КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 27.11.2019 № 61/VII-560
м. Краматорськ
Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку
міста Краматорська на 2019 рік,
затвердженої рішенням міської ради
від 20.12.2018 № 48/VII-639 (зі
змінами)
У зв’язку з уточненням змісту та обсягів фінансування по окремих заходах та розділах
Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2019 рік, затвердженої
рішенням міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-639, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська
на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-639 (зі змінами)
(далі - Програма), а саме:
1) у розділі 3. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми» (додаток 1):
- доповнити в підрозділі 3.6. «Розвиток міста. Впровадження заходів територіального
планування» блок «Розробка містобудівної документації міста Краматорська» пунктом 5 та
вважати пункти 5, 6, 7 пунктами 6, 7, 8;
- викласти в новій редакції:
в підрозділі 3.6. «Розвиток міста. Впровадження заходів територіального планування»
рядок «Всього»;
в підрозділі 3.12. «Житлово-комунальне господарство» в блоці «Житлове
господарство» пункти 6, 6.1. та рядки «Всього по житловому господарству» та «Всього по
житлово-комунальному господарству»;
в підрозділі 3.15. «Утилізація та переробка відходів» пункт 9 та рядок «Всього»;
в підрозділі 3.16. «Освіта» пункти 2, 3, 6 та рядок «Всього»;
в підрозділі 3.20. «Охорона здоров’я» пункти 2, 6, 7 та рядок «Всього»;
в підрозділі 3.22. «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» пункт 4 та рядок «Всього»;
підрозділ 3.25. «Охорона навколишнього природного середовища»;
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2) у розділі 4 «Організаційне забезпечення виконання заходів Програми» (додаток 2)
викласти в новій редакції в пункті 4 підпункт 4.1. та рядок «Всього»;
3) у розділі 5. «Перелік проектів міста, реалізація яких передбачена у 2019 році»:
- у підрозділі 5.3. «Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається у
2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету» викласти в новій редакції блоки «Спорт»,
«Соціальний захист», «Благоустрій», «Освіта», «Охорона навколишнього природного
середовища» та рядок «Всього» (додаток 3);
- підрозділ 5.4. «Перелік проектів, реалізація яких передбачена в рамках участі у
спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма
для відновлення України» (ІІ транш)» викласти в новій редакції (додаток 4);
4) у розділі 9. «Фінансове забезпечення заходів Програми» викласти в новій редакції
рядки: «Розвиток міста. Впровадження заходів територіального планування», «Житловокомунальне господарство», «Утилізація та переробка відходів», «Освіта», «Охорона
здоров’я», «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
«Охорона навколишнього природного середовища», «Організаційне забезпечення виконання
заходів Програми» та «Всього» (додаток 5);
5) у розділі 10. «Фінансове забезпечення проектів місцевого розвитку Програми»
викласти в новій редакції пункти 5.3, 5.4 та рядок «Всього по місту» (додаток 6).

Міський голова

А.В. Панков
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Додаток 1
до рішення міської ради
27.11.2019 № 61/VII-560

3. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Всього

1

2

3

4

5

Витрати на реалізацію, тис.грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевого бюджету
Держав- обласпідприного
ного
бюджету
ємств
бюджету бюджет
міста
у
6
7
8
9

Очікуваний
результат
інших
джерел

найменування
показника

значення
показника

10

11

12

детальний
план

1

3.6. Розвиток міста. Впровадження заходів територіального планування
Розробка містобудівної документації міста Краматорська

Розроблення детального
плану території
земельної ділянки за
адресою: м.
Краматорськ, вздовж
вулиці Кришталевої, для
виконком
будівництва та
5.
2019
міської
обслуговування будівель
ради
закладів охорони
здоров’я та соціальної
допомоги за об’єктом
«Будівництво обласної
багатопрофільної
лікарні»
Всього по розвитку міста. Впровадження заходів
територіального планування: 8 заходів

375,50

375,50

14598,44

375,50

14222,94
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3.12. Житлово-комунальне господарство
6.

Підтримка об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків:
6.1. одноразове
співфінансування
видатків на поточну
2019
ОСББ
діяльність
новостворених ОСББ
Всього по житловому господарству: 6 заходів
Всього по житлово-комунальному господарству:
34 заходи

Житлове господарство

16700,0

16700,0

2700,0

2700,0

64700,0

64700,0

203535,2

151395,2

32300,0

3.15. Утилізація та переробка відходів

9.

Придбання сміттєвозів із
заднім завантаженням

2018

відділ
комуналь
ного
господарс
тва

Всього по утилізація та переробка відходів:
13 заходів

2.

Оновлення матеріальнотехнічної бази закладів
освіти (придбання меблів,
спортінвентарю,
комп'ютерного та
технологічного
обладнання, оргтехніки)

протяг
ом
року

управлінн
я освіти

15000,0

7500,0

7500,0

32120,2

7500,0

15080,0

будинків

53

придбання
сміттєвозів
із заднім
завантажен
ням,
одиниць

4

19840,0

9540,0

3.16. Освіта

15 913,6

7913,6

8 000,0

придбання
комплектів
меблів,
комп’ютерів,
інтерактив
них дошок,
проекторів

500
200
29
28

5
Забезпечення закладів
освіти міста навчальними
кабінетами
Відкриття додаткової
логопедичної групи у ДНЗ
6.
№ 53
Всього по освіті: 6 заходів

3.

протяг
ом
року
протяг
ом
року

управлінн
я освіти
управлінн
я освіти

3016,1

307,1

2000,0

380,0
51080,7

709,0

380,0
8391,7

-

41980,0

-

709,0

кабінетів

7

створення
додаткових
місць

20

3.20. Охорона здоров’я
2.

6.

Впровадження
електронного
документообігу в
закладах охорони
здоров’я

протяг
ом
року

Забезпечення хворих на
фенілкетонурію
продуктами лікувального
харчування
протяг
ом
року

відділ
охорони
здоров’я,
заклади
охорони
здоров’я
міського
підпорядк
ування

відділ
охорони
здоров’я,
центри
первинної
медикосанітарної
допомоги

9320,6

2102,7

-

-

-

-

9320,6

2102,7

-

-

-

-

придбання:
серверу
комп’ютерів
БФП
робочих
місць МІС
для
закладів
вторинної
медичної
допомоги
кількість
хворих, які
будуть
забезпечені
продуктам
и
лікувально
го
харчування
:
- дорослих;
- дітей

1
219
74
219

1
3

6

7.

