
Додаток
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спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ВСЬОГО 79 753,530 199 383,825 19 938,385 109 846,596 1 592,643 21 970,357 1 592,643 385,030 0,000 0,000 33 013,317 2 494,676 304,316 0,000 3 000,000 19,103 19,103

з них 

нерозподілений залишок
612,044

1 Будівля Артемівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступеня № 5 з профільним 

навчанням Артемівської міської 

ради — реконструкція: 

утеплення фасадів, покрівлі, 

заміна вікон та дверей 

(термомодернізація)

2015-

2017

295,990 295,990 32,888 12.2017

2 Будівля Артемівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступеня № 18 з профільним 

навчанням Артемівської міської 

ради — реконструкція: 

утеплення фасадів, покрівлі, 

заміна вікон та дверей 

(термомодернізація)

2015-

2017

146,062 146,062 16,229 12.2017

3 Містобудівний кадастр в 

Донецькій області - створення

2016-

2017

5 124,690 4 552,291 145,097 145,097 569,410 16,121 16,121 11.2017

4
Міст на автомобільній дорозі 

державного значення Красний 

Лиман - Артемівськ - Горлівка, 

км 28+044 - будівництво

2016-

2017

4 981,342 3 981,342 553,482 10.2017

5
Міст на автомобільній дорозі 

державного значення Красний 

Лиман - Артемівськ - Горлівка, 

км 12+488 - капітальний ремонт

2016-

2017

10 289,312 8 289,312 1 192,142 1 192,142 1 143,257 133,411 133,411 11.2017

6 Міст на автомобільній дорозі 

державного значення Київ - 

Харків - Довжанський, км 

675+378 - будівництво

2016-

2017

3 137,938 2 464,219 393,347 393,347 348,660 43,705 43,705 3 000,00 19,10 19,10 11.2017

Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку

за бюджетною програмою КПКВК 2761070

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)

станом на 1 вересня 2017 року

№ 

п/п

Найменування об’єкта та його 

місцезнаходження, вид робіт

Рік 

початку і 

закін-

чення 

будівни-

цтва
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передбачено відкрито асигнувань
проведено касових 

видатків
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видатків

фактично 

виконано 

робіт

заборго-

ваність за 

фактично 

виконані 

роботи (у 

2017 році)
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бачено

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

(розпорядження КМУ від 07.06.2017 №439-р (із змінами)
За рахунок місцевих бюджетів

передбачено

За рахунок інших джерел 

фінансування

заборгованість за 

фактично виконані 

роботи (у 2017 році)

фактично виконано 

робіт

дата та 

номер Акта 

приймання 

виконаних 

будівельних 

робіт

дата та номер 

Сертифікату або 

Декларації про 

готовність 

об'єкта до 

експлуатації**

проведено 

касових 

видатків

фактично 

виконано 

робіт

Дата 

прийняття в 

експлуатацію 

об'єкта*

По об'єктах, роботи на 

яких повністю 

завершені
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№ 
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місцезнаходження, вид робіт
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2017

передбачено відкрито асигнувань
проведено касових 

видатків

проведено 

касових 

видатків

фактично 

виконано 

робіт

заборго-

ваність за 

фактично 

виконані 

роботи (у 

2017 році)

перед-
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За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

(розпорядження КМУ від 07.06.2017 №439-р (із змінами)
За рахунок місцевих бюджетів

передбачено

За рахунок інших джерел 

фінансування

заборгованість за 

фактично виконані 

роботи (у 2017 році)

фактично виконано 

робіт

дата та 

номер Акта 

приймання 

виконаних 

будівельних 

робіт

дата та номер 

Сертифікату або 

Декларації про 

готовність 

об'єкта до 

експлуатації**

проведено 

касових 

видатків

фактично 

виконано 

робіт

Дата 

прийняття в 

експлуатацію 

об'єкта*

По об'єктах, роботи на 

яких повністю 

завершені

7 Ділянка водоводу Д-300 мм по 

вул. Ціолковського від вул. 

