
 
  

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від  06.10.2021 № 1279 

м.Краматорськ      

 
Про перерозподіл коштів бюджету 
Краматорської міської 
територіальної громади з 
уточненням напрямків видатків 
спеціального фонду (бюджету 
розвитку) 
 
 

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) та Наказів Міністерства розвитку громад та 

територій України від 27.08.2021 № 213 «Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 07 

червня 2019 року № 128» та від 22.09.2021 № 235 «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.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 міської територіальної громади з 

уточненням напрямків видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) згідно з додатком. 
 
2. Фінансовому управлінню внести відповідні зміни до річного та помісячного 

розпису бюджету Краматорської міської територіальної громади.  
 
3. Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста 

забезпечити цільове використання бюджетних коштів.  
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови 

за розподілом повноважень. 
 
 
 
Міський голова       Олександр ГОНЧАРЕНКО    

 
 



Додаток 
до рішення виконкому 
06.10.2021 № 1279 
 

Перерозподіл коштів бюджету Краматорської міської територіальної громади з 

уточненням напрямків видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) 
            грн. 

Головний розпорядник / Напрямки видатків КЕКВ 

Спеціальни

й фонд 

(бюджет 

розвитку) 

1 2 3 
1517366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

України» 
Управління капітального будівництва та перспективного розвитку  0 

РАЗОМ 3142 984 695  

Нежитлова будівля по вул. Абая, 4, смт Біленьке, м. Краматорськ, 

Донецька область (коригування)  - реконструкція під житло для 

переселенців з розміщенням спортивного та дитячого майданчиків 

 -395 189 

Реконструкція будівель комунального закладу "Центр первинної медико - 
санітарної допомоги № 2 м.Краматорська" по вул. Василя Стуса 

(Соціалістична), 31 (коригування) 
 -16 251 

Нежитлова будівля по вул.Катерини Білокур, 1 у м.Краматорську - 
реконструкція під дошкільний навчальний заклад 

 -3 221 492 

Міський палац культури  "Будівельник" по вул. Маяковського, 9, у м. 

Краматорську - реконструкція, модернізація та благоустрій прилеглої 

території (коригування) 
 4 617 627 

РАЗОМ 3132 -984 695 
Краматорська загальноосвітня школа I-III ступеня № 10 по вул. 

Хабаровська, 40а, у м. Краматорську - капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівель (коригування) 
 -45 605 

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

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

(термомодернізація) будівель (коригування) 
 -6 239 

Загальноосвітня школа № 19, по вул. О. Кобилянської, 1, у м. 

Краматорську - капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі 

(коригування) 
 -14 194 

Краматорський дошкільний навчальний заклад № 8 по бульв. 

Краматорський, 22а, у м. Краматорську - капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівель (коригування) 
 -15 845 

Краматорський дошкільний навчальний заклад № 64 по вул. Парковій, 

32а, у м. Краматорську - капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі  

(коригування) 
 -9 664 

Краматорський дошкільний навчальний заклад № 60 по вул. вул. 

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

(термомодернізація) будівель (коригування) 
 -28 

Дошкільний навчальний заклад № 53 по вул. В. Стуса, 61 у  м. 

Краматорську  - капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі  -172 262 

Краматорський дошкільний навчальний заклад № 51 по вул. Горького 

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

(термомодернізація) будівель (коригування) 
 -16 916 



 3 

Краматорська загальноосвітня школа № 17 по вул. 12 Грудня, 80 

(Благодатна) у м. Краматорську  - капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівель (коригування) 
 -620 621 

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

Кошового, 18. у  м. Краматорську - капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівель(коригування) 
 -39 613   

Краматорська загальноосвітня школа № 23 по вул. Калініна (Михайла 

Горяйнова), 45а у м. Краматорську  - капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівель (коригування) 
 -17 866  

Краматорська загальноосвітня школи № 32 по вул. Волгодонській, 22 у м. 

Краматорську - капітальний ремонт (термомодернізація) будівель. 

Коригування 
 -18 507  

Будівлі комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Краматорська" - капітальний ремонт 

(термомодернізація). Коригування 
 -120 

Центральна міська публічна бібліотека по вул. М. Приймаченко (Гв. 

Кантемирівців), 16, у м. Краматорську -капітальний ремонт будівлі 

(коригування) 
 -7 215 

 
 
 
 
Начальник фінансового управління  Олена САЄНКО 
 
 
Керуючий справами Ірина СЛАВИНСЬКА 