Придбання необхідного
медичного, побутового
обладнання, медичних
меблів для закладів
охорони здоров’я
міського
підпорядкування

протяг
ом
року

відділ
охорони
здоров’я,
заклади
охорони
здоров’я
міського
підпорядк
ування

Всього по охороні здоров’я: 8 заходів

16346,4

300,0

5000,0

7596,4

500,0

2950,0

30967,1

300,0

5000,0

22217,1

500,0

2950,0

3740,0

-

1870,0

1870,0

-

-

5690,0

-

2420,0

3270,0

-

-

кількість
закладів
міського
підпорядку
вання, які
потребуют
ь закупівлі
необхідног
о
медичного
обладнання

8

придбання
квартир

11

забезпечен

7

3.22. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, та осіб з їх
числа

відділ
комуналь
них
ресурсів
та
протяг самовряд
4.
ом
ного
року
контролю
,
Фінансов
е
управлінн
я
Всього по захисту прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування: 7 заходів

3.25. Охорона навколишнього природного середовища
Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1.

Придбання насосного і

2019

відділ

810,0

810,0

7
технологічного
обладнання для заміни
такого, що використало
свої технологічні
можливості на
комунальних
каналізаційних системах

комуналь
ного
господарс
тва

ня
екологічно
безпечного
поводженн
я зі
стічними
водами,
придбання
насосного
обладнання
, одиниць
Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду
облік та
паспортиза
ція зелених
Виконання заходів з
відділ
насаджень
озеленення міста, а саме
комуналь
на землях
інвентаризація зелених
ного
2.
2019
400,0
400,0
20 га
комунальн
насаджень м.
господарс
ої
Краматорська
тва
власності
м.Краматор
ська
Охорона і раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів
забезпечен
ня
екологічно
Придбання обладнання
відділ
безпечного
для збору побутових
комуналь
поводженн
3.
відходів, а саме
2019
ного
1570,0
1570,0
163
яз
контейнерів для
господарс
відходами,
збирання ТПВ
тва
придбання
контейнері
в ємкістю

8

4.

Придбання обладнання
для збору побутових
відходів, а саме
контейнерів для
збирання ТПВ

5.

Забезпечення екологічно
безпечного зберігання,
перевезення,
оброблення, утилізації,
видалення та
знешкодження
небезпечних хімічних
речовин

2019

Забезпечення екологічно
безпечного збирання,
оброблення, утилізації
небезпечних відходів

2019

6.

7.

2019

Біленьків
ська
селищна
рада

управлінн
я з питань
цивільног
о захисту

ПрАТ
«НКМЗ»

90,0

320,0

238,8

1,1 м³,
одиниць
забезпечен
ня
екологічно
безпечного
поводженн
яз
відходами,
придбання
контейнері
в ємкістю
0,45 м³,
одиниць
передача
на
утилізацію
накопичен
их
хімічних
речовин

90,0

320,0

238,8

ефективне
забезпечен
ня
екологічно
безпечної
утилізації
виробничи
х відходів

30

45 кг
ртуті,
300
градусникі
в,
тонометрів,
тощо

187 т/рік

Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища
Функціонування
відділ
контроль проведення
2019
50,0
50,0
державної системи
комуналь
забрудненн
10

9
моніторингу
навколишнього
природного середовища

8.

Організація і здійснення
робіт з екологічної
освіти, спрямованих на
виховання дітей та
учнівської молоді

9.

Проведення заходів
щодо пропаганди
охорони навколишнього
природного середовища,
видання поліграфічної
продукції з екологічної
тематики

10.

Проведення науковотехнічних конференцій і
семінарів, організація
виставок, фестивалів та
інших заходів щодо
пропаганди охорони
навколишнього

2019

ного
господарс
тва

я
атмосферн
ого повітря

управлінн
я освіти

проведення
заходів із
пропаганди
охорони
навколишн
ього
природног
о
середовищ
а

2019

відділ
комуналь
ного
господарс
тва

2019

відділ
комуналь
ного
господарс
тва

11,7

50,0

30,0

11,7

50,0

30,0

підвищенн
я рівня
знань
населення
у сфері
охорони
навколишн
ього
природног
о
середовищ
а
підвищенн
я рівня
знань
населення
у сфері
охорони
навколишн

вимірюван
ь
забезпечен
ня заходів
агітаційно
ю
інформаціє
ю,
придбання
призів та
нагород,
організація
виїзних
екскурсій

організація
виставки
на
екологічно
му форумі

10
середовища

11.

Розробка проекту
рекультивації полігону
ТПВ м.Краматорська

2019

відділ
комуналь
ного
господарс
тва

Всього по охороні навколишнього природного
середовища: 11 заходів

Секретар міської ради

ього
природног
о
середовищ
а
1500,0

5070,5

розробка
проєкту

1500,0

-

Д.В. Ошурко

1500,0

3331,7

238,8

-

1 проєкт
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4. Організаційне забезпечення виконання заходів Програми

№
з/п

1

4.

4.1.

Зміст заходу

2
Створення сприятливих
умов співробітникам та
обладнання робочих
місць для підвищення
ефективності праці
працівників виконкому
міської ради та інших
служб

Термін
виконання

Виконавець

Всього

3

4

5

2019

служба у
справах
дітей

90,5

Витрати на реалізацію, тис.грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевого бюджету
Державпідприобласного
бюджету
ємств
ного
бюджету
міста
бюджету
6

7

8

90,5

9

Додаток 2
до рішення міської ради
27.11.2019 № 61/VII-560

Очікуваний
результат
інши
найменух
вання
джере
показника
л
10

11

придбанн
я комп’ютерів,
багатофу
нкціональ
них
пристроїв
та
ноутбуку,
одиниць

значення
показника
12

3
2
1

12

Всього по організаційному забезпеченню
виконання заходів Програми: 4 заходи

Секретар міської ради

5169,86

Д.В. Ошурко

5169,86

13
Додаток 3
до рішення міської ради
27.11.2019 № 61/VII-560

5. Перелік проектів міста, реалізація яких передбачена у 2019 році
5.3. Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається у 2019 році за рахунок коштів
місцевого бюджету

№
з/
п

Найменування проекту,
згідно з ПКД

1

2

Виконаве
ць

3

Наявніст
ь
позитивн
ого
експерно
го звіту,
номер та
дата
екперног
о звіту

Обсяг
фінансува
ння
проекту у
2019 році,
тис.грн.

обласни
й
бюджет

обласний
ФОНПС

місцевий
бюджет

власні
кошти
підприє
мств

інші

Результативність
реалізації проекту
(характеристика,
потужність відповідних
об'єктів)

4

5

6

7

8

9

10

11

в тому числі, тис.грн.

Спорт

1

Капітальний ремонт
нежитлового приміщення за
адресою: вул. Проїздна, 14961Н з придбанням
обладнання та устаткування
для організації спортивного
клубу

2

Будівництво спортивних
споруд в парку культури та

Управлін
ня
капітальн
ого
будівниц
тва та
перспект
ивного
розвитку
міста
Управлін
ня

№ 100242-19
14.06.2019

3150,0

3150,0

№ 186/18
від

6,567

0,197

Проведення
капітального ремонту
внутрішніх приміщень:
облицювання стін,
стель, заміна підлоги.
Зміцнення та оновлення
матеріально-спортивної
бази міста
6,37

Будівництво
спортивних споруд.

