КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

від 12.03.2015 № 47/VI-32
м. Краматорськ
Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки, затвердженої рішенням міської ради від
25.12.2013 № 34/VI-40

Заслухавши довідку про виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Краматорська на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2013 № 34/VI-40, керуючись ст.26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Вважати виконання Програми економічного і соціального розвитку міста
Краматорська на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 25.12.2013 № 34/VI-40 (далі – Програма), задовільним.
2. Заступникам міського голови, керівникам структурних підрозділів міської ради,
Державної податкової інспекції у м.Краматорську Головного управління Міндоходів у
Донецькій області, міського центру зайнятості сконцентрувати зусилля на забезпеченні
виконання основних показників Програми економічного і соціального розвитку міста
Краматорська на 2015 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24 грудня 2014 року №
44/VІ-302, продовжити роботу щодо розв’язання невирішених проблем, які негативно
впливають на соціально-економічний стан міста.
3. Відділу з питань преси, інформації та зв’язків з громадськістю (Коцаренко)
забезпечити висвітлення у засобах масової інформації підсумків соціально-економічного
розвитку міста Краматорська за 2014 рік.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій
міської ради.

Секретар міської ради

К.О. Воробйова

ДОВІДКА
про
виконання
Програми
економічного і соціального розвитку
міста Краматорська на 2014 рік та
основні напрямки розвитку на 2015 і
2016 роки, затвердженої рішенням
міської ради від 25.12.2013 № 34/VI40
Рішенням міської ради від 25.12.2013 № 34/VI-40 затверджено Програму
економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2014 рік та основні напрямки
розвитку на 2015 і 2016 роки (далі Програма). Протягом року в рамках Програми виконано
наступне.
Промисловими підприємствами міста у 2014 році реалізовано продукції на
5932,5 млн.грн, що складає 106,6% до річної Програми та в діючих цінах на 8,8% більше
рівня 2013 року. Питома вага промисловості міста в загальному обсязі реалізованої
промислової продукції по області склала 3,3%.
В обсязі продукції, реалізованої промисловими підприємствами міста у минулому
році, 74,8% припадає на машинобудування; 10,7% - на металургійне виробництво та
виробництво готових металевих виробів. Питома вага галузі машинобудування в загальному
обсязі реалізації по місту збільшилась, в порівнянні з 2013 роком, на 7,0 відсоткових пункти,
галузі металургія – зменшилась на 4,2 відсоткових пункти.
В агропромисловому комплексі виробництво валової продукції зменшилось, в
порівнянні з 2013 роком, на 20,8% та становило 66,6% до запланованого на 2014 рік.
За 9 місяців 2014 року підприємствами та організаціями міста всіх форм власності
освоєно капітальних інвестицій в сумі 586,9 млн.грн., що становить 70,9% програмного
показника та 6,2% загального обсягу капітальних інвестицій по області.
Будівельними підприємствами міста у 2014 році виконано будівельних робіт на
149,8 млн.грн. (3,5 % загального обсягу виконаних будівельних робіт по області).
Обсяг будівельних робіт на одного мешканця по місту склав 762 грн. (по області –
979,1 тис.грн.).
Протягом 2014 року до Зведеного бюджету надійшло 533,0 млн.грн., що на 1,2%
більше, ніж у 2013 році та на 9,0% вище програмного показника. До бюджету міста (без
трансфертів) надійшло 259,7 млн.грн., що на 2,7% менше, ніж у 2013 році та на 4,1% вище
річного планового завдання з урахуванням змін.
Видаткову частину бюджету міста за 2014 рік виконано 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 по місту склала
50,3 млн.грн., у тому числі до місцевого бюджету – 19,6 млн.грн. З початку 2014 року
податковий борг по платежах до Зведеного бюджету збільшився на 30,6 млн.грн., або в 2,6
рази, до місцевого бюджету – на 15,2 млн.грн., або в 4,5 рази.
За 2014 рік очікується обсяг реалізованих товарів підприємствами роздрібної торгівлі
та ресторанного господарства в сумі 2000,0 млн.грн., що на 3,0% більше, ніж у 2013 році та
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становитиме 83,5% програмних показників. На душу населення припадає 10220,0 грн., або
на 4,0% більше рівня 2013 року.
За 2014 рік реалізовано послуг споживачам підприємствами сфери нефінансових
послуг на 300,4 млн.грн., що на 9,9% більше, ніж за 2013 рік та становить 102,2% показника
Програми.
