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Краматорськ

№ 334/5-21

Про інвестиційні програми і проекти
регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися у 2021 році за
рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня
2021 року № 297-р «Про інвестиційні програми і проекти регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку» та постанови Кабінету Міністрів
України від 18 березня 2015 року № 196 «Деякі питання державного фонду
регіонального розвитку» (із змінами), керуючись Законом України «Про місцеві
державні адміністрації»:
1. Затвердити перелік інвестиційних програм і проектів регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку, по Донецькій області (далі Перелік), що додається.
2.
Департаменту
економіки
облдержадміністрації
(Мар’яненко)
забезпечити перерахування коштів державного фонду регіонального розвитку,
передбачених як розпоряднику бюджетних коштів нижчого (другого) рівня, на
реєстраційні рахунки, відкриті розпорядникам та одержувачам коштів
Державного бюджету в органах Державної казначейської служби України,
згідно із Переліком, затвердженим пунктом 1 цього розпорядження.
3.
Контроль за виконанням розпорядження А покласти на першог
заступника голови облдержадміністрації Іго|
Голова облдержадміністрації,
керівник обласної військовоцивільної адміністрації

Павло КИРИЛЕНКО
ДОНЕЦЬКА

334/5-21 від 20.04.20'

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної
адміністрації
20.04.2021

№384/Ь-^:і

Перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку, по Донецькій області
№
з/п

Найменування інвестиційної
програми (проекту регіонального
розвитку)

Розпорядник або
одержувач коштів
Державного бюджету

1

2
Всього, у тому числі:
Гідроізоляція русла каналу
“Сіверський Донець -Донбас”
на землях Райгородської селищної
ради Слов’янського району
(ПК 105- П К 113,ПК125+18-ПК13292) — капітальний ремонт

3

1

Департамент житловокомунального
господарства Донецької
обласної державної
адміністрації

Обсяг
фінансування
з державного
фонду
регіонального
розвитку,
тис. грн
4
561 997,453
61 572,770

2

Другий Донецький водопровід
ПК154+75-ПК 242Д=1000 мм на
ділянці від 2-го до 3-го підйому
Слов’янського району —
капітальний ремонт

Департамент житловокомунального
господарства Донецької
обласної державної
адміністрації

92 884,463

3

Магістральний водогін діаметром
500 мм “Відгалуження до
Слов’янських резервуарів”
Слов’янського району —
капітальний ремонт

Департамент житловокомунального
господарства Донецької
обласної державної
адміністрації

24 128,486

4

Учбовий корпус на 400 учнів та
студентів навчального закладу
спортивного профілю Донецького
вищого училища олімпійського
резерву імені С. Бубки по
вул. Благовіщенській у м. Бахмуті —
будівництво

Комунальний заклад
«Донецький обласний
спеціалізований коледж
спортивного профілю
ім. С. Бубки»

73 133,420

5

Будівля Бахмутської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня
№ 18 імені Дмитра Чернявського по
вул. Ювілейній, 34, у м. Бахмуті —
реконструкція

Управління освіти
Бахмутської міської ради

39 407,521

2

Розпорядник або
одержувач коштів
Державного бюджету

Обсяг
фінансування
з державного
фонду
регіонального
розвитку,
тис. грн
4
9 353,487

№
з/п

Найменування інвестиційної
програми (проекту регіонального
розвитку)

1
6

2
Будівля Волноваського районного
центру культури і дозвілля
по вул. Центральній, 94, у
м. Волновасі — капітальний ремонт

3
Волноваський районний
центр культури і дозвілля

7

Головний лікувальний корпус
лікарні та поліклінічного відділення
по пров. Залізничному, 23, у
м. Волновасі — капітальний ремонт

Комунальне некомерційне
підприємство
«Волноваська лікарня
планового лікування
Волноваської районної
ради»

14 516,667

8

Центр надання адміністративних і
соціальних послуг по
вул. 30-ти річчя Перемоги, 16,
в м. Вугледарі — будівництво

Виконавчий комітет
Вугледарської міської
ради

34 256,078

9

Дошкільний навчальний заклад № 34
“Вуглик” в мікрорайоні
Молодіжному, 40, у м. Добропіллі —
реконструкція

Відділ освіти
Добропільської міської
ради

21 383,424

10

Територія рибоконсервного заводу по
вул. Консервній, 1, у Приморському
районі, м. Маріуполя —
реконструкція під індустріальний
парк “АзовАкваїнвест” (зовнішні
мережі газопостачання,
електропостачання 6 кВ, водопровід)

Комунальне підприємство
«Міське управління
капітального будівництва»

24 103,064

11

Комунальний заклад “Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа
№ 2” по вул. Кронштадтській, 11а,
Приморського району в
м. Маріуполі — капітальний ремонт
із заходами з енергозбереження

Комунальне підприємство
«Міське управління
капітального будівництва»

40 099,442

12

Приміщення першого поверху
нежитлової будівлі по
просп. Металургів, 52,
у м. Маріуполі — капітальний
ремонт (створення науковоосвітнього простору Музей науки
у м. Маріуполі)

Маріупольський
державний університет

17 100

з
№
з/п

Найменування інвестиційної
програми (проекту регіонального
розвитку)

Розпорядник або
одержувач коштів
Державного бюджету

3
Святогірська
міська рада

Обсяг
фінансування
з державного
фонду
регіонального
розвитку,
тис.грн.
4
22 149,499

1
13

2
Будівлі Святогірського дитячого
садка № 18 “Ластівка” по
пров. Лісовому, 14,
м. Святогірську — реконструкція

14

Будівля Петрівського навчальновиховного комплексу по
вул. Центральній, 1, у с. Петрівка
Покровського району — капітальний
ремонт з термомодернізацією

Навчально - виховний
комплекс «Петрівська
загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів - дошкільний
навчальний заклад»
Селидівської міської ради
Донецької області

28 052,094

15

Будівля опорного закладу “Торецька
загальноосвітня школа І-ПІ ступеня
№ 6” по вул. Маяковського, 15,
у м. Торецьку — капітальний ремонт

Міське управління освіти
військово-цивільної
адміністрації міста
Торецьк Донецької області

15 733,106

16

Будівля Новоекономічної
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступеня по вул. Гоголя, 25,
у смт Новоекономічне Покровського
району — капітальний ремонт

Новоекономічна
загальноосвітня школа IIII ступенів Гродівської
селищної ради
Покровського району
Донецької області

26 470,725

17

Будинок культури по пл. Олександра
Невського, 4, смт Олександрівка —
створення інформаційно просвітницького центру шляхом
реконструкції існуючої будівлі

Олександрівська селищна
рада

17 653.207

Директор департаменту
економіки облдержадміністрації

Геннадій МАР'ЯНЕНКО