14
відпочинку «Сад
Бернацького», м.
Краматорськ, вул. Конрада
Гампера, 2П. Пусковий
комплекс №4

капітальн
ого
будівниц
тва та
перспект
ивного
розвитку
міста

19.03.201
8

3

Будівництво спортивних
споруд в парку культури та
відпочинку «Сад
Бернацького», м.
Краматорськ, вул. Конрада
Гампера, 2П. Пусковий
комплекс №7

Управлін
ня
капітальн
ого
будівниц
тва та
перспект
ивного
розвитку
міста

№ 186/18
від
19.03.201
8

165,174

4

Будівництво спортивного
комплексу по вул.Абая, 2Б в
смт.Біленьке м.Краматорськ

Біленьків
ська
селищна
рада

№167618Д від
29.12.201
8

76874,388

Разом: 4 проєкта

4,956

160,218

76874,388

80196,129

3155,153
Соціальний захист

77040,976

Після реалізації проєкту
очікується підвищення
інтересу мешканців
міста до занять
фізичною культурою та
спортом, мотивація
щодо фізичного
виховання і спорту, як
важливих чинників
забезпечення здорового
способу життя
Будівництво
спортивних споруд.
Після реалізації проєкту
очікується підвищення
інтересу мешканців
міста до занять
фізичною культурою та
спортом, мотивація
щодо фізичного
виховання і спорту, як
важливих чинників
забезпечення здорового
способу життя
Будівництво
спортивних споруд.
Після реалізації проєкту
очікується підвищення
інтересу мешканців
міста до занять
фізичною культурою та
спортом
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1

2

Соціальний офіс
м.Краматорськ

Капітальний ремонт
приміщення служби у справах
дітей за адресою вул.
Дружби,9А

3

Капітальний ремонт
харчоблоку та інших
приміщень Центру
соціально –психологічної
реабілітації дітей в
м.Краматорськ з розробкою
ПКД

4

Капітальний ремонт даху та
фасаду з термомодернізацією
центру соціальнопсихологічної реабілітації
дітей з розробкою ПКД

Управлін
ня праці
та
соціальн
ого
захисту
населенн
я
Управлін
ня
капітальн
ого
будівниц
тва та
перспект
ивного
розвитку
міста
Управлін
ня
капітальн
ого
будівниц
тва та
перспект
ивного
розвитку
міста
Управлін
ня
капітальн
ого
будівниц
тва та
перспект
ивного
розвитку

-

№442-19Д
від
29.07.2019

№100512-19
від
19.09.2019

відсутній

6000,00

550,0

1287,113

10160,00

Придбання
приміщення

6000,00

Проведення
капітального ремонту
внутрішніх
приміщень:
облицювання стін,
стель, заміна підлоги

550,0

87,113

10160,00

1200,0

Проведення
капітального ремонту
внутрішніх приміщень
з обладнанням; заміна
внутрішньої
електромережі,
системи опалення,
водопостачання та
каналізації

Проведення
капітального ремонту
даху та фасаду, ремонт
приміщень та
інженерних мереж

16
міста

5

6

Капітальний ремонт території
центру соціально –
психологічної реабілітації
дітей з розробкою ПКД

Управлін
ня
капітальн
ого
будівниц
тва та
перспект
ивного
розвитку
міста

Капітальний ремонт
адміністративної будівлі по
вул. Маяковського, 24 в м.
Краматорськ, Донецької
області

Управлін
ня
капітальн
ого
будівниц
тва та
перспект
ивного
розвитку
міста

відсутній

№ 149618Д
15.10.2018

3800,0

3800,0

7887,49

7887,49

Проведення
капітального ремонту
території: заміна
зовнішньої
електромережі,
відновлення
зовнішнього
освітлення,
встановлення нового
паркану довжиною
114,65 м, ремонт
внутрішніх доріг,
інших споруд на
території
В рамках проекту
планується: заміна
вікон на
енергозберігаючі;
утеплення та ремонт
покрівлі; утеплення
цоколю та фасаду;
фарбування фасаду,
капітальний ремонт
внутрішніх
приміщень; заміна
існуючого санітарно –
технічного
обладнання; заміна
електроживлення,
комутативних апаратів
та електроосвітлення;
оснащення будівлі
пожежною
сигналізацією;
капітальний ремонт
водопостачання та

17
водовідведення.
Створення належних
умов для відвідувачівосіб похилого віку та
осіб з обмеженими
фізичними
можливостями
Разом: 6 проєктів

29684,603

28484,603

1200,0

Благоустрій

1

2

«Реконструкція скверу за
будівлею Палацу культури і
техніки ПАТ «НКМЗ» у
м.Краматорськ Донецької
області»

Будівництво зупинок
громадського транспорту

Управлін
ня
капітальн
ого
будівниц
тва та
перспект
ивного
розвитку
міста
Управлін
ня
капітальн
ого
будівниц
тва та
перспект
ивного
розвитку
міста

-

відсутній

10605,45

1000,00

2000,00

8605,45

Покращення
екологічного стану за
рахунок нових зелених
насаджень, створення
сприятливих умов для
відпочинку мешканців
міста та його гостей

1000,00

Створення умов для
користування
об'єктами соціальної
сфери для населення.
Будівництво 10
зупинок
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3

4

5

Будівництво дитячих та
спортивних майданчиків

Управлін
ня
капітальн
ого
будівниц
тва та
перспект
ивного
розвитку
міста

Капітальний ремонт
автодороги по вул. О. Тихого
та по вул. Танкістів в межах
міста Краматорськ

Управлін
ня
капітальн
ого
будівниц
тва та
перспект
ивного
розвитку
міста

Будівництво оптичної мережі
для встановлення засобів
відеоспостереження на
пл.Миру в м.Краматорськ
Донецької області

Управлін
ня
капітальн
ого
будівниц
тва та
перспект
ивного
розвитку
міста

Разом: 5 проєктів

відсутній

№ 100632-18
від
26.02.2019

-

2000,00

В рамках проекту
планується
облаштування дитячих
та спортивних
майданчиків, що
створить належні
умови для організації
активного відпочинку
дітей та укріплення їх
фізичного здоров'я

2000,00

Улаштовано ділянку
дороги довжиною
9,418 км.,а саме:
- кількість смуг руху 4;
- ширина смуги руху
3,25 – 3,75 м;
- ширина проїзної
частини 14,0-15,6 м.
На всьому протязі
вздовж дороги –
існуюче
електроосвітлення.