У сфері малого бізнесу здійснювали діяльність 1032 підприємства та 5097
підприємців-фізичних осіб. Від суб'єктів малого підприємництва до Зведеного бюджету
надійшло 166,2 млн.грн., що становить 31,2 % від загальної суми надходжень по місту та на
26 % більше, ніж за 2013 рік.
В зведеному рейтингу міст Донецької області з розвитку малого підприємництва
м.Краматорськ займає 6 місце.
Сума фінансування заходів, спрямованих на розвиток житлово-комунального
господарства за 2014 рік склала 61,7 млн.грн. За рахунок цих коштів виконано наступні
роботи:
за рахунок субвенції з державного бюджету (4,1 млн.грн.):
- поточний ремонт автодоріг міста на загальній площі 8498 м2. Капітальний ремонт
по вул. Шкадінова на відрізку від вул.Леніна до вул.Маяковського на загальній площі
3,2 тис.м2;
за рахунок коштів міського бюджету (21,6 млн.грн.):
- капітальний ремонт житлового фонду на загальну суму 3827,6 тис.грн. (ремонт
покрівлі 4 будинків; міжпанельні шви та козирки 11 будинків; 4 балкона; стяжка 1 будинку;
відмостка 1 будинку; ремонт 2 квартир; ремонт електрощитових 5 будинків; модернізація,
капітальний ремонт, диспетчеризація та технічне обстеження 70 ліфтів; обстеження,
розробка проектно-кошторисної документації, технагляд). Також виконано капітальний
ремонт, диспетчеризація та технічне обстеження 40 ліфтів об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків на суму 400 тис.грн.; технічне обслуговування
внутрішньобудинкових газових мереж на суму 30 тис.грн.; поточний ремонт сходів та
улаштування поручнів в приміщенні комітетів мікрорайонів №3, 4 на суму 27,0 тис.грн.
Додатково виконано заходи, пов’язані з наслідками проведення антитерористичної операції
на території міста на загальну суму 4279,4 тис.грн.;
- роботи з утримання автошляхів міста: прибирання від снігу, бруду та сміття,
очищення зливових каналізацій – 1609,6 тис.грн.; ліквідація ямковості на автошляхах міста
на площі 496,8 м2 на суму 94,4 тис.грн., ремонт доріг по вул. Лазо, Катеринича, 19
Партз”їзду, Б.Хмельницького на суму 3182,07 тис.грн. на площі 10,5 тис.м2;
- ремонт та утримання ліній зовнішнього освітлення на загальну суму 4487,3 тис.грн.;
- відновлення та утримання зеленого господарства 970,0 тис.грн.;
- утримання міських кладовищ (заробітна платня, придбання матеріалів, прибирання)
на загальну суму 376,0 тис.грн.;
- роботи по санітарному очищенню міста 100,0 тис.грн.;
- КВП «Краматорський водоканал» було придбано кришки, відремонтовано та
накрито 210 водопровідних та каналізаційних колодязів на загальну суму 55,4 тис.грн., в
тому числі 25,0 тис.грн. - кошти міського бюджету. Виконано капітальний ремонт 17
пожежних гідрантів на суму 54,2 тис.грн.;
- за
рахунок коштів міського фонду
охорони навколишнього природного
середовища виконано роботи з будівництва централізованої системи водовідведення та
роботи з будівництва каналізаційного колектору на 1-му відділенні радгоспу
“Ясногорівський” на суму 603,4 тис.грн.;
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- за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища
в сумі 1556,23 тис.грн. висаджено 15962 квітів на суму 101,1 тис.грн., виконано роботи з
видалення порослі, поливу дерев та прополки квітників на суму 252,69 тис.грн., придбано
295 контейнерів для збору ТПВ вартістю 351,05 тис.грн., придбано 1 сміттєвоз вартістю
851,4 тис.грн.;
за рахунок коштів підприємств (36,0 млн.грн.):
- КВП «Краматорська тепломережа» за власні кошти виконано роботи по поточним
та капітальним ремонтам обладнання котелень та теплових мереж на загальну суму
611,7 тис.грн. Поточні ремонти – на суму 397,3 тис.грн., капітальні – на суму 214,4 тис.грн.;
- ТОВ «Краматорськтеплоенерго» замінено 1837 м тепломереж на суму
4224,2 тис.грн., замінено 467 од. запірної арматури на 332,8 тис.грн., виконано
реконструкцію котлоагрегату станції з заміною поверхонь нагріву – 17052,8 тис.грн.,
капітальний ремонт системи ГЗВ – 1698,4 тис.грн., очистку золовідвалу – 4000 тис.грн.,
