
 
 

                                                                                                                                                            

 
від 24.06.2020 № 70/VII-293 

м. Краматорськ      

 

 
Про внесення змін до Програми еко-

номічного і соціального розвитку мі-

ста Краматорська на 2020 рік, за-

твердженої рішенням міської ради 

від 23.12.2019 № 64/VII-652 (зі змі-

нами) 
 
 

У зв’язку з уточненням змісту та обсягів фінансування по окремих заходах та розділах  

Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-652 (зі змінами), керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
 міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А : 

 
Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська 

на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-652 (зі змінами) 
(далі - Програма), а саме: 

 
1) у розділі 3. «Заходи економічного і соціального розвитку у 2020 році» (додаток 1): 
- доповнити підрозділ 3.22. «Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на 

території міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» пунктом 18; 
- викласти в новій редакції:  
в підрозділі 3.15. «Освіта» пункт 2 та рядок «Всього»; 
в підрозділі 3.20. «Соціальний захист населення» пункт 11 та рядок «Всього»; 
в підрозділі 3.22. «Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території 

міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» рядок «Всього»; 
 
2) розділ 6. «Перелік міських програм, виконання яких передбачається у 2020 році» 

викласти в новій редакції (додаток 2); 
 
3) у розділі 9. «Фінансове забезпечення заходів Програми» викласти у новій редакції 

рядки: «Освіта», «Соціальний захист населення»,  «Заходи, пов’язані з наслідками проведен-

ня ООС, АТО на території міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» та рядок «Всьо-

го» (додаток 3). 
 
 

Міський голова                                                                                     А.В. Панков 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
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Додаток 1 
до рішення міської ради 
24.06.2020 № 70/VII-293 

 

3. Заходи економічного і соціального розвитку у 2020 році 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу 
Термін 
вико- 
нання  

Викона-
вець 

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний  
результат 

Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

Держав- 
ного 

бюджету 

місцевого бюджету 

підпри- 
ємств 

інших  
джерел 

наймену-
вання по-

казника 

значення 

показника 

облас- 
ного 

бюдже-

ту 

бюджету 
міста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

3.15. Освіта 

2. 

Оновлення матеріально-
технічної бази закладів 

освіти (придбання меблів, 

спортінвентарю, комп'ю-

терного та технологічного 

обладнання, оргтехніки) 

протя-

гом 

року 

управлін-

ня освіти 
6260,0 1260,0  5000,0   

придбання 

комплектів 

меблів, 
комп’юте-

рів, 
інтеракти-

вних до-

шок,  
проекторів 
пароконве-

ктоматів 

 
500 

 
200 

 
 

29 
 

28 
 

28 

Всього по освіті: 6 заходів 42051,0 1651,0 - 40400,0 - -   

3.20. Соціальний захист населення 

11. 

Оздоровлення дітей, які 

потребують особливої 

соціальної уваги та підт-

римки, та дітей, які ви-

2020 

управлін-

ня праці 

та 

соціаль-

5883,18  4133,18 1750,0 

  
кількість 

дітей 
749 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ховуються в сім'ях з ді-

тьми 
ного за-

хисту 

населення 
Всього по соціальному захисту населення: 37 захо-

дів 
767991,9 699999,2 6046,4 61864,7 - 81,6   

3.22. Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб 

18. 

Проведення заходів що-

до підтримки територій, 

що зазнали негативного 

впливу внаслідок зброй-

ного конфлікту на сході 

України, а саме: прид-

бання житла для надання  
в тимчасове користуван-

ня внутрішньо перемі-

щеним особам  

2020 
 
 

відділ ко-

муналь-

них ре-

сурсів та 

самовряд-

мовряд-

ного кон-

тролю, 
відділ 

житлово-

го госпо-

дарства  

4080,0 2856,0 

 
 
 
 
 

1224,0   
придбання 

квартир, 

кількість 
10 

Всього по заходах, пов’язаних з наслідками прове-

дення ООС, АТО на території міста. Підтримка 

внутрішньо переміщених осіб: 18 заходів 
187655,17 173057,9 1800,0 12795,87 - 1,4   

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                 Д.В. Ошурко 
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Додаток 2 
до рішення міської ради 
24.06.2020 № 70/VII-293 

6. Перелік міських програм, 
виконання яких передбачається у 2020 році 

 

№ 

п/п 
Назва програми (№ та дата документа, 

яким затверджена програма) 
Термін ви-

конання 
Відповідальні за розроблен-

ня та моніторинг виконання 

1. 