124494,228

90000,00

34494,228

624,742

0

18,742

606,0

138724,42

90000,00

46118,42

606,0

Освіта

2000,00

Встановлення засобів
відеоспостереження
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1

Капітальний ремонт басейну
ДНЗ № 92

Управлін
ня освіти

відсутній

3700,00

3700,00

2

Капітальний ремонт
спортивної зали у ЗОШ № 8 з
встановленням обладнання
для скелелазання

Управлін
ня освіти

відсутній

1200,00

1200,00

3

Капітальний ремонт частини
приміщень будівлі ЗОШ №16
для розміщення інклюзивноресурсного центру по вул.
Бикова, 7 в м. Краматорськ

Управлін
ня
капітальн
ого
будівниц
тва та
перспект
ивного
розвитку
міста

-

4445,45

4445,45

4

Реконструкція спортивного
майданчика з улаштуванням
мультифункціонального
майданчика для занять
ігровими видами спорту на
території загальноосвітньої
школи №4 у м. Краматорськ

Управлін
ня
капітальн
ого
будівниц
тва та
перспект

№100
від
17.09.
2019

2869,064

1434,532

1434,532

Проведення
капітального ремонту
басейну.Заміна
облицювальної плитки,
встановлення
фільтровальної станції,
заміна
мережі
водопостачання
та
воддовідведення
Ремонт стін, стелі,
підлоги, встановлення
стіни-скеледрому,
залучення близько 150
учнів
до
занять
спортом
Проведення
капітального ремонту
внутрішніх приміщень
1 та 2 поверхів 478
кв.м:облицювання стін,
стель, заміна підлоги.
Підвищення
експлуатаційних
властивостей будівлі,
створення комфорних
умов
перебування
дітей з особливими
освітніми
потребами
(від 2-х до 18 років) –
3700 осіб
Робочим
проектом
передбачено:
- монтаж ігрового
поліуретанового
покриття;
- монтаж футбольних
воріт, баскетбольних

20
за адресою: м. Краматорськ,
вул. Двірцева, 48А

5

Реконструкція спортивного
майданчика з улаштуванням
мультифункціонального
майданчика для занять
ігровими видами спорту на
території загальноосвітньої
школи №35 у м. Краматорськ
за адресою: м. Краматорськ,
вул. Ювілейна, 46

Разом: 5 проєктів

ивного
розвитку
міста

Управлін
ня
капітальн
ого
будівниц
тва та
перспект
ивного
розвитку
міста

стендів
та
волейбольних стійок;
влаштування
системи
панельної
огорожі;
влаштування
освітлення
поля
світильниками;
влаштування
мощення з плитки
ФЕМ

№101
від
17.09.
2019

3567,818

1783,909

1783,909

15782,332

12563,891

3218,441

Робочим
проектом
передбачено:
реконструкція
спортивного
майданчика;
- монтаж футбольних
воріт, баскетбольних
стендів
та
волейбольних стійок;
влаштування
системи
панельної
огорожі;
влаштування
освітлення
поля
світильниками;
влаштування
мощення з плитки
ФЕМ;
реконструкція
асфальтового
покриття;
перенесення
та
улаштування ями для
стрибків
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1

2

3

Озеленення міста, а саме
реконструкція парку культури
та
відпочинку
"Сад
Бернацького"
(ІІ
черга)
Перший пусковий комплекс

Озеленення міста, а саме
реконструкція парку культури
та
відпочинку
"Сад
Бернацького" (ІІ черга) Третій
пусковий комплекс

Укріплення берегів та
розчистка русел р. Казенний
Торець в межах м.
Краматорськ (в районі «Саду
Бернацького»)

департам
ент
екології
Донецько
ї
обласної
державно
ї
адміністр
ації
департам
ент
екології
Донецько
ї
обласної
державно
ї
адміністр
ації
Департам
ент
екології
та
природни
х
ресурсів
Донецько
ї
обласної
державно
ї
адміністр
ації

Охорона навколишнього природного середовища

№75/17ЕЗ від
09.01.2018

10989,51

10989,51

№75/17ЕЗ від
09.01.2018

21211,69

21211,69

№100311-18
07.12.201
8

17749,04

17749,04

Поліпшення
екологічного стану
об’єкту зеленого
господарства міста

Поліпшення
екологічного стану
об’єкту зеленого
господарства міста

Відновлення і
підтримання
сприятливого
гідрологічного режиму
та санітарного стану
річки Казенний Торець.
Запобігання
підтопленню житлових
районів. Розчистка та
укріплення русел – 650
м.п., загальна площа
території 0,78 га
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4

Укріплення берегів та
розчистка русел р. 2-га
Біленька в м. Краматорськ (в
районі «Саду Бернацького»)

Разом: 4 проєкта
Всього по місту: 44 проєкта

Секретар міської ради

Департам
ент
екології
та
природни
х
ресурсів
Донецько
ї
обласної
державно
ї
адміністр
ації

№100521-18
20.06.201
8

18584,56

18584,56

68534,8

68584,56

779901,253

92363,400

113560,350

Д.В. Ошурко

Відновлення і
підтримання
сприятливого
гідрологічного режиму
та санітарного стану
річки 2-га Біленька.
Запобігання
підтопленню житлових
районів. Довжина
розчистки русел – 2250
м., загальна площа
території 2,35 га

204362,086

369615,417
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Додаток 4
до рішення міської ради
27.11.2019 № 61/VII-560

5.4. Перелік проектів, реалізація яких передбачена в рамках участі у спільному з Європейським інвестиційним
банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» (ІІ транш)
№
п/п

Повна назва проекту згідно
експертного звіту

1

2
1

Реконструкція системи
знезараження питної води на
фільтрувальній станції з
впровадженням
електролізних установок по
виробництву гіпохлориту
натрію м.Краматорськ
(коригування)

Всього:

2

Будівлі комунальної
медичної установи «Дитяче
територіальне медичне
об’єднання» по

Наявність
позитивного
експертного
звіту, номер та
дата
експертного
звіту
3

Обсяг
фінансування у
2019 році,
тис.грн.

Пул 2а

Результативність реалізації проекту (характеристика, потужність
відповідних об'єктів)

4
5
ВОДОПОСТАЧАННЯ
фільтрувальна станція проектною потужністю 50 тис. М3/добу.
-монтаж електролізного генератора – 3 од. З виробництва змішаних
Східна філія
оксидантів
ДП
-насосів-дозаторів-2 од.
«НДІПРОЕКТР
-вториного хлорування- 2 од.,
ЕКОНСТРУКІ
76 789,637
-монтаж транспортеру- 1 од. Для подачі солі;
Я», № 10-0004- заміна вікон на пластикові- 0,7м2,
19 від
ремонт кровлі -100 м2,
15.01.2019р.
- встановлення засувок- 16 од.
В результаті реалізації проекту очікується створення безпечної
екологічної обстановки у місті Краматорськ.
76 789,637
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ДП
-зовнішнє утеплення -3493 кв.м. стін, утеплення покрівлі -1545 кв.м.,
«Укрдержбудек
28 191,651
установка регулятора перепаду тиску.
спертиза» від
В будівлі поліклініки у ході реалізації проекту очікується заміна -157
09.08.2018
вікон, зовнішнє утеплення -1929 кв.м. стін, утеплення покрівлі – 858
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1

