, 
влаштування нового 

асфальтового покриття 
на центральній аллеї 

1281 м² 

Інші 
завдання. 

Покращення 
санітарного 

стану об'єкту 
соціально-

культурного 
призначення 

 

3 
Створення зелених 

насаджень з 
улаштуванням 

2021 
Управління 

капітального 
будівництва та 

5835,85 535,85   5 835,85         
Влаштування основи та 

мощення дитячих 
майданчиків з 

Інші 
завдання. 

Покращення 
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системи догляду за 
ними в рамках 
реконструкції 

центральної частини 

парку культури та 
відпочинку "Сад 

Бернацького" в місті 
Краматорськ, вул 
Конрада Гампера, 
2П. Третя черга 

перспективного 
розвитку міста 
Краматорської 
міської ради 

поліурітанової плитки  
2443 м² 

санітарного 
стану об'єкту 

соціально-
культурного 

призначення 

4 

Реконструкція  

зелених насаджень 
та улаштування 

системи догляду за 
ними в районі 

північної вхідної 
групи Саду 

Бернацького в місті 
Краматорськ 

2021 

Управління 
капітального 

будівництва та 
перспективного 
розвитку міста 
Краматорської 
міської ради 

8400,72 8400,72   8400,72         

Влаштування 
освітлення 10 опор, 

влаштування 
поливочних 

трубопроводів 3530 м, 
влаштування 

поливочних форунок та 
зрошувачів 912 шт, 

влаштування мощення з 
різних типів покриття 1 

227 м² 

Інші 
завдання. 

Покращення 
санітарного 

стану об'єкту 
соціально-

культурного 
призначення 

 

5 

Нове будівництво 
мереж каналізації, 
водопостачання, 

електропостачання, 
зв'язкута 

відеоспостереження 

в рамках 
реконструкції 

центральної частини 
парку культури та 
відпочинку "Сад 
Бернацького" за 

адресою: 
м.Краматорськ, вул. 
Конрада Гампера, 

2П Перша чера 

2021 

Управління 
капітального 

будівництва та 
перспективного 
розвитку міста 
Краматорської 

міської ради 

12781,36 12781,36   12781,36         

Прокладання мереж 
каналізації, 

водопостачання, 
електропостачання, 

зв'язку та 

відеоспостереження, 
висадка багаторічних 

рослин 827 шт, висадка 
дерев 88 шт, 

влаштування газону 
6855 м², влаштування 

лав паркових 6 шт, 
влаштування урн 

паркових 6шт.  

Інші 
завдання. 

Покращення 
санітарного 

стану об'єкту 
соціально-

культурного 
призначення 

 

6 

Нове будівництво 
мереж каналізації, 
водопостачання, 

електропостачання, 
зв'язку та 

відеоспостереження 

в рамках 
реконструкції 

центральної частини 
парку культури та 

2021 

Управління 

капітального 
будівництва та 
перспективного 
розвитку міста 
Краматорської 
міської ради 

6872,48 6872,48   6872,48         
Будівництво підстанції 

2000 кВт 

Інші 
завдання. 

Покращення 
санітарного 

стану об'єкту 

соціально-
культурного 
призначення 
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відпочинку "Сад 
Бернацького" за 

адресою: 
м.Краматорськ, вул. 

Конрада Гампера, 
2П. Друга чера 

7 

Будівництво 
об'єктів 

обслуговування в 
парку культури та 
відпочинку "Сад 

Бернацького", 

м.Краматорськ, 
вул.Конрада 
Гампера, 2П.  

Пункт охорони з 
адміністративними 
приміщеннями та 

касами.  
Перший пусковий 

комплекс  

2021 

Управління 
капітального 

будівництва та 
перспективного 
розвитку міста 
Краматорської 
міської ради 

4585,82 4585,82   4585,82         

Будівництво будівлі 
63,12 м², влаштування  

покрівлі 99 м², 
влаштування мощення 

48,3 м², оздоблення 
фасаду 152,5 м²,  

внутрішне оздоблення 
стін 290 м², 

влаштування опалення, 
вентиляції, 

кондиціювання, 
каналізації, 

водопостачання, 
влаштування контуру 

заземлення будівлі  

Інші 
завдання. 

Покращення 
санітарного 

стану об'єкту 
соціально-

культурного 
призначення 

 

Всього по охороні навколишнього природного 

середовища: 7 проєктів 97053,78 97053,78  44016,84  53036,94      

Всього по місту: 75 проєктів 1632608,06 937 742,36 
 

145584,97 464446,31 144 076,06 180735,02 2 900,000       

 

 
 

 

 
 
Секретар міської ради                                                                           І.І. Сташкевич 
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Додаток 4 
до рішення міської ради 

    27.08.2021 № 14/VIII-772 

 
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 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування 
8 9670,356 4263,148  5407,208   

Житлово-комунальне 

господарство 
36 233924,830  11589,300 199652,530 18783,000 39,000 

Управління майном комунальної 

власності 
12 109432,662   109432,662   

Організаційне забезпечення 

виконання заходів Програми 
22 9078,650   9078,650   

ВСЬОГО: 312 1646490,415 834818,492 38724,298 591782,437 173810,488 7354,700 
 

 
 
     

 
 

Секретар міської ради                                                                           І.І. Сташкевич 
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Додаток 5 
до рішення міської ради 
27.08.2021 № 14/VIII-772 

 9.2. Фінансове забезпечення 
інвестиційних/інфраструктурних проєктів розвитку Програми 

Назва розділу Кількість 

проєктів 
Потреба у фінансуванні на 2021 рік, тис.грн 

Всього у тому числі: 
кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів Інші 

джерела 

фінансуванн

я 

Державний 

фонд 

регіональн

ого 

розвитку 

інші кошти 

державного 

бюджету, 

включаючи 

цільові 

субвенції з 

державного 

бюджету на 

розвиток 

територій 

Надзвичайна 

кредитна 

програма для 

відновлення 

України 

Європейського 

інвестиційного 

банку  

обласний 

бюджет 
 міський 

бюджет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Благоустрій 3 88715,60  73083,65  13431, 95  2200,0   

Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища 

7 97053,78  44016,84  53036,94  
 

Всього по місту: 75 937 742,36 
 

145584,97 464 446,31 144 076,06 180735,02 2 900,000 

 
 

Секретар міської ради                                                                           І.І. Сташкевич 


