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Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України

Про надання інформації

На виконання факсограми Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.07.2016 

№ 7/19-8663 надаємо інформацію про використання коштів державного фонду 

регіонального розвитку по Донецькій області у розрізі проектів і заходів станом 

на 01.12.2016 (додається).

Інформацію згідно з додатком спрямовано в електронному вигляді на 

адресу на 07-83@ukr.net та MartynenkoTO@minregion.gov.ua 

Додаток: на 5 арк. в 1 прим.

Перший заступник голови 
облдержадміністрації

Свинаренко О.І, 
Аксенченко В.М. 
099 - 931 - 10-19
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Додаток

Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку

за бюджетною програмою КПКВК2761070 
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 N° 196 (із змінами)

по Донецькій області 
станом па 1 грудня 2016 року

тис. гривень

№

п/п

Найменування об’єкта 
та його 

місцезнаходження, вид 
робіт

РІК 
початку 
і закін
чення 

будівни
цтва

2016
По об'єктах, роботи на яких 

повністю завершеніЗа рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 
(розпорядження КМУ від 11.05.2016 № 362-р (із змінами)

За рахунок місцевих бюджетів
За рахунок інших джерел 

фінансування

Дата 
прийняття 
в експлуа

тацію 
об'єкта*

перед
бачено

відкрито
асигнувань

отримано 
коштів на 
реєстра
ційний 

рахунок 
розпо: 

рядника/ 
одержувача

проведено
касових
видатків

фактично
виконано

робіт

заборго
ваність за 
фактично 
виконані 
роботи(у  

2016 році)

перед
бачено

проведено
касових
видатків

фактично
виконано

робіт

заборго
ваність за 
фактично 
виконані 
роботи (у 

2016 році)

перед
бачено

проведено
касових
видатків

фактично
виконано

робіт

дата та номер 
Акта 

приймання 
виконаних 

будівельних 
робіт

дата та номер 
Сертифікату 

або Декларації 
про готовність 

об'єкта до 
експлуатації**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19

ВСЬОГО 239472,083 167630,458 96497,756 96431,459 52377,309 0,000 29712,953 10351,263 5800,717 0,000 0,000 0,000 0,000
і Створення містобудівного 

кадастру в Донецькій області
2016-2017 3 949,200 3222,000 442,524 442,524 442,524 438,800 49,200 49,200 грудень 2016

2 Дві пересувні медичні 
амбулаторії з медичним 
обладнанням -  придбання 
для комунального закладу 
охорони здоров’я «Центр 
первинної медичної (медико- 
санітарної) допомоги» з 
метою підвищення якості 
медичного обслуговування 
населення Бахмутської 
міської ради

2016 7 200,000 7200,000 5 868,000 5 868,000 800,000 652,000 грудень 2016

3 Ділянка водопроводу Д  -  300 
мм по вул. Ціолковського від 
вул. Сибірцева до вул. 
Горбатова, 71, у м. Бахмуті -  
капітальний ремонт

2016 9 670,470 5277,873 2 010,690 2 010,690 1074,497 223,410 грудень 2016

4 Водопровід по вул. 
Космонавтів (від пров. 
Кузнечного до вул. 
Космонавтів, 10) у м. 
Бахмуті -  капітальний 
ремонт

2016 903,475 825,954 825,954 825,954 825,954 100,386 91,773 91,773 грудень 2016

5 Нежитлові будівлі по 
вул. Південній, 2а, у м. 
Бахмуті —  реконструкція під 
гуртожиток та автономну 
котельню

2015-2016 6 128,750 5770,053 3 329,305 3 329,305 3 329,305 680,973 369,923 369,923 грудень 2016
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6 Будівля гуртожитку по 
вул. Гаршина, 78а, у 
м. Бахмуті —  реконструкція 
під житловий будинок

2015-2016 1 292,248 990,000 826,205 801,768 801,768 143,584 89,085 89,085 грудень 2016

7 Будівля Артемівської 
загальноосвітньої школи 
І-III ступеня №  5 з 
профільним навчанням 
Артемівської міської ради —  
реконструкція: утеплення 
фасадів, покрівлі, заміна 
вікон та дверей 
(термомодернізація)