Сибірцева до вул. Горбатова, 71, 

у місті Бахмуті - капітальний 

ремонт

2016-

2017

540,0 540,000 60,0 10.2017

8 Удосконалення пасажирських 

перевезень міським 

електротранспортом на 

території громади міста 

Краматорська - придбання 

десятьох тролейбусів

2016-

2017

27 720,0 10 400,000 8 039,979 3 080,0 893,331 11.2017

9 Вуличне освітлення, м. 

Новогродівка - капітальний 

ремонт

2016-

2017

501,146 501,146 55,682 12.2017

10 Будівля дитячого садка 

"Сніжинка" по вул. Мічуріна, 34, 

у м. Новогродівці - 

реконструкція під центр 

розвитку дитини

2016-

2017

14 610,866 9 580,000 3 543,009 1 623,430 393,668 12.2017

11 Комплекс будівель по вул. 0 . 

Сибірцева, 3, у м. Бахмуті - 

реконструкція для розміщення 

обласного лікарсько-

фізкультурного диспансеру, 

водолікарні з басейном, 

гуртожитку

2017-

2018

12 847,822 6 939,130 1 427,536 12.2018

12
Палац спорту, плавальний 

басейн по вул. Спортивній у смт 

Новодонецьке м. Добропілля - 

капітальний ремонт

2017 9 956,386 7 190,240 1 106,265 12.2017

13
Дитячо-юнацька спортивна 

школа і котельна у м. Селидове - 

технічне переоснащення

2017 6 240,293 3 045,729 1 872,088 693,366 12.2017

14 Артемівський районний 

спортивно- оздоровчий 

комплекс «Доломітчик» по 

просп. Миру (Леніна), 6, у м. 

Сіверську Бахмутського 

(Артемівського) району - 

реконструкція

2017 1 312,650 1 012,650 145,850 12.2017

15 Дошкільний навчальний заклад 

№ 58 «Ясочка» по вул. 

Горбатова, 91, у м. Бахмуті - 

капітальний ремонт

2017 7 883,413 5 565,100 875,935 12.2017

16 Центр дитячої та юнацької 

творчості відділу освіти 

Добропільської міської ради 

мікрорайону Молодіжний, 22а, у 

м. Добропіллі - капітальний 

ремонт

2017 9 466,648 4 000,000 1 051,850 12.2017
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передбачено
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експлуатацію 

об'єкта*

По об'єктах, роботи на 

яких повністю 

завершені

17 Шахтарська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступеня по вул. 

Центральній, 70, у с. 

Шахтарське 

Великоновосілківського району - 

 капітальний ремонт 

(термомодернізація)

2017 6 646,498 4 554,969 763,286 11.2017

18 Будівля Андріївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступеня, с. Андріївка 

Великоновосілківського району - 

 капітальний ремонт 

(термомодернізація)

2017 4 917,706 3 352,270 567,804 11.2017

19 Будівля дитячого навчального 

закладу "Тополька" по вул. 

Первомайській у                      с. 

Парасковіївка Бахмутського 

району - капітальний ремонт

2017 3 896,392 2 097,800 432,933 10.2017

20 Будівля загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступеня, с. Рай-

Олександрівка Слов'янського 

району - капітальний ремонт 

(термомодернізація)

2017 3 900,230 2 318,890 433,359 12.2017

21
Будівля дитячого інфекційного 

відділення будівлі комунальної 

лікувально-профілактичної 

установи "Дружківська міська 

лікарня № 2", м. Дружківка - 

капітальний ремонт

2017 3 267,238 1 580,000 845,842 363,026 93,982 11.2017

22 Будівля дитячого стаціонару 

комунального закладу 

"Маріупольське територіальне 

медичне об'єднання здоров'я 

дитини та жінки" по просп. 

Миру (просп. Леніна), 80, у м. 