2
вул. Вознесенського, 20
м. Краматорськ –
капітальний ремонт
(термомодернізація)

3

Будівлі комунального
закладу «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
№1 м.Краматорськ –
капітальний ремонт
(термомодернізація).Коригув
ання

4

Реконструкція будівель
комунального закладу
«Центр первинної медико –
санітарної допомоги № 2
м.Краматорська» по вул.
Василя Стуса
(Соціалістична),
31(коригування)

3
№ 10-0730-18

ДП Державний
науководослідний та
проектновишукувальний
інститут
«Ндіпроектрек
онструкція» від
09.08.2018
№10-0715-18

Філія ДП
«Укрдержбудек
спертиза» від
05.09.2017
№ 05-0513-17

4

37 451,381

79244,959

5
кв.м.
В будівлі молочної кухні у ході реалізації проекту очікується заміна 20
вікон, зовнішнє утеплення 325,5 кв.м., утеплення покрівлі – 418 кв.м.
- заміна 9 вікон; зовнішнє утеплення 306 кв.м., утеплення покрівлі – 250
кв.м.
Після завершення проекту очікується: продовження терміну експлуатації
будівлі на 25 років, економія теплової енергії на опалення від реалізації
проекту складає 473,4 Гкал.
-заходи з енергозбереження (заміна дверей, вікон, утеплення фасаду) та
зменшити витрати місцевого бюджету на утримання закладу
комунальної власності. Проектом передбачено встановлення нових
теплолічильників. Реалізація проекту призведе до очікуваного значного
підвищення температурного режиму в приміщеннях, зменшення річної
потреби теплової енергії (приблизно 25-30%) що в натуральних
показниках становить:
Будівля амбулаторій №2,3 розташована за адресою – вулиця
Дніпровська, № 17 в м. Краматорськ Донецької області – 91,4 гКал.
Будівля амбулаторії №4 розташована за адресою – вулиця О.Тихого,
№17 в м. Краматорськ Донецької області – 91,4 гКал
Будівля амбулаторій №5,6 розташована за адресою – вулиця Косіора,
№10 в м. Краматорськ Донецької області – 87,7 гКал
Будівля амбулаторії №7 розташована за адресою – вулиця Катерини
Білокур, № 1А в м. Краматорськ (селище Іванівка) Донецької області 60гКал.
-заміна кровлі – 2762,5 кв.м,
-вікна 270 шт. – 948,4 кв.м,
-дверей- 150 шт – 843,16 кв.м.,
-труб для водопроводу – 806,5 м,
-каналізація – 1037,9 м;
-замінита- 706 радіаторів;
-провести утеплення фасаду- 12611,81 кв.м.
Благоустрій території. Передбачено придбання обладнання, а саме

25
1

5

2

Терапевтичний та
урологічний корпуси
комунальної медичної
установи «Міська лікарня
№2», м.Краматорськ –
капітальний ремонт
(термомодернізація)

3

ДП
«Укрдержбудек
спертиза» від
14.08.2018
№ 10-0770-18

Всього:

6

7

Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівель
Краматорського дошкільного
навчального закладу № 8 за
адресою: Донецька обл.,
м.Краматорськ, бульвар
Краматорський, 22а
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівель
дошкільного навчального
закладу № 87 за адресою:
Донецька область,
м.Краматорськ, вул.
Бєлгородська, 59

4

43 102,402

5
ліфтів пасажирських - 2од. (для доступності отримання медичної
допомоги особам з обмеженими можливостями);
Продовження терміну експлуатації будівлі на 20 років. Очікуване
зниження споживання теплової енергії до 20%, зменшення споживання
електроенергії на 5%.
-утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій, конструкціі
зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією, заміна вікон та зовнішніх
дверей, утеплення горищного перекриття, цокольної частини будівлі,
перекриття над підвальним поверхом, часткова заміна кровлі з
встановленням водовідвідних систем.
Підлягає заміні: 449 вікон загальною площею 1606,0м2, дверей 12,52 м2,
теплоізоляція фасада площею 5337,2м2.
За результатами реалізації проекту очікується продовження терміну
експлуатації будівлі на 45 років. Очікуване зниження споживання
теплової енергії до 46%.

187 990,393
ОСВІТА
ТОВ
«Експертиза
МВК» м.Київ
№ 6776 від
03.05.2017

ТОВ
«Експертиза
МВК» м.Київ
№ 6769 від
03.05.2017

5875,868

3362,892

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі,
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2
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівель
дошкільного навчального
закладу № 34 за адресою:
Донецька обл.,
м.Краматорськ, вул.
Катеринича, 34а
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівель
Краматорського дошкільного
навчального закладу №51 за
адресою:Донецька область,
м.Краматорськ, вул.Горького
(Конрада Гампера), 4
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівель
Краматорського дошкільного
навчального закладу №60 за
адресою: м.Краматорськ,
вул.Шкадінова (Академічна),
86а (коригування)

3

ТОВ
«Експертиза
МВК» м.Київ
№ 6777 від
03.05.2017

ДП
«Укрдержбудек
спертиза» від
18.04.2017
№ 05-0228-17

ДП
«Укрдержбудек
спертиза» від
18.04.2017
№ 05-0226-17

Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівель
ДП
Краматорського дошкільного
«Укрдержбудек
навчального закладу № 6 за
спертиза»
адресою: Донецька обл.,
№05-0215-17
м.Краматорськ, вул. О.
від 18.04.2017
Вишні,19а (коригування)
Капітальний ремонт
ДП

4

2954,952

6736,799

4911,34

5273,017

5020,338

5

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
- ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.
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13

14

15

16

2
(термомодернізація) будівелі
дошкільного навчального
закладу №82 за адресою:
Донецька обл.,
м.Краматорськ,
вул.Дніпропетровська
(Дніпровська), 6а
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівель
дошкільного навчального
закладу №84 за адресою:
Донецька обл.,
м.Краматорськ,
вул.Двірцева, 57
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівель
Краматорського дошкільного
навчального закладу №97 за
адресою: Донецька обл.,
м.Краматорськ,
вул.Бикова,7а (коригування)
Капітальный ремонт
(термомодернізація) будівель
Краматорської
загальноосвітньої школи I-III
ступенів №8 за адресою:
м.Краматорськ
вул.Двірцева,57а
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівель

3
«Укрдержбудек
спертиза»
№05-0225-17
від 18.04.2017

ДП
«Укрдержбудек
спертиза»
№ 05-0224-17
від 18.04.2017

ДП
«Укрдержбудек
спертиза»
№ 05-0223-17
від 18.04.2017

ДП
«Укрдержбудек
спертиза» від
14.04.2017
№ 05-0217-17
ТОВ
«Експертиза

4

6450,317

7637,90

15850,496

10790,237

5
-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
- ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
- ремонт фундаменту та цоколю будівлі.
-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
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17