модернізацію системи корекційної обробки живильної води котлів – 3240 тис.грн.,
- ВО «Краматорськміжрайтепломережа» замінено 0,3705 км теплових мереж із
застосуванням труб з пінополіуритановим покриттям на суму 380,4 тис.грн.;
- КВП «Краматорський водоканал» виконано реконструкцію 2,8 км водопровідних
мереж на суму 290,0 тис.грн. та поточний ремонт 3,8 км водопроводу на загальну суму
169,1 тис.грн. Придбано кришки, відремонтовано та накрито 210 водопровідних та
каналізаційних колодязів на загальну суму 55,4 тис.грн., в тому числі 30,4 тис.грн. за кошти
підприємства. Виробничими дільницями підприємства замінено та відремонтовано 92
одиниці запірної арматури на суму 43,5 тис.грн. Виконано проектні роботи та роботи з
геологічних та геодезичних вишукувань з підготовкою висновків, необхідних для виконання
проектів з реконструкції та капітального ремонту об’єктів та мереж;
- Краматорським управлінням з газопостачання та газифікації виконано поточний та
капітальний ремонти 7 газових розподільчих пунктів та шкафного розподільчого пункту
Ясногорівський. Газифіковано 102 будинки приватного сектору, виконано роботи по заміні
823 газових приладів, встановлено 3370 газових лічильників;
за рахунок інших джерел фінансування (33,0 тис.грн.):
- за кошти мешканців міста виконано газифікацію пр.Верхоянський протяжністю
0,124 км та вул.Докучаєва протяжністю 0,220 км.
Станом на 01.01.2015 в місті створено 90 об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків, протягом 2014 року об’єднання не створювались.
З початку 2014 року заборгованість за спожиті енергоносії по місту збільшилась на
53,5 млн.грн. і станом на 01.01.2015 склала 262,6 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%, у т.ч. у жовтні
– 70,8%, включаючи погашення боргів попередніх періодів.
Обсяг фінансування природоохоронних заходів у звітному році склав 26,1 млн.грн.,
що становить 43,3 % до програмного показника та 34,7% до показника 2013 року.
У 2014 році в місті створено 2084 нових робочих місця, що складає 59,4%
програмного показника і в 2,1 раза менше, ніж у 2013 році.
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, ніж
заплановано. Із загальної кількості безробітних переважну більшість складали жінки.
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У минулому році 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.
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 раза і станом на 01.01.2015 склала 6,0 млн.грн., в т.ч. на економічно активних
підприємствах заборгованість збільшилась в 6,1 раза і становила 5,4 млн.грн.
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.
Середньомісячний розмір виплат на одного пенсіонера збільшився з 1546,81 грн. у
2013 році до 1644,77 грн. у 2014 році.
Протягом минулого року найбільш незахищені верстви населення отримали соціальну
допомогу на суму 256,2 млн.грн., що на 26,8 млн.грн. більше, ніж у 2013 році.
Видатки бюджету на надання житлових субсидій склали 26,1 млн.грн., або 82,5% до
Програми, пільг – 51,4 млн.грн., що на 21,0% перевищує Програмний показник; допомоги
сім’ям з дітьми – 122,5 млн.грн., або 96,7% до Програми. З міського бюджету компенсації за
надані соціальні послуги отримали 1072 особи на суму 1230,6 тис.грн. Муніципальні
стипендії міської ради отримали студенти, які навчаються в учбових закладах міста та
перебувають на неповному державному забезпеченні на суму 35,9 тис.грн., обласної ради 233 учня, що перебувають на повному державному забезпеченні, на суму 246,3 тис.грн. та
пенсіонери, яким виповнилось 100 років, на суму 12,6 тис.грн.
Протягом 2014 року заклади охорони здоров’я первинного і вторинного рівня
надання медичної допомоги отримали медичне обладнання на загальну суму 1032,3 тис.грн.,
з них 231,5 тис.грн. – кошти міського бюджету, за які придбано: апарат ШВЛ «Оберіг»,
стерилізатори, електрокардіографи, офтальмоскоп, інгалятор, холодильну шафу,
кондиціонер тощо.