Програма економічного і соціального ро-

звитку м.Краматорська на 2020 рік 
 
Рішення міської ради від 23.12.2019 
№ 64/VII-652 

2020 Відділ економіки  

2. 

План заходів з реалізації Стратегії розви-

тку міста Краматорська до 2020 року, за-

тверджений рішенням Краматорської мі-

ської ради від 30.06.2017 № 23/VII-217 
 
Рішення міської ради від 20.12.2017 
№ 31/VII-506 

2017-2020 Відділ економіки  

3. 

Програма сприяння розвитку малого і 

середнього підприємництва в 

м.Краматорську на 2019-2020 роки 
 
Рішення міської ради від 22.02.2019       

№ 50/VII-56 

2019-2020 
Відділ споживчого ринку, 

підприємництва та регуля-

торної політики 

4. 

Програма реформування і розвитку водо-

провідно-каналізаційного господарства 

на території м.Краматорська на 2019-
2020 роки  
 
Рішення міської ради від 22.02.2019       

№ 50/VII-48 

2019-2020 
Відділ транспорту, зв’язку та 

енергетики 

5. 

Програма розвитку громадського транс-

порту, дорожньо-транспортної інфра-

структури та безпеки дорожнього руху в 

м. Краматорськ на 2020-2022 роки 
 
Рішення міської ради від 23.12.2019       

№ 64/VII-673 

2020-2022 
Відділ транспорту зв’язку та 

енергетики 

6. 

План Дій Сталого Енергетичного Розвит-

ку міста Краматорська до 2030 року 
 
Рішення міської ради від 22.04.2015 
№ 48/VI-86 

до 2030 

року 
Відділ транспорту, зв’язку та 

енергетики 

7. 

Програма капітального, поточного ре-

монту та реконструкції багатоквартирних 

будинків житлового фонду міста Крама-

торська на 2020 рік  
 
Рішення міської ради від 29.01.2020 

2020 
Відділ житлового господарс-

тва  



5 
 

№ 65/VII-8 

8. 

Програма підтримки об’єднань співвлас-

ників багатоквартирних будинків у м. 

Краматорську на 2017-2020 роки 
  
Рішення міської ради від 14.12.2016  
№ 17/VII-543 

2017-2020 
Відділ житлового господар-

ства  

9. 

Програма благоустрою міста на 2020-
2024 роки 
 
Рішення міської ради від 29.04.2020 
№ 68/VII-186 

2020-2024 
Відділ комунального госпо-

дарства  

10. 

Програма охорони тваринного світу та 

регулювання чисельності безпритулих 

тварин гуманними методами у м. Крама-

торську на 2018-2020 роки 
 
Рішення міської ради від 24.01.2018  
№ 33/VII-07 

2018-2020 
Відділ комунального госпо-

дарства 

11. 

Програма природоохоронних заходів, що 

фінансуються за рахунок коштів міського 

фонду охорони навколишнього природ-

ного середовища на 2020 рік 
 
Рішення міської ради від 25.03.2020 
№ 67/VII-134 

2020 
Відділ комунального госпо-

дарства 

12. 

Програма розвитку земельних відносин і 

охорони земель у місті Краматорську на 

2016-2020 роки 
 
Рішення міської ради від 24.02.2016  
№ 5/VІІ-127 

2016-2020 
Відділ комунальних ресурсів 

та самоврядного контролю 

13. 

Програма створення безбар’єрного 
середовища життєдіяльності маломо-
більної групи населення в 

м.Краматорську на 2020 рік 
 
Рішення міської ради від 27.11.2019 
№ 61/VII-563 

2020 

Управління містобудування 

та архітектури  

14. 

Міська програма щодо проведення оздо-

ровлення та відпочинку дітей 

м.Краматорськ на 2019-2022 роки  
 
Рішенням міської ради від 24.05.2019          

№ 54/ VII-266 

2019-2022 

Управління праці та  
соціального захисту насе-

лення 

15. 