Маріуполі - капітальний ремонт 

по утепленню фасадів

2017 7 837,378 3 851,213 880,308 11.2017

23 Пологовий будинок по вул. 

Університетській (вул. Леніна), 

15, ум. Слов'янську - 

реконструкція (удосконалення 

перинатальної допомоги 

мешканцям м. Слов'янська 

шляхом впровадження новітніх 

технологій)

2017-

2018

18 000,0 8 700,000 2 000,0 12.2018
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проведено касових 

видатків

проведено 

касових 

видатків

фактично 

виконано 

робіт
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передбачено
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об'єкта*

По об'єктах, роботи на 

яких повністю 

завершені

24 Районний центр первинної 

медико- санітарної допомоги 

Олександрівської районної ради 

по вул. Дзержинського, 8а, у смт 

Олександрівка - капітальний 

ремонт корпусів № 1 та № 2 з 

благоустроєм прилеглої 

території

2017 7 536,832 4 870,906 837,426 12.2017

25
Комунальна лікувально- 

профілактична установа 

"Дружківська міська клінічна 

лікарня № 1" по вул. 

Котляревського, 151, у м. 

Дружківці - капітальний ремонт 

будівлі лікарні, будівлі 

інфекційного відділення

2017-

2018

25 929,131 14 900,000 7 284,409 2 981,316 809,379 12.2017

26 Розбудова центру надання 

адміністративних послуг у м. 

Краматорську шляхом 

оснащення та придбання 

обладнання

2017-

2018

2 283,580 183,580 253,730 12.2018

27 Розвиток центру надання 

адміністративних послуг, 

підвищення якості і доступності 

надання адміністративних 

послуг суб'єктам 

підприємницької діяльності та 

мешканцям територіальної 

громади м. Новогродівки 

шляхом проведення 

капітального ремонту 

адміністративної будівлі по вул. 

Парковій, 10, та придбання 

обладнання

2017 4 094,805 600,000 454,978 12.2017

28 Адміністративні будівлі на 

площі Шибанкова, 11, у м. 

Покровську - прибудова під 

центр надання адміністративних 

послуг

2017-

2018

22 851,481 285,240 2 539,054 06.2018

29
Підвищення якості і доступності 

надання адміністративних 

послуг у м. Торецьку шляхом 

створення центру надання 

адміністративних послуг

2017 4 944,289 504,149 800,0 09.2017

30 Підвищення якості надання 

адміністративних послуг у м. 

Часів Яр Бахмутського району 

шляхом проведення 

капітального ремонту будівлі по 

вул. Цілинників, 2, та придбання 

обладнання

2017 6 529,518 131,000 725,502 12.2017
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яких повністю 

завершені

31 Надання якісних 

адміністративних послуг 

шляхом створення центру 

адміністративних послуг 

Світлодарської міської ради, м. 

Світлодарськ

2017-

2018

3 149,958 19 054,694 399,958 9 427,348 3 968,348 12.2018

32
Підвищення якості і доступності 

надання адміністративних 

послуг в Мангушському районі

2017 1 350,0 227,100 150,0 12.2017

33 Водопровідні мережі, с. 

Сергіївка Красноармійського 

району - капітальний ремонт

2017 1 139,716 424,862 239,933 239,933 284,929 110,284 110,284 12.2017

34 Спрощення процедури 

отримання адміністративних 

послуг та поліпшення якості їх 

надання для центру надання 

адміністративних послуг 

Ясинуватської районної 

державної адміністрації, м. 

Ясинувата

2017 1 291,307 1 291,307 7,154 7,154 143,478 0,795 0,795 12.2017

35

Нежитлова будівля, м. Соледар - 

реконструкція під центр надання 

адміністративних та соціальних 

послуг Соледарської міської 

об'єднаної територіальної 

громади

2017-

2018

14 850,000 1 581,178 1 650,0 04.2018

Директор департаменту економіки облдержадміністрації О.І. Свинаренко

Аксенченко Вікторія Миколаївна

Маковій Марина Володимирівна 095-393-20-70


