
Проект 
 

КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА  РАДА 
 

Р ІШ Е Н Н Я  
 

від                              №  

м. Краматорськ      

 
Про внесення змін до заходів 

Програми створення безбар’єрного 

середовища життєдіяльності 

маломобільної групи населення у 

м.Краматорську на 2021 рік, 

затверджених рішенням міської ради 

від 24.02.2021 № 5/VIII-210 
 
 
 Розглянувши пропозиції управління житлово-комунального господарства, 

управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста щодо внесення змін 

до заходів Програми створення безбар’єрного середовища життєдіяльності маломобільної 

групи населення у м. Краматорську на 2021 рік, керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 
 міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Внести зміни до заходів Програми створення безбар’єрного середовища 

життєдіяльності маломобільної групи населення у м. Краматорську на 2021 рік, 

затверджених рішенням міської ради від 24.02.2021 № 5/VIII-210, а саме: 
 
1) доповнити пунктами 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 (додаються); 
 
2) викласти рядок «Всього» (грн.) в новій редакції, змінити з «6 023 765» на 

«9 138 804». 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом повноважень. 
 
 

 

Міський голова Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 

 



     Додаток 
     до рішення міської ради 
                        №                 
     Додаток до Програми 
 

 

Заходи Програми створення безбар’єрного середовища життєдіяльності 
маломобільної групи населення у м. Краматорську на 2021 рік 

 

30. Капітальний ремонт вхідної 

групи з урахуванням потреб 

маломобільних груп населення 

клініко-діагностичної 

лабораторії (хірургічного 

корпусу) КНП «Міська лікарня 

№ 1» Краматорської міської 

ради за адресою:  м. 

Краматорськ, вул. Олекси 

Тихого, 17 з розробкою ПКД 

вул. Олекси Тихого, 

17  
управління 

капітального 

будівництва 

та 

перспективн

ого розвитку 

міста 

326 480,00 

31. Капітальний ремонт вхідної 

групи з урахуванням потреб 

маломобільних груп населення 

інфекційного, терапевтичного 

корпусів КНП «Міська лікарня 

№ 1» Краматорської міської 

ради за адресою: м. 

Краматорськ, вул. Олекси 

Тихого, 17 з розробкою ПКД 

вул. Олекси Тихого, 

17 
управління 

капітального 

будівництва 

та 

перспективн

ого розвитку 

міста 

777 690,00 

32. Капітальний ремонт вхідної 

групи з урахуванням потреб 

маломобільних груп населення 

опікового, терапевтичного 

корпусів КНП «Міська лікарня 

№ 3» Краматорської міської 

ради за адресою: м. 

Краматорськ, вул. Героїв 

України, 17 з розробкою ПКД 

вул. Героїв України, 

17 
управління 
капітального 

будівництва 

та 

перспективн

ого розвитку 

міста 

856 985,00 

33. Капітальний ремонт вхідної 

групи з урахуванням потреб 

маломобільних груп населення 

корпусу клініко-діагностичної 

лабораторії КНП «Міська 

лікарня № 3» Краматорської 

міської ради за адресою: м. 

Краматорськ, вул. Героїв 

України, 17 з розробкою ПКД 

вул. Героїв України, 

17 
управління 

капітального 

будівництва 

та 

перспективн

ого розвитку 

міста 

295 397,00 
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34. Капітальний ремонт вхідної 

групи з урахуванням потреб 

маломобільних груп населення 

денного стаціонару № 1 КНП 

«Міська лікарня № 3» 

Краматорської міської ради за 

адресою: м. Краматорськ, вул. 

Героїв України, 17 з розробкою 

ПКД 

вул. Героїв України, 

17 
управління 

капітального 

будівництва 

та 

перспективн

ого розвитку 

міста 

338 340,00 

35. Капітальний ремонт вхідної 

групи з урахуванням потреб 

маломобільних груп населення 

денного стаціонару № 2 КНП 

«Міська лікарня № 3» 

Краматорської міської ради за 

адресою: м. Краматорськ, вул. 

Героїв України, 17 з розробкою 

ПКД 

вул. Героїв України, 

17 
управління 
капітального 

будівництва 

та 

перспективн

ого розвитку 

міста 

220 147,00 

36. Придбання та встановлення 

(монтаж) шафи для зберігання 

інвалідного візка на 

прибудинковій території за 

адресою: вул. Алейна, 9-1 

вул. Алейна, 9-1 управління 

житлово-
комуналь-
ного 

господар-
ства  

50 000, 00 

37. Встановлення пандусу при 

вході до під’їзду будинку та 

підйомника на першому поверсі 

вул. Паркова, 99-96 управління 

житлово-
комуналь-
ного 

господар-
ства  

250 000, 00 

 
 
 

Секретар міської ради                                                                                Ігор СТАШКЕВИЧ 
 
 
 
 