План заходів з виконання Регіонального 

плану заходів з реалізації Стратегії дер-

жавної політики з питань здорового та 

активного довголіття населення на період 

до 2022 року в місті Краматорську 
 
Рішення виконкому міської ради від 

до 2022 

року 
Управління праці та соціа-

льного захисту населення 
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20.03.2019 № 250 

16. 

Програма щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки (пе-

репідготовки) деяких категорій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України на 

2019-2020 роки 
 
Рішення міської ради від 22.03.2019 
№ 52/VII-128 

2019-2020 
Управління праці та соціа-

льного захисту населення 

17. 

Програма соціального захисту та підтри-

мки внутрішньо переміщених осіб на 

2019-2020 роки 
 
Рішення міської ради від 22.03.2019  
№ 53/VII-129 

2019-2020 
Управління праці та соціа-

льного захисту населення 

18. 

Заходи з поліпшення стану безпеки, гігі-

єни праці та виробничого середовища та 

заходи з профілактики травматизму не-

виробничого характеру в м.Краматорську 

на період 2018-2022 роки 
 
Рішення виконкому міської ради від 

04.04.2018 № 232 

2018-2022 
Управління праці та соціа-

льного захисту населення  
 

19. 

Програма розвитку фізичної культури та 

спорту у м.Краматорськ на 2017-2021 ро-

ки 
 
Рішення міської ради від 23.12.2016  
№ 17/VII-580 

2017-2021 
Управління з гуманітарних 

питань  

20. 

Міська програма розвитку футболу на 

2017-2020 роки  
 
Рішення міської ради від 23.11.2017  
№ 30/VІІ-445 

2017-2020 

Управління з гуманітарних 

питань 

21. 

Міська програма популяризації велоси-

педного спорту 
 
Рішення міської ради від 20.12.2018 
№ 48/VII-663 

2020 
Управління з гуманітарних 

питань 

22. 

Міська програма «Молодь. Сім’я»  на 

2018-2020 роки 
 
Рішення Краматорської міської ради від 

30.03.2018 № 36/VІІ-139 

2018-2020 
Управління з гуманітарних 

питань  

23. 

Міська Програма розвитку культури на 

2019-2021 роки 
 
Рішення міської ради від 20.12.2018   
№ 48/VII-649  

2019-2021 

Управління з гуманітарних 

питань  
 
 

24. Програма розвитку та утримання парків 2019-2021 Управління з гуманітарних 
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культури та відпочинку м.Краматорська 

на 2019-2021 роки 
 
Рішення міської ради від 20.12.2018 
№48/ VII-650  

питань 

25. 

Програма попередження надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного ха-

рактеру та забезпечення пожежної безпе-

ки на території м. Краматорська на 2017-
2020 роки 
 
Рішення міської ради від 14.12.2016  
№ 17/VII-542 

2017-2020 
Управління з питань цивіль-

ного захисту 
 

26. 

Програма правової освіти населення міс-

та на 2016-2020 роки 
 
Рішення міської ради від 28.09.2016  
№ 14/VII-390 

2016-2020 
Відділ правового забезпе-

чення та захисту інтересів 

територіальної громади  

27. 

Програма посилення громадського по-

рядку і боротьби зі злочинністю на тери-

торії міста Краматорська «Правопорядок 

2015-2020» 
 
Рішення міської ради від 24.06.2015  
№ 50/VI-53 

2015-2020 
Головне управління націо-

нальної поліції в Донецькій 

області м.Краматорська 

28. 

Заходи з щодо профілактики і боротьби з 

інфекціями, яких можна запобігти засо-

бами імунопрофілактики, у м. Крама-

торську на 2019-2021 роки 
 
Рішення міської ради від 20.12.2018        

№ 48/VII-653 

2019-2021 Відділ охорони здоров’я 

29. 

Міські заходи протидії захворюванню на 

туберкульоз у м. Краматорську на 2020-
2022 роки  
 
Рішення міської ради від 27.11.2019 
№ 61/VII-577 

2020-2022 Відділ охорони здоров’я  

30. 

