
     

                                     КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      Проект 
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
 

від 17.11.2021  № 1436 
м. Краматорськ      
 
Про попередній розгляд проєкту рішен-

ня міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 05.08.2021       
№ 13/VIII-749 «Про здійснення місцево-

го внутрішнього запозичення до бюдже-

ту Краматорської міської територіальної 

громади» 
 
 

Попередньо розглянувши проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 05.08.2021 № 13/VIII-749 «Про здійснення місцевого внутрішнього 
запозичення до бюджету Краматорської міської територіальної громади»», керуючись ст.52 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  
 

виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В : 
 

Схвалити та внести на розгляд міської ради проєкт рішення міської  ради «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 05.08.2021 № 13/VIII-749 «Про здійснення 
місцевого внутрішнього запозичення до бюджету Краматорської міської територіальної 

громади» (додається). 
 
 

Міський голова  Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 

 



Проєкт 

 
 

 
 
 

 

 

 
Про внесення змін до рішення міської 

ради від 05.08.2021 № 13/VIII-749 «Про 

здійснення місцевого внутрішнього за-
позичення до бюджету Краматорської 

міської територіальної громади» 
 
 

Відповідно до статей 16, 18, 74 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету 

Міністрів України від 16.02.2011 № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих 

запозичень» (із змінами), рішення міської ради від 23.12.2020 № 2/VIII-89 «Про бюджет 

Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), на підставі наказу 

Міністерства фінансів України від 13.08.2021 № 457 «Про погодження обсягу та умов 

здійснення місцевого запозичення Краматорською міської радою у 2021 році», для 

реалізації заходів Програми Благоустрою міста на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням 

Краматорської міської ради від 29.04.2020 №68/VII-186, Програми реформування і 

розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Краматорська  на 

2021-2023 роки, затвердженої рішенням Краматорської міської ради від 17.12.2020 № 

2/VIII-33, Програми «Краматорськ-комфортне та безпечне місто» на 2018-2023роки, 

затвердженої рішенням Краматорської міської ради від 27.06.2018 № 40/VII-284 та 

Програми економічного і соціального розвитку  Краматорської територіальної громади на 

2021 рік, затвердженої рішенням Краматорської міської ради від 24.02.2021 № 5/VIII-209, 
на підставі листа Комунальної установи «Ситуаційний центр міста Краматорська» щодо 

необхідності уточнення назви обладнання, яке планується здійснити за рахунок 

внутрішнього запозичення до бюджету розвитку, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 
міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
          
         1. Внести зміни до рішення Краматорської міської ради від 05.08.2021 № 13/VIII-749 
«Про здійснення місцевого внутрішнього запозичення до бюджету Краматорської міської 

територіальної громади», виклавши додаток в новій редакції (додається).  
            
         2. Фінансовому управлінню внести відповідні зміни до рішення міської ради від 

23.12.2020 № 2/VIIІ-89 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 

2021 рік». 
 
         3. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 13.10.2021 
№17/VIII-932 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.08.2021 № 13/VIII-749 
«Про здійснення місцевого внутрішнього запозичення до бюджету Краматорської міської 

територіальної громади» 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

 Р І Ш Е Н Н Я  



 
4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голо-

ви згідно з розподілом повноважень. 

 

Міський голова                                                                            Олександр ГОНЧАРЕНКО   



                                                                                                                   Додаток  
до рішення міської ради 

          № 
 

Перелік заходів для реалізації за рахунок запозичень від АТ «УКРЕКСІМБАНК» 
    

№з/п Назва 
Кількість 

одиниць Сума, грн. 
1 Мініекскаватор JCB 55Z-1або еквівалент 1             2 800 000,00    

2 Причіп для перевезення техніки  1                300 000,00    

3 
Кран-маніпулятор на базі автомобіля МАЗ 

5340с2 або еквівалент 1             3 000 000,00    

4 

Машина дорожня комбінована АТ-МДК-
11/00 або еквівалент (з піскорозкидальним, 

полівомийним обладнанням та снігоочис-

ним відвалом )на базі самоскида МАЗ 6501 

або еквівалент  1             2 850 000,00    

5 
Самоскид МАЗ 4501 з снігоочисним відва-

лом або еквівалент 2             2 200 000,00    

6 

Машина дорожня комбінована АТ-МДК-
8/00 або еквівалент (з піскорозкидальним, 

полівомойним обладнанням та снігоочис-

ним відвалом) на базі самоскида МАЗ 5550 

або еквівалент 3             6 750 000,00    

7 

Трактор «Беларус» з обладнанням   (щітки 

комунальні та гідроповоротні відвали) або 

еквівалент 5            2 450 000,00    
 
8 

Напівпричепи тракторні  
Розкидачі дорожніх сумішей  

5 
4 

         1 617 500,00 

9 

Сміттєвози  з заднім  завантаженням на ба-

зі шасі МАЗ 5340С2 або еквівалент  
2             9 000 000,00    

10 
Сміттєвози  з боковим  завантаженням  на 

базі шасі МАЗ 438125 або еквівалент  
5           12 500 000,00    

11 

Автомобіль для мийки та дезінфекції кон-

тейнерів на базі шасі МАЗ 5340С2 або ек-

вівалент 1             4 500 000,00    

12 
Вантажопасажирський повнопривідний 

автомобіль KrASZ-U39ZB6 або еквівалент  1                570 000,00    

13 

Придбання: «Апаратно- програмний ком-

плекс системи відеоаналітики» (код ДК 

021:2015-30210000-4 Машини для обробки 

даних (апаратна частина)»              10 000 000,00    

14 

Будівництво будівлі Центру надання адмі-

ністративних послуг по вул. Паркова в ра-

йоні будинку №16 в м. Краматорськ Доне-

цької області   

          16 000 000,00    



15 

 Реконструкція внутрішніх приміщень тра-

вматологічного корпусу КНП "Міська лі-

карня № 3"     
            7 700 000,00    

16 

Капітальний ремонт приміщень будівель 

КНП "Дитяче територіальне медичне об'є-

днання" по вул. Героїв України, 20 м. Кра-

маторськ, Донецької області з благо - уст-

роєм прилеглої території    

          12 262 500,00    

17 

Комплексна забудова житлового мікрора-

йону "Європейський" з багатоквартирними 

житловими будинками з вбудовано-
прибудованими  приміщеннями у межах 

вул. Софіївська та вул. Бородіно у місті 

Краматорськ, Донецької області (розробка 

ПКД, інженерно-геологічні вишукування, 

інженерно-геодезичне знімання, отримання 

технічних умов    

            5 500 000,00    

  РАЗОМ           100 000 000,00    

 

 

Секретар міської ради                             Ігор СТАШКЕВИЧ 

 


