
 

 

 
 
                                                                                                                                                              

 
від 27.10.2021 № 18/VIII-941 

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 3.19. «Соціальний захист населення»: 
-  доповнити пунктом 38; 
-  викласти в новій редакції рядок «Всього по соціальному захисту»; 
              
підрозділ 3.22. «Розвиток міста. Впровадження заходів територіального планування»: 
- доповнити блок «Розробка містобудівної документації міста Краматорська» 
  пунктом 5;  
- вважати пункти 5-7 пунктами 6-8; 
- викласти в новій редакції рядки 3, 4 та «Всього». 
 
2) у розділі 9. «Джерела та обсяги фінансування Програми у 2021 році» (додаток 2) в 

підрозділі 9.1. «Фінансове забезпечення заходів Програми» викласти в новій редакції рядки 
«Соціальний захист населення», «Розвиток міста. Впровадження заходів територіального 

планування» та «Всього». 
 
 
Міський голова                                                                       Олександр ГОНЧАРЕНКО

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
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Додаток 1 
до рішення міської ради 
27.10.2021 № 18/VIII-941 

3. Заходи економічного і соціального розвитку у 2021 році 
 

№ і назва 

завдання 

Стратегії 

розвитку 

Донецької 

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: 

Держав- 
ного 

бюджет

у 

місцевого бюджету 

підпри- 
ємств 

інших  
джерел 

наймену-
вання 

показника 

значення 

показника 

облас- 
ного 

бюджет

у 

бюджет

у 
міста 

 

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

3.17. Соціальний захист населення 

Інші 

завдання. 

Підтримк

а 
незахище

них 

верств 

населенн

я 

38 

Надання у 2021 

році 

одноразової 

матеріальної 

допомоги 

членам сімей 

загиблих 

(померлих) 

ветеранів 

війни, які 

брали участь у 

бойових діях на 

території 

Республіки 

Афганістан 

2021 

Управлінн

я праці та 

соціально

го захисту 

населення  

60,13   60,13     

Всього по соціальному захисту населення : 38 заходів 687885,4 619878,4 3651,5 64251,8   103,7   
3.22. Розвиток міста. Впровадження заходів територіального планування 

Розробка містобудівної документації міста Краматорська 
3.4.3. 3. Розроблення 2021 Виконком 569,000   569,000   кількість 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розвиток 

системи 

просторово

го 

планування 

з 

використан

ням 

електронни

х ресурсів 

історико-
архітектурного 

опорного плану 

міста 

Краматорськ 

міської 

ради 
розроблени

х планів 

 4. 

Розробка 

детального 

плану території 

обмеженої 

вулицями 

Софіївська, 

Бородіно, 

Аджарська та 

Хабаровська в 

м.Краматорськ 

2021 
Виконком 

міської 

ради 
341,485   341,485   

кількість 

розроблени

х проєктів 
1 

 5. 

Розробка 

детального 

плану території 

обмеженої 

вулицями 

Олекси Тихого, 

Дружби, 

бульваром 

Машинобудівни

ків та 

проспектом 

Миру в 

м.Краматорськ 

2021 
Виконком 

міської 

ради 
341,485   341,485   

кількість 

розроблени

х проєктів 
1 

Всього по розвитку міста. Впровадженню заходів 22006,970   22006,970     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
територіального планування -  8 заходів 

 
 

     
 

Секретар міської ради                                                                           Ігор СТАШКЕВИЧ 
 
 
 
 
Додаток 2 
до рішення міської ради 
27.10.2021 № 18/VIII-941 

 
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 

Соціальний захист населення 38 687885,4 619878,4 3651,5 64251,8   103,7 

Розвиток міста. Впровадження 

заходів територіального 

планування 
8 22006,97   22006,97   

ВСЬОГО: 317 1 665 556,165  834 818,492  38 957,298  610 615,187  173 810,488  7 354,700  
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Секретар міської ради                                                                           Ігор СТАШКЕВИЧ 
 


