
 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

міського голови 
 

 

від 02.12.2021   № 151р 

м. Краматорськ  

 
 
Про врахування субвенції з 

державного бюджету в бюджеті 

Краматорської міської 

територіальної громади 
 
 

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), Наказу Міністерства розвитку громад та 

територій України від 01.12.2021 № 311 «Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 07 

червня 2019 року № 128», згідно п.18 рішення міської ради від 23.12.2020 № 2/VIII-89 «Про 

бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік», керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 
 
РОЗПОРЯДЖУЮСЬ: 
 
 

1. Врахувати субвенцію з державного бюджету в бюджеті Краматорської міської 

територіальної громади, а саме: 
 

1.1  у доходній частині за КДБ 41031400 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України» збільшення по загальному фонду у сумі 7 265 877 грн. та спеціальному 

фонду у сумі 36 329 400 грн.; 
 

1.2. у видатковій частині по головному розпоряднику – управлінню капітального 

будівництва та перспективного розвитку, за КПКВМБ 1517366 «Реалізація проектів в рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» збільшення по спеціальному 

фонду у сумі 43 595 277 грн., в тому числі шляхом передачі коштів із загального фонду 

бюджету міської територіальної громади до спеціального фонду (бюджет розвитку) у сумі 
7 265 877 грн.; 

 
1.3. внести зміни до напрямків використання коштів спеціального фонду (бюджету 

розвитку) згідно з додатком. 
 
2. Фінансовому управлінню внести відповідні зміни до річного та помісячного 

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

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

голови з розподілом повноважень.   
 
 
 
Міський голова Олександр ГОНЧАРЕНКО 
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Додаток 
до розпорядження міського голови 
02.12.2021  № 151 р 
 

Напрямки використання коштів спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) 
            грн. 

Головний розпорядник / Напрямки видатків КЕКВ 

Спеціальни

й фонд 

(бюджет 

розвитку) 

1 2 3 
Управління капітального будівництва та перспективного розвитку  43 595 277  

КПКВМБ 1517366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної 

кредитної програми для відновлення України» 
 43 595 277 

РАЗОМ 3142 33 540 723  

Реконструкція системи знезараження питної води на фільтрувальній 

станції з впровадженням електролізних установок з виробництва 

гіпохлориту натрію м.Краматорськ (коригування)  
 20 338 041 

Реконструкція будівель комунального закладу "Центр первинної медико 

- санітарної допомоги № 2 м.Краматорська" по вул. Василя Стуса 

(Соціалістична), 31 (коригування) 
 -108 

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

Краматорську - реконструкція, модернізація та благоустрій прилеглої 

території (коригування) 
 7 280 500 

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

 5 922 290 

РАЗОМ 3132 10 054 554  
Краматорський дошкільний навчальний заклад № 5 по вул.  вул. 

Хрустальна, 1 у м. Краматорську - капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівлі (коригування) 
 -108 

Дошкільний навчальний заклад № 82 по вул. Дніпропетровській, 6а 

(Дніпровській) у Краматорську - капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівель (коригування) 
 -108 

Краматорський дошкільний навчальний заклад № 97 по вул. вул. 

Бикова, 7а у м. Краматорську  - капітальний ремонт (термомодернізація) 

будівель (коригування) 
 -108 

Краматорська загальноосвітня школа I-III ступеня № 10 по вул. 

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

(термомодернізація) будівель (коригування) 
 -108 

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

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

(термомодернізація) будівель (коригування) 
 -108 

Дошкільний навчальний заклад № 96, по вул. Бикова, 4а у м. 

Краматорську - капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі   -108 

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

Краматорську - капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі 

(коригування) 
 -108 

Краматорський дошкільний навчальний заклад № 6 по вул. О. Вишні, 

19а у м. Краматорськ,у - капітальний ремонт (термомодернізація) 

будівель (коригування) 
 -108 
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Краматорський дошкільний навчальний заклад № 8 по бульв. 

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

(термомодернізація) будівель (коригування) 
 -108 

Дошкільний навчальний заклад № 84 по вул. вул. Двірцева, 57 у  м. 

Краматорську - капітальний ремонт (термомодернізація) будівель 

(коригування) 
 -108 

Краматорська загальноосвітня школа I-III ступеня № 2 по вул. О. Вишні, 

15, у м. Краматорську - капітальний ремонт (термомодернізація) 

будівель  (коригування) 
 -108 

Краматорська загальноосвітня школа I-III ступеня № 8 по вул. Двірцева, 

57а, у м. Краматорську -капітальний ремонт (термомодернізація) 

будівель (коригування) 
 -108 

Краматорська загальноосвітня школа I-III ступеня № 9 по бульв. 

Краматорський, 17, у м. Краматорську - капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівель  (коригування) 
 -108 

Дошкільний навчальний заклад № 71 по бульв. Краматорський, 18а, у м. 

Краматорську - капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі 

д(коригування) 
 -108 

Краматорський дошкільний навчальний заклад № 64 по вул. Парковій, 

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

будівлі  (коригування) 
 -108 

Загальноосвітня школа № 3 по вул. вул. Н. Курченка, 19 у м. 

Краматорську - капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі  

(коригування) 
 -108 

Краматорська загальноосвітня школа I-III ступеня № 25 по вул. Б. 

Хмельницького, 25 у м. Краматорську - капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівель (коригування) 
 821 555 

Комунальна медична установа "Дитяче територіальне медичне 

об’єднання" по вул. Вознесенського, 20, у м. Краматорську - 
капітальний ремонт будівель  (термомодернізація). Коригування  

304 448 

Краматорська загальноосвітня школа I-III ступеня № 33 по вул. 

Білгородська, 95, у м. Краматорську - капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівель(коригування)  
-108 

Загальноосвітня школа № 31, по вул. Катерини Білокур, 14, у м. 

Краматорську - капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі.  

Коригування  
-108 

Будівлі комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Краматорська" - капітальний ремонт 

(термомодернізація). Коригування  
-229 658 

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

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

(коригування)  
-108 

Дошкільний навчальний заклад № 69 по вул. Парковій, 69 у м. 

Краматорську - капітальний ремонт. Коригування  
4 560 001 

Міська лікарня №3 по вул. Вознесенського, 17 в м.Краматорськ,у - 
капітальний ремонт (санація) будівлі    

4 600 260 

 
Начальник фінансового управління      Олена САЄНКО 
 
Заступник міського голови       Тетяна САВЧЕНКО 