На впровадження тромболітичної терапії на догоспітальному та госпітальному етапах
надання медичної допомоги хворим на гостру серцево-судинну патологію використано
250,0 тис.грн. бюджетних коштів, проведено 33 тромболізіса.
Хворі на онкологічні захворювання на амбулаторному етапі забезпечувались
безоплатним рентгенологічним обстеженням, на що використано 129,4 тис.грн.
На забезпечення пільгових категорій населення медикаментами, слуховими
апаратами, пільговим зубопротезуванням, засобами технічної реабілітації та медичного
призначення, дітей 1-2-го років життя безкоштовним харчуванням - молочними сумішами
профінансовано 1328,6 тис.грн.
Для хворих на гемофілію було закуплено медичних препаратів на суму 98,9 тис.грн.,
а для дітей хворих на фенілкетонурію продукти лікувального харчування на суму
163,3 тис.грн.
Протягом 2014 року на виконання заходів щодо покращення медичного
обслуговування населення міста було спрямовано 3,8 млн.грн., з яких 3,0 млн.грн. - кошти
міського бюджету.
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У 2014 році змінилась мережа закладів освіти, до її складу входять 35 дошкільних
закладів і 32 загальноосвітні школи. Закрито приватну Краматорську економіко-гуманітарну
гімназію.
На безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, дітей пільгових категорій, вихованців
школи-інтернату №3, дітей дошкільного віку, які відвідують навчально-виховний комплекс
при ЗОШ № 32 та вихованців дошкільних навчальних закладів з міського бюджету
витрачено кошти на сумі 10,4 млн.грн.
Здійснювалось безкоштовне підвезення дітей і вчителів з віддалених селищ до шкіл,
на що витрачено 261,6 тис.грн. бюджетних коштів.
На поточні та капітальні ремонти закладів управління освіти витрачено 5,3 млн.грн.
бюджетних коштів. У дошкільних закладах проведено поточні ремонти покрівель та
водостоків дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ) № 2, 72, 82; систем водопостачання
та каналізації ДНЗ № 91, 96; системи опалення ДНЗ № 39; системи електропостачання ДНЗ
№ 51, 67. Виконано капітальні ремонти у шести дитячих садках: зміцнення конструктивів
ДНЗ № 69, 34; капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 37, капремонт системи опалення ДНЗ
№ 71, капремонт пральні ДНЗ № 64.
У загальноосвітніх школах проведено: поточні ремонти температурних швів ЗОШ
№4, КУГ, освітлення спортивної зали ЗОШ № 6 та ремонт системи водопостачання й
каналізації ЗОШ № 2, ремонт покрівлі Центру позашкільної роботи; ремонт траси опалення
ЗОШ № 6 та розпочато капітальний ремонт системи опалення ЗОШ № 8; капремонт
спортивної зали ЗОШ № 21; замінено віконні блоки у спортивній та актовій залах ЗОШ № 23
тощо.
Для забезпечення розвитку і підтримки обдарованої молоді на участь у олімпіадах і
конкурсах з міського бюджету витрачено 61,0 тис.грн.
На виконання заходів з розвитку сфери освіти витрачено 19,9 млн.грн., з них
16,3 млн.грн. – кошти міського бюджету.
За 2014 рік централізована система публічних бібліотек поповнилась літературою та
періодичними виданнями на суму 261,4 тис.грн.
Виконано капітальні ремонти покрівлі школи мистецтв № 3 на суму 228,0 тис.грн.,
санвузлів та ганку МПК «Будівельник» на суму 85,3 тис.грн., покрівлі МПК ім.Леніна на
суму 39,0 тис.грн.
З метою пропаганди музичної культури та мистецтва серед дітей, підлітків, молоді на
базі школи мистецтв № 1 відбувся черговий 13-й відкритий обласний конкурс скрипалів
«Срібна струна», в якому прийняли участь 48 юних скрипалів та віолончелістів з міст
Донецька, Артемівська, Макіївки, Горлівки, Краматорська, Дзержинська, Слов’янська.
Закладами культури надавались платні послуги та приміщення в оренду, що
дозволило додатково отримати кошти в сумі 1,2 млн.грн.
На реалізацію заходів щодо покращення стану фізичного виховання та спорту в місті
було спрямовано 2,8 млн.грн. За рахунок цих коштів здійснювалась виплата стипендій
провідним спортсменам міста, фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
утримання дитячих спортивних клубів за місцем проживання і міського центру фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх», участь у спортивних змаганнях та фізкультурномасових заходах, придбання спортивного інвентарю.
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