1. Соціально-економічна ситуація в місті Краматорську
за 2014 рік
Промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на 5932,5 млн.грн., що
складає 106,6% до річної Програми та в діючих цінах на 8,8% вище рівня 2013 року.
Обсяг валової продукції сільськогосподарських підприємств склав 27872,8 тис.грн.,
що становить 66,6% до запланованого показника та на 20,8% менше аналогічного
показника 2013 року.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2014 року становила 2292
особи, що на 4,2% більше, ніж на кінець грудня 2013 року і на 11,3% більше програмного
показника. Із загальної кількості безробітних переважну більшість складали жінки.
У 2014 році було працевлаштовано 2709 безробітних осіб, що на 13,6% більше, ніж
у 2013 році. Серед працевлаштованих 60,2% - жінки, 40,8% - молодь у віці до 35 років.
Працевлаштовано 93 безробітні особи, за яких здійснюватиметься компенсація
роботодавцям єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Протягом 2014 року в місті створено 2084 нових робочих місця, що складає 59,4%
програмного показника і в 2,1 раза менше, ніж у 2013 році.
Середньомісячна заробітна плата працюючих по місту зросла за 9 місяців 2014
року, у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року, на 14,6%, і склала 3693 грн., що
становить 96,7% до середнього рівня по регіону (3818 грн.).
У порівнянні з початком 2014 року зросла заборгованість з виплати заробітної
плати в 4,3 рази і станом на 01.01.2015 склала 5986,2 тис.грн., в т.ч. на економічно
активних підприємствах заборгованість збільшилась в 6,1 рази і становила 5436,7 тис.грн.
Підприємствами роздрібної торгівлі і ресторанного господарства очікується
реалізація товарів на 2000,0 млн.грн, що на 3,0% більше, ніж за 2013 рік, на душу
населення припадає 10220,0 грн., або на 4,0% більше.
Обсяг реалізованих послуг склав 300,4 млн.грн, що в діючих цінах на 9,9% більше,
ніж за 2013 рік і становить 102,2% від запланованого на рік.
До зведеного бюджету надійшло 533,0 млн.грн., що на 1,2% більше, ніж за 2013
рік. До бюджету міста (без трансфертів) надійшло 259,7 млн.грн., що на 2,7% менше, та
складає 102,3% по відношенню до бюджету на рік.
Видаткова частина бюджету міста за 2014 рік виконана у сумі 809971,4 тис.грн., що
на 17,0% вище рівня 2013 року та становить 89,8% до затвердженого річного плану.
Станом на 01.01.2015 недоїмка по платежах до бюджету всіх рівнів склала
50,3 млн.грн., у тому числі до бюджету міста – 19,6 млн.грн. У порівнянні з початком 2014
року податковий борг по платежах до зведеного бюджету збільшився на 30,6 млн.грн., або
в 2,6 рази, до бюджету міста – на 15,2 млн.грн., або в 4,5 рази.
За січень-грудень 2014 року потреба в коштах на виплату пенсій та грошової
допомоги склала 1374,8 млн.грн., фактичне надходження коштів по власних доходах –
416,8 млн.грн. Потреба в коштах на виплату пенсій та адресної допомоги забезпечено
власними доходами на 30,3 %.

Станом на 01.01.2015 заборгованість зі сплати єдиного внеску за даними ДПІ у
м.Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області склала 24,9 млн.грн.
Заборгованість зі сплати страхових внесків (недоїмка, фінансова санкція та пеня)
станом на 01.01.2015 склала 1760,6 тис.грн., що на 73,2 тис.грн. менше, ніж на
01.01.2014.
З початку 2014 року заборгованість за спожиті енергоносії по місту збільшилась на
53,5 млн.грн. і на 01.01.2015 склала 262,6 млн.грн., у тому числі за:
- електроенергію 56,1 млн.грн. – збільшилась на 3,4 млн.грн;
- газопостачання 19,5 млн.грн. – збільшилась на 13,9 млн.грн;
- теплопостачання 149,8 млн.грн. – збільшилась на 30,5 млн.грн;
- водопостачання 37,2 млн.грн. – збільшилась на 5,7 млн.грн.
Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги збільшилась з початку
2014 року на 8,2% і на кінець жовтня 2014 року становила 149,9 млн.грн. Рівень оплати у
січні-жовтні склав 94,0%, в т.ч. у жовтні – 70,8%, включаючи погашення боргів
попередніх періодів.
Мале підприємництво в місті представляють 5097 підприємців-фізичних осіб та
1032 підприємств, на яких зайнято 5,7 тисяч осіб. Суб’єктами малого підприємництва за
2014 рік до Зведеного бюджету внесено 166,2 млн. грн., що становить 31,2% від загальної
суми збору податків по місту. До місцевого бюджету той же категорією платників внесено
109,6 млн. грн. або 27,3% від загальної суми надходжень до місцевого бюджету. Обсяг
реалізації по місту за 2014 рік малими підприємствами платниками податку на додану
вартість склав 1 642 597,3 тис. грн. або 31,2% від загального обсягу реалізації по місту.