2015-2016 2 211,002 1650,000 755,907 755,907 755,907 245,667 83,990 83,990 грудень 2016

8 Будівля Артемівської 
загальноосвітньої школи 1- 
III ступеня №  18 з 
профільним навчанням 
Артемівської міської ради —  
реконструкція: утеплення 
фасадів, покрівлі, заміна 
вікон та  дверей 
(термомодернізація)

2015-2016 2 557,171 1 700,000 1 056,597 1 056,597 1 056,597 284,131 1 17,400 ! 117,400 грудень 2016

9 Система моніторингу та 
управління технологічними 
об’єктами вуличного 
освітлення, м. Бахмут -  
капітальний ремонт

2016 1 180,550 739,1 13 131,172 грудень 2016

10 Підвищення якості 
медичного обслуговування у 
комунальних лікувально- 
профілактичних закладах 11 
рівня, м. Дружківка

2016 ІЗ 589,534 13589,534 12 437,334 12 437,334 9 933,065 1509,948 1 381,926 1 103,674 грудень 2016

11 Суміжні ділянки 
автомобільних доріг по 
вулицях Красній, 
Ульянівській, 
Інтернаціональній (в’їзд 
(виїзд) на шляхопровід) у м. 
Дружківці -  капітальний 
ремонт

2016 1 597,980 1160,252 406,080 406,080 406,080 177,550 45,120 45,120 грудень 2016

12 Міст через р. Бичок по вул. 
Шкурі на у м. Краматорську - 
капітальний ремонт

2016 4 175,785 2614,348 1 134,000 1 134,000 463,976 грудень 2016

ІЗ Міст по вул. Чичеріна у м. 
Краматорську -  капітальний 
ремонт

2016 3 839,227 2403,638 953,910 953,910 426,581 грудень 2016
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14 Міст по вул. Рю мінау м. 
Краматорську -  капітальний 
ремонт

2016 3 852,817 2412,146 1 099,854 1 099,854 428,091 грудень 2016

15 Краматорська
загальноосвітня школа 1 -  III 
ступеня №  35 по вул 
Ю вілейній, 46, м. 
Краматорськ - капітальний 
ремонт (санація)

2016 1 519,293 1140,000 168,811 грудень 2016

16 Будівля загальноосвітньої 
школи 1— III ступеня №  16 по 
вул. Леоніда Бикова, 7, ум. 
Краматорську —  капітальний 
ремонт, заміна вікон та 
дверей, утеплення фасадів та 
покрівлі

2016 1 547,427 1140,000 349,105 349,105 171,937 38,789 грудень 2016

17 Будівля загальноосвітньої 
школи 1-111 ступеня №  4 по 
вул. Двірцева, 48а, у 
м. Краматорську — 
капітальний ремонт (санація)

2016 2 033,512 1269,688 225,946 грудень 2016

18 Будівля філії
загальноосвітньої школи №  6 
по вул. Дитячій, 2, у 
м. Краматорську —  
реконструкція для відкриття 
двох дошкільних груп

2016 3 956,1 18 3895,812 439,569 грудень 2016

19 Котельня “Лазурний” по 
вул. Беляєва, 86, у м. 
Краматорську —  
реконструкція з установкою 
котла КВ-ГМ-10

2016 982,549 982,549 109,172 грудень 2016

20 Тролейбусна мережа по вул. 
Орджонікідзе (на ділянці від 
вул. Маяковського до вул 
Дружби) у м Краматорську 
—  будівництво

2016 3 753,640 2876,616 І 876,820 1 835,009 417,071 203,890 грудень 2016

21 Будівля дитячого садка 
«Сніжинка» по вул. Мічуріна, 
34, у м. Новогродівці -  
реконструкція під центр 
розвитку дитини

2016 15 877,260 6764,880 1764,140 грудень 2016
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робіт
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22 Вуличне освітлення, м. 
Новогродівка -  капітальний 
ремонт

2016 8 234,565 5155,443 1 831,214 1 831,214 1 831,214 914,952 203,468 203,468 грудень 2016