18

19

20

2
3
Краматорської
МВК» м.Київ
загальноосвітньої школи I –
№ 6768 від
III ступенів № 2 за адресою:
03.05.2017
Донецька область,
м.Краматорськ, вул. О.
Вишні, 15 (коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівель
ТОВ
Краматорської
«Експертиза
загальноосвітньої школи I –
МВК» м.Київ
III ступенів № 18 за адресою:
№ 6778 від
Донецька обл.,
03.05.2017
м.Краматорськ, вул. О.
Кошового, 18 (коригування)
Капітальный
ремонт(термомодернізація)
ДП
будівель Краматорської
«Укрдержбудек
загальноосвітньої школи №
спертиза» від
33 за адресою:
14.04.2017
м.Краматорськ
№ 05-0218-17
вул.Білгородська,95
(коригування)
Капітальный ремонт
(термомодернізація) будівель
ДП
Краматорської
«Укрдержбудек
загальноосвітньої школи I-III
спертиза» від
ступенів №25 за адресою:
18.04.2017
м.Краматорськ,
№ 05-0220-17
вул.Б.Хмельницького, 25
(коригування)
Капітальный ремонт
ДП
(термомодернізація) будівель «Укрдержбудек
Краматорської
спертиза» від

4

6085,363

5007,48

8472,023

6288,815

5
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
- ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
- ремонт та утеплення фундаменту та цоколю будівлі.
заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
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2
загальноосвітньої школи I-III
ступенів №26 за адресою:
м.Краматорськ, вул.
Ульянівська (Софієвська),
128 (коригування)

3
14.04.2017
№ 05-0219-17

Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівель
ДП
Краматорської
«Укрдержбудек
загальноосвітньої школи І-ІІІ
спертиза»
ступенів № 9 за адресою:
№05-0216-17
м.Краматорськ,
від 14.04.2017
б.Краматорський,17
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівель
Краматорської
ТОВ
загальноосвітньої школи І-ІІІ
«Експертиза
ступенів № 10 за адресою:
МВК» м.Київ
Донецька обл.,
№ 6770 від
м.Краматорськ,
03.05.2017
вул.Хабаровська, 40а
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівель
ДП
Краматорської
«Укрдержбудек
загальноосвітньої школи №
спертиза»
17 за адресою: Донецька
№05-0222-17
область, м.Краматорськ, вул.
від 14.04.2017
12 Грудня (Благодатна),80
(коригування)
Капітальний ремонт
ДП

4

9659,292

17245,158

7446,542

8386,266

5
-фарбування фасаду;
- ремонт та утеплення фундаменту та цоколю будівлі.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт та утеплення фундаменту та цоколю будівлі
Очікуваний результат:
-скорочення споживання теплової енергії до 260 гКал;
- економія теплоспоживання на 40%.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-та утеплення фундаменту та цоколю будівлі.
-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
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3
(термомодернізація) будівель «Укрдержбудек
Краматорської
спертиза»
загальноосвітньої школи
№ 05-0221-17
№23 за адресою:
від 14.04.2017
Донецька обл.,
м.Краматорськ, вул.Калініна
(Михайла Горяйнова),45а
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівлі
ТОВ“Експерти
загальноосвітньої школи №5
за МВК”
у
№ 7905 від
м.Краматорську.
09.06.2017 р.
Коригування
Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівлі
дошкільного навчального
ТОВ“Експерти
закладу №64, розташованого
за МВК”
за адресою: Донецька обл,
№ 7944 від
м.Краматорськ,
09.06.2017
вул.Паркова,32а
(коригування)
ДП Державний
науково«Капітальний ремонт
дослідний та
(термомодернізація) будівлі
проектнодошкільного навчального
вишукувальний
закладу № 53, розташованого
інститут
за адресою: Донецька обл.,
«Ндіпроектрек
м.Краматорськ, вул.В. Стуса,
онструкція»
61
№10-00587-17
від 01.06.2017
Капітальний ремонт
Філія ДП

4

7581,891

7260,97

7494,247

10919,45

5
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

Після завершення проекту очікується підтримання температурного
режиму у приміщеннях школи згідно з вимогами санітарних норм. Також
по завершенню реалізації проекту очікується щорічна економія
теплоспоживання по даному закладу у розмірі 40%.
-планується замінити 368,51 м2 світлопрозорих конструкцій, заміна
вікон та дверей на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі та перекриттів 865,2 м2;
-утеплення цоколю та фасаду -1280,67 м2 ;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі
По завершенню реалізації проекту очікується щорічна економія
теплоспоживання по даному закладу у розмірі 40%.
-заміна вікон -447,5 м2 та вітражів, дверей – 16,4 м2 на
енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі- 1325,2 м2;
-утеплення цоколю- 488,7 м2 та фасаду- 1220,3 м2;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі
По завершенню реалізації проекту очікується щорічна економія
теплоспоживання по даному закладу у розмірі 50%.
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1

29

2
(термомодернізація) будівлі
дошкільного навчального
закладу № 92 розташованої
за адресою: Донецька обл.,
м.Краматорськ, вул.
Кирилкіна,28а (коригування)

3
«Укрдержбудек
спертиз» у
Донецькій
області
№ 05-0324-17
від 26.06.2017

Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівлі
дошкільного навчального
закладу № 96 розташованої
за адресою: Донецька обл.,
м.Краматорськ, вул.
Бикова,4а (коригування)

Філія ДП
«Укрдержбудек
спертиз» у
Донецькій
області
№05-0325-17
від 26.06.2017

30

Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівлі
загальноосвітньої школи №3
розташованої за адресою:
Донецька обл.,
м.Краматорськ,
вул.Н.Курченко,19
(коригування)

31

«Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівлі
загально освітньої школи
№31, розташованої за
адресою:
Донецька область,
м.Краматорськ,
вул.Катерини Білокур,14

ДП Державний
науководослідний та
проектновишукувальний
інститут
«Ндіпроектрек
онструкція»
№10-00519-17
від 30.05.2017
ДП Державний
науководослідний та
проектновишукувальний
інститут
«Ндіпроектрек
онструкція»

