
 

КАМʼЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET 

Р I Ш Е Н Н Я 

26.06.2020  №  260 

Про затвердження переліку об’єктів міста, 

роботи на яких планується здійснити за рахунок 

місцевого внутрішнього запозичення 

до бюджету розвитку міського бюджету 

міста Кам’янське в 2020 році  

 

З метою залучення кредитних коштів до бюджету розвитку міського 

бюджету, відповідно до статей 16, 74 Бюджетного кодексу України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року №110 «Про затвердження 

Порядку здійснення місцевих запозичень» (зі змінами), враховуючи наказ 

Міністерства фінансів України від 29.05.2020 №249 «Про погодження Обсягу 

та умов здійснення місцевого запозичення Кам’янською міською радою 

в 2020 році», рішення міської ради від 29.05.2020 №1961-42/VII 

«Про здійснення місцевого запозичення до міського бюджету міста Кам’янське 

в 2020 році», керуючись ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради: 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити перелік об’єктів міста, роботи на яких планується здійснити 

за рахунок місцевого внутрішнього запозичення до бюджету розвитку міського 

бюджету міста Кам’янське в 2020 році, згідно з додатком. 

2. Департаменту фінансів міської ради внести відповідні зміни 

до розподілу бюджетних призначень бюджету міста Кам’янське на 2020 рік 

з наступним затвердженням показників на черговій сесії міської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Чернишова О.А. 

 

 

Міський голова                          Андрій БІЛОУСОВ 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 26.06.2020  №  260 

 

 

 Перелік об’єктів міста,  

роботи на яких планується здійснити за рахунок  

місцевого внутрішнього запозичення до бюджету розвитку  

міського бюджету міста Кам’янське в 2020 році 
 

№ з/п Перелік об’єктів міста Сума, грн 

1 

«Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини № 2 КНП КМР «ЦПМСД № 3» за адресою: 

вул. Залізняка, 1, м. Кам’янське». 

12 799 070,00 

 

2 

«Капітальний ремонт скверу по проспекту Свободи 

в м. Кам’янське від проспекту Аношкіна до площі 

Визволителів» 

32 197 940,00 

 

3 

"Реконструкція стадіону КЗ "Середня загальноосвітня школа 

№ 18" Кам'янської міської ради вул. Звенигородська, 31, 

м.Кам'янське Дніпропетровської області 

22 593 300,00 

4 

«Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) 

стаціонарного корпусу КНП КМР «Міська дитяча лікарня» 

за адресою: вул. Йосипа Манаєнкова, буд. 24, м. 

Кам’янське» 

 

10 000 000,00 

 

5 
«Реконструкція комплексу нежитлових будівель за адресою: 

вул. Широка, 92, м. Кам’янське Дніпропетровської області» 

 

11 391 620,00 

 

6 

«Будівництво палацу спорту за адресою: вул. Вячеслава 

Чорновола, 67Е, м. Кам’янське, Дніпропетровської області». 

(об’єкт незавершеного будівництва «Тренувальна база 

з баскетболу по вул. В.В. Щербицького 

у м. Дніпродзержинськ (Дніпропетровська область)») 

Коригування стадії «П» 

14 950 000,00 

7 

«Реконструкція лівобережного парку КП КМР 

«Лівобережний парк» за адресою: просп.Металургів, 1 

м.Кам’янське» (в т.ч. ПВР) 

12 000 000,00 

 

8 

«Нове будівництво комплексу мультифункціональних 

майданчиків для занять ігровими видами спорту за адресою: 

просп. Конституції в м. Кам’янське Дніпропетровської 

області» (в т.ч. ПВР) 

7 800 000,00 

 

9 

«Нове будівництво мультифункціональних майданчиків для 

занять ігровими видами спорту за адресою: вул. Пушкіна, 

смт. Карнаухівка м. Кам’янське Дніпропетровської області» 

(в т.ч. ПВР) 

4 560 000,00 



 

Продовження додатка 

 

2 

 

 

№ з/п Перелік об’єктів міста Сума, грн 

10 

«Нове будівництво комплексу мультифункціональних 

майданчиків для занять ігровими видами спорту за адресою: 

просп. Перемоги в м. Кам’янське Дніпропетровської 

області» (в т.ч. ПВР) 

3 086 563,00 

11 
«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 

по вул. Харківська, 9 м.Кам’янське» 
298 303,00 

12 
«Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Харківська, 

25 (покрівля) м. Дніпродзержинськ» Коригування 
523 204,00 

13 

«Реконструкція комунального закладу «Середня 

загальноосвітня школа №20 ім. О. І. Стовби» Кам’янської 

міської ради за адресою: вул. Стовби, 2, м. Кам’янське» 

(в т.ч. ПВР) 

10 000 000,00 

14 

«Будівництво світлофорного об’єкта в зоні перехрестя 

просп.Тараса Шевченка - просп.Аношкіна у 

м.Кам’янському» (в т.ч. ПКД) 

4 800 000,00 

15 

«Капітальний ремонт покриття біля трамвайної колії 

по просп. Тараса Шевченка від площі майдану Героїв  

до вул. Бурхана в м.Кам’янське Дніпропетровської області» 

(в т.ч. ПКД) 

15 000 000,00 

16 

«Капітальний ремонт терапевтичного відділення з вхідною 

групою КНП КМР «Міська лікарня №9» за адресою: просп. 

Аношкіна, 72, м.Кам’янське» (в тому числі виготовлення 

ПКД) 

4 000 000,00 

17 

«Капітальний ремонт онкологічного відділення КНП КМР 

«Міська лікарня №9» за адресою: просп. Аношкіна, 72, 

м.Кам’янське» (в тому числі виготовлення ПКД) 

4 000 000,00 

РАЗОМ 170 000 000,00 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  виконавчих 

органів міської ради, керуючий 

справами виконавчого 

комітету міської ради                                             Світлана КОЛІСНІЧЕНКО 
 

 