23 Будівля інфекційного 
відділення комунальної 
лікувально-профілактичної 
установи «Селидівська 
центральна міська лікарня» - 
капітальний ремонт 
(термомодернізація)

2016 9 304,222 3964,281 2 374,094 2 374,094 179,291 1033,802 243,496 грудень 2016

24 Розвиток рекреаційної 
діяльності на території 
С лов’янщини

2016-2017 5 023,070 1077,055 558,130 грудень 2016

25 Водопостачання від вул. 
Леніна, пров. Центрального 
до вулиць Садової, Нової, 
Степної ус. Хлібодарівка 
Волноваського району

2'0ІЗ-20І6 529,729 529,729 319,935 319,935 319,935 58,859 36,451 36,451 грудень 2016

26 Система водопостачання, 
смт Володарське — 
реконструкція, модернізація 
водопровідних свердловин

2016 1 327,821 831,313 397,604 397,604 147,536 44,178 грудень 2016

27 Вуличне освітлення, с. 
Золотий Колодязь 
Добро піл ьського району -- 
будівництво

2016 927,551 696,71 1 695,458 695,458 695,458 103,061 77,273 77,273 грудень 2016

28 Водопостачання, села 
Курицине та Спасько- 
М ихайлівка
Олександрівського району

2016 3 555,698 1398,988 395,078 ф у  день 2016

29 Автомобільна дорога по вул 
Шкільній з чотирма 
примикаючи ми провулками, 
під'їздом до
адміністративної будівлі по 
вул. Шкільній, 43в, та  від 
вул. Центральної до вул. 
Набережної через дамбу в с. 
Золоті Пруди
Олександрі вського району -  
капітальний ремонт

2016 5 182,597 2056,967 1 552,342 1 552,342 1 552,342 575,844 172,483 1 72,483 грудень 2016

ЗО Автомобільна дорога по 
вул. Шевченка в с. Спасько- 
Михайлівка
Олександрі вського району 
—  капітальний ремонт

2016 8 099,909 4666,144 2 415,430 2 415,430 2 415,430 899,989 268,380 268,380 грудень 2016
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ЗІ Міст на автомобільній дорозі 
державного значення 
Красний Лиман — 
Артемівськ — Горлівка, км 
28 + 044 —  будівництво

2016 17 374,340 13430,523 1 1 839,279 11 839,230 6 905,230 1930,482 1 321,274 767,250 грудень 2016

32 Міст на автомобільній дорозі 
державного значення 
Красний Лиман — 
Артемівськ — Горлівка, км 
12 + 488 —  капітальний 
ремонт

2016 36 062,454 30183,803 17 092,1 18 17 092,118 6555,520 3717,079 1898,065 728,39 грудень 2016

33 Міст на автомобільній дорозі 
державного значення Київ —  
Харків —  Довжанський, км 
675 + 378 — будівництво

2016 33 453,707 30090,000 21 821,794 21 821,794 12131,790 4006,939 2423,977 1347,980 фудень 2016

34 Будівля їдальні по вул. 
Машинобудівник)в, 64, 
м. Дружківка — 
реконструкція під центр 
надання адміністративних 
послуг

2016 5 746,400 2528,416 2 239,897 2 239,897 2 239,897 638,489 248,877 248,877 грудень 2016

35 Удосконалення 
пасажирських перевезень 
міським електротранспортом 
на території громади м.
Краматорська....придбання
десятьох тролейбусів

2016-2017 9 189,835 2389,357 4010,167 фудень 2016

36 Автодорожній металевий 
міст через р. Залізна Балка по 
вул. Залізній, смт 
Новгородське м. Торецьк — 
реконструкція

2016 1 869,572 546,395 546,306 546,306 207,73 66,835 фудень 2016

37 Вуличне освітлення, с. 
Іванопілля
Костянтинівського району —  
капітальний ремонт

2016 706,303 183,638 124,642 грудень 2016

38 Вуличне освітлення, села 
Диліївка, Біла Гора та 
Олександро- Шул ьти не 
Костя нти ні вського району — 
капітальний ремонт

2016 1 066,302 277,239 188,172

//

фудень 2016
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