4

6947,923

14868,264

3549,787

5
-заміна вікон – 364,07 м2 та дверей – 44,61 м2 на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі – 1621 м2 ;
-утеплення цоколю та фасаду – 1985,53 м2;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі
По завершенню реалізації проекту очікується щорічна економія
теплоспоживання по даному закладу у розмірі 40%.
Заходи реалізації проекту:
-заміна вікон – 373, 25 м2 та дверей – 59,09 м2 на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі – 1307,87 м2;
-утеплення цоколю та фасаду – 1513,43 м2;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі
По завершенню реалізації проекту очікується щорічна економія тепло
споживання по даному закладу у розмірі 40%.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі – 1253,61 м2 ;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-фарбування фасаду;
- ремонт фундаменту та цоколю будівлі.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі – 1253,61 м2;
-утеплення та ремонт покрівлі – 1400,00 м2;
-утеплення цоколю та фасаду – 3600,м2;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі
По завершенню реалізації проекту очікується щорічна економія тепло
споживання по даному закладу у розмірі 40%.
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3
№10-00585-17
від 01.06.2017
ДП
«Спеціалізован
а державна
експертна
«Капітальний ремонт
організація(термомодернізація) будівель
центральна
Краматорської
служба
загальноосвітньої школи
Української
№32 за адресою:
державної
Донецька область,
будівельної
м.Краматорськ,
експертизи»
вул.Волгодонська,22.
ДП
Коригування
«Укрдержбудек
спертиза»
№ 10-00584-17
від 01.06.2017
Коригування

2

33

Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівлі
дошкільного навчального
закладу № 71 розташованої
за адресою: Донецька
область, м.Краматорськ,
бульвар Краматорський,18а
(коригування)

ТОВ“Експерти
за МВК”
№7945 від
09.06.2017,

34

Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівлі
загальноосвітньої школи
№19 розташованої за
адресою:

Філія ДП
«Укрдержбудек
спертиз» у
Донецькій
області від

4

11969,184

8883,174

6327,115

5

-заміна вікон – 896,58 м2 та дверей – 27,06 м2 на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі- 1663,5 м2 ,утеплення горища – 1394,57
м2;
-утеплення цоколю та фасаду – 3292,81 м2 ;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі
По завершенню реалізації проекту очікується щорічна економія
теплоспоживання по даному закладу у розмірі 40%.

-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі та світлопрозорих
конструкцій – 368,51 м2;
-утеплення та ремонт покрівлі;
-утеплення цоколю та фасаду;
-утеплення перекреттів – 865,2 м2;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі
По завершенню реалізації проекту очікується щорічна економія
теплоспоживання по даному закладу у розмірі 40%.
-заміна вікон – 521,0 м2 та дверей – 9,35 м2 на енергозберігаючі;
-утеплення та ремонт покрівлі – 805,2 м2 ;
-утеплення цоколю та фасаду – 1882,0 м2 ;
-фарбування фасаду;
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36

2
Донецька область,
м.Краматорськ, вул.
О.Кобилянської,1
(коригування)
Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівлі
Краматорського дошкільного
навчального закладу №5 за
адресою: Донецька обл., м.
Краматорськ, вул.
Хрустальна, 1(коригування)

Філія ДП
«УКРДЕРЖБУ
ДЕКСПЕРТИЗ
А» у
Донецькій
області
№05-0227-17
від 18.04.2017

Капітальний ремонт будівлі
загальноосвітньої школи №4
з благоустроєм прилеглої
території по вул. Двірцева,
48 а у м. Краматорськ

Філія ДП
«УКРДЕРЖБУ
ДЕКСПЕРТИЗ
А» у
Донецькій
області
№05-0703-17
від 08.12.2017

Всього:
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3
14.11.2017
№05-0338-17

ДП
«Капітальний ремонт будівля
«Державний
Центральної міської
науковопублічної бібліотеки,
дослідний та
розташованої по
проектновул.М.Приймаченко
вишукувальний
(Гв.Кантемирівців), 16 у м.
інститут»НДІП
Краматорську, Донецької
РОЕКТРЕКОН
області» (коригування)
СТРУКЦІЯ»»
№ 10-00332-17

4

9167,422

26212,932

5
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі
по завершенню реалізації проекту очікується щорічна економія
теплоспоживання по даному закладу у розмірі 40%.
-заміна вікон та дверей на енергозберігаючі- 1 025 м2 вікон та 50 м2
дверей; ;
-утеплення та ремонт покрівлі - 3 060 м2;
-утеплення цоколю та фасаду – 4 649 м2;
-фарбування фасаду;
-ремонт фундаменту та цоколю будівлі;
Також по завершенню реалізації проекту очікується щорічна економія
теплоспоживання по даному закладу у розмірі 40%.
Проектом передбачено: встановлення металевої огорожі по периметру
ділянки, благоустрій території з встановленням лавочок, зовнішне
освітлення території, встановлення пандусів на вході до блоків «А» та
«Б», встановлення гральних та спортивних майданчиків, баскетбольного
стенду, ремонт футбольного поля, озеленення території, часткове
перелаштування приміщення бібліотеки, технічне переоснащення та
оздоблення приміщення актового залу, ремонт сходової клітки.
Передбачено часткове перелаштування приміщень підвалу.

264 637,454
ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРИ

13426,80

-заміну інжинерних комукацій та заходи з енергозбереження (заміна 100
вікон по периметру будівлі та 77 вікон в стелі 2 поверху, 27 дверей),
утеплення стелі, утеплення стін та покрівлі (термомодернізація), заміна
труб водопостачання та каналізаційної системи, встановлення системи
пожежної сигналізації. З реалізації проекту очікується зниження
експлуатації витрат на утримання будівлі бібліотеки на 20%, зниження
споживання теплової енергії до 20%, продовження терміну експлуатації
будівлі на 20 років;
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38

39

2
Капітальний ремонт будівлі
клубу Комунального закладу
культури БК «Міленіум» за
адресою: вул.Українська
(Командарма Федько), 81,
смт.Красноторка, м.
Краматорськ, Донецька
область.(коригування)
Всього:
Реконструкція нежитлової
будівлі під житло для
переселенців з розміщенням
спортивного та дитячого
майданчиків за адресою:
вул.Абая, 4, смт. Біленьке,
м.Краматорск, Донецька
обл.(коригування)

3
від 19.05.2017
ТОВ
«Експертиза
МВК» від
16.03.2018
№12280 в

ТОВ
«Експертиза
МВК» від
18.04.2017
№6529

-заміна дерев’яних вікон, -фарбування існуючих металевих вхідних
дверей, утеплення покрівлі, водостоки, ремонт ганків з влаштуванням
козирків, штукатурення та фарбуванням фасаду, улаштування пандусу та
велосипедної стоянки. Заміна існуючих внутрішніх дверей на МДФ.
Заміна електро приборів (вимикачі, розетки, щитові рубильники).
З реалізацією проекту збільшиться кількість гуртків, комфортні умови
для занять творчості та спорту дітей, молоді та людей похилого віку.
ЖИТЛО

25213,617

-утеплення фасаду, цоколю – 1179,12 м2, та даху 169,04 м3, заміна вікон
на металопластикові 115 од. (306,15м2). Ремонт ганків і облицювання
сходів керамогранітною плиткою 7,0 м2. Внутрішнє оздоблення
приміщення: підвал, коридор кухня, допоміжні кабінети, система
вентиляції.

25213,617

Всього Пул 2а:

1

5

4617,445

18044,245

Всього:

Капітальний ремонт
(санація) будівлі міської
лікарні №3 м.Краматорськ,
вул. Вознесенського, 17 у
Донецькій області

4

572 675,346

від 30.03.2018
№ 918-18Д

Пул 4
Реалізація проекту передбачається шляхом:
- улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці - 1763 м2;
- демонтаж вікон та улаштування блоків віконних металопластикових –
327 шт;
19 618,352
- демонтаж та улаштування дверних полотен – 7 шт;
- утеплення укосів мінеральними плитами товщиною 30 мм з
опорядженням
декоративним розчином за технологією «CEREZIT» –
917,61 м2; - утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150
мм – 3713 м2;
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2

«Реконструкція,
модернізація та благоустрій
території МПК
«Будівельник» по вул.
Маяковського буд. 9, у м.
Краматорську, Донецької
області»(коригування)

2

3

від 09.04.2019
№ 05-0093-19

4

113 544,69

3

Реконструкція нежитлової
будівлі під дошкільний
навчальний заклад за
адресою Дон.обл.,
м.Краматорськ,
вул.Катерини Білокур,1

від 27.12.2018
№ 10-01542-18

28 420,248

4

Капітальний ремонт ДНЗ

від 25.05.2018

16 811,600

5
- утеплення горищного перекриття плитами мінераловатними у два
шари з паро- та гідроізоляцією – 1804 м2;
- установка водостічних труб, колін, відливів і лійок – 627 м;
- утеплення цоколя з облицюванням поверхні керамічними плитками –
267,52 м2.
Проектом передбачено: капітальний ремонт приміщення палацу (ремонт
будівлі – 3878 м2; заміна вікон – 55 шт (408 кв.м); дверей – 35 шт,
встановлення глядацьких крісел 414 шт, крiсел для залiв для глядачiв з
обмеженими можливостями, облаштованними USB розеткою, із 2
виходами для підключення навушників
аудіокоментування та
навушників підсилювачів звуку, у кількості 16 шт.); заміна комунікації
тепло та водопостачання – 2200 м.
Зовнішні роботи: заміна покрівлі; вимощення по периметру будівлі ФЕМ
плиткою; - ремонт будівлі – 1934 м2; оновлення фасаду будівлі;
установка 6-ти лавочок; улаштування газону з деревами – 950 м2;
квітник – 1200 м2., обладнання 2-х дитячих ігрових майданчиків,
оновлення фасаду будівлі; заміна покрівлі; вимощення по периметру
будівлі.
Поверховість будівлі – 2.
Площа ділянки- 4335,0 м2.
Площа забудови – 595,0м2.
Будівельний об'єм- 4951,0 м3.
Проектом передбачено: утеплення: фасадів 715 м2 , горища 580 м2,
цоколя, 90м2, фундаментів нижче рівня грунту 61 м2; реконструкція
систем: опалення, вентиляції, водопроводу, каналізації, електричних
мереж, пожежної системи; заміна покрівлі 680 м2; капітальний ремонт
внутрішніх приміщень будівлі; заміна віконних блоків 69 шт;
реконструкція 4 ганків з урахуванням потреб маломобільних груп
населення; благоустрій території: улаштуванням дитячих ігрових
майданчиків; улаштування ФЕМ 1045 м2; улаштуваня гумової плитки
593 м2; улаштування огорожі 574 м.; оновлення лення матеріальнотехнічної бази.
Поверховість будівлі – 2.
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2
№ 69 м. Краматорськ по вул.
Паркова, буд.69.
Коригування

Разом ПУЛ 4:
43

РАЗОМ ПО МІСТУ

Секретар міської ради

3
№ 10-0432-18

4

178 394,89
751 070,236

5
Площа ділянки – 9 815 м2.
Площа забудови – 1 206,4 м2.
Будівельний об'єм- 5 988 м3.
Проектом передбачено: гідроізоляція – 276 м2; утеплення нижче 0,000 –
155 м2; утеплення фасаду – 2978,64 м2;лаштування віконних та дверних
блоків – 192,918 м2; покрівля – 1082,99 м2; парапет – 161,8 м2;
вимощення – 504,77 м2; ганки – 75,63 м2; навіс – 13,05 м2;
відновлювання балконних плит – 14,4 м2; підлоги – 2 144,54 м2;
оздоблювальні роботи – 3 990,27 м2; опалення – 108,887 кВт.

Д.В. Ошурко
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Додаток 5
до рішення міської ради
27.11.2019 № 61/VII-560

9. Фінансове забезпечення заходів Програми

Напрями реалізації заходів

1
Розвиток міста. Впровадження
заходів територіального планування
Житлово-комунальне господарство
Утилізація та переробка відходів
Освіта
Охорона здоров’я
Захист прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування
Охорона навколишньоного
середовища
Організаційне забезпечення
виконання заходів Програми

ВСЬОГО:

Кількіс
ть
заходів

тис.грн.

Витрати на реалізацію
у тому числі за рахунок коштів:
всього

державного
бюджету
4

місцевого бюджету
обласного
бюджету

міського
бюджету

5

6

375,5

14222,94

підприємств

інших
джерел

7

8

32300
9540,2

19840

500

709
2950
-

2

3

8

14598,44

34
13
6
8

203535,2
32120,2
51080,7
30967,1

8391,7
300

5000

151395,2
15080,0
41980
22217,1

7

5690

-

2420

3270

-

11

5070,5

1500,0

3331,7

238,8

4

5169,86

-

-

5169,86

-

-

275

1 905 172,8

914 748,4

122 480,3

480 582,2

362 945,9

24 416,0

7500,0
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10. Фінансове забезпечення проектів місцевого розвитку Програми
Назва розділу

1
5.3. Перелік інвестиційних
проектів, реалізація яких
передбачається у 2019 році
за рахунок коштів
місцевого бюджету

Кількість
проектів

Всього

2

3

44

779 901,253

Потреба у фінансуванні на 2019 рік,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти місцевих
бюджетів
Державний
інші кошти
Надзвичайна обласний
міський
фонд
державного
кредитна
бюджет
бюджет
регіонального
бюджету,
програма
розвитку
включаючи
для
цільові
відновлення
субвенції з
України
державного
Європейсько
бюджету на
го
розвиток
інвестиційно
територій
го банку
4

5
76 874,388

6

7

8

205 923,750 204 362,086

тис.грн.
Інші
джерела
фінансуванн
я

9
292741,029
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1
5.4. Перелік проектів,
реалізація яких передбачена
в рамках участі у спільному
з Європейським
інвестиційним банком
проекті «Надзвичайна
кредитна програма для
відновлення України» (ІІ
транш)

ВСЬОГО ПО МІСТУ:

Секретар міської ради

2

3

43

751 070,236

133

1910513,916

4

5

6

7

8

9

446909,088

219497,625

301092,589

751 070,236

77940,342

114004,034

Д.В. Ошурко

751070,236