Заходи з протидії ВІЛ-інфекції, лікуван-

ня, догляду та підтримки ВІЛ-
інфікованих і хворих на СНІД  у місті  

Краматорську на 2019-2023 роки  
 
Рішення міської ради від 14.11.2018        
№ 46/VІІ-564 

2019-2023 Відділ охорони здоров’я   

31. 

Заходи, направлені на зниження показ-

ників материнської та малюкової смерт-

ності, на період до 2020 року  
 
Рішення міської ради від 11.12.2015       
№ 2/VІІ-20 

2016-2020 Відділ охорони здоров’я 

32. Заходи з профілактики і лікування цук- 2019-2021  Відділ охорони здоров’я   
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рового діабету в місті Краматорську на 

2019-2021 роки 
 
Рішення міської ради від 14.11.2018  
№ 46/VII-565 

33. 

Міські заходи  з профілактики та ліку-

вання онкологічних захворювань у насе-

лення міста Краматорська на період до 

2022 року 
 
Рішення міської ради від 27.11.2019 
№ 61/VII-578  

2020-2022 
Відділ охорони здоров’я 
 

34. 

Міські заходи щодо запобігання та своє-

часного лікування серцево-судинних і 

судинно-мозкових захворювань у 

м.Краматорську на період 2020-2022 ро-

ки 
  
Рішення міської ради від 27.11.2019 
№ 61/VII-575 

2020-2022 Відділ охорони здоров’я   

35. 

Міські заходи щодо попередження інва-

лідності та покращення якості життя па-

цієнтів з хворобою Паркінсона та синд-

ромом паркінсонізму у м.Краматорську 

на період 2020-2022 роки  
 
Рішення міської ради від 27.11.2019 
№ 61/VII-576 

2020-2022 Відділ охорони здоров’я   

36. 

Програма розвитку стоматологічної слу-

жби міста Краматорська на період 2019-
2021 роки 
 
Рішення міської ради від 04.10.2018  
№ 43/VII-483 

2019-2021 
Відділ охорони здоров’я 
 

37. 

Заходи щодо реалізації державної полі-

тики у сфері протидії поширенню нарко-

манії та алкоголізму у місті Краматорсь-

ку на період до 2020 року 
 
Рішення міської ради від 11.12.2015 

№2/VII-22 із змінами від 26.07.2017 
№25/VII-267 

2016-2020 
Відділ охорони здоров’я 
 

38. 

Заходи, спрямовані на соціальний захист 

населення міста у сфері охорони здоров’я 

на 2020 рік  
 
Рішення міської ради від 27.11.2019 
№ 61/VII-574 

2020 
Відділ охорони здоров’я  
 

39. 

Комплексна Програма фінансової підт-

римки закладів первинного рівня надання 

медичної допомоги та їх розвиток у місті 

Краматорську на 2019-2020 роки 

2019-2020 Відділ охорони здоров’я  
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Рішення міської ради від 14.11.2018  
№ 46/VII-566 

40. 

Комплексна програма утримання закла-

дів вторинного рівня надання медичної 

допомоги та їх розвиток у місті Крама-

торську на 2020 рік 
 
Рішення міської ради від 23.12.2019 
№64/VII-659 

2020 Відділ охорони здоров’я  

41. 

Міська програма забезпечення житлом 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-

ського піклування, осіб з їх числа на 

2018-2020 роки 
 
Рішення міської ради від 23.05.2018       

№ 38/VII-240 

2018-2020 
Служба у справах дітей  
 

42. 

Програма будівництва, реконструкції, 

реставрації та капітального ремонту 

об’єктів інфраструктури м. Краматорськ 

на 2017-2020 роки 
 
Рішення міської ради від 22.11.2017       

№ 30/VII-459 

2017-2020 
Управління капітального бу-

дівництва та перспективного 

розвитку міста  

43. 

Програма розвитку освіти та території 

м.Краматорська. 2017-2020 роки 
 
Рішення міської ради від 22.11.2017       

№ 30/VII-444 

2017-2020 Управління освіти 

44. 

Програма стимулювання фахівців-
працівників бюджетних закладів, установ 

міста та некомерційних комунальних пі-

дприємств, що фінансуються з міського 

бюджету м.Краматорська на 2019-2021 
роки 

2019-2021 Управління освіти 

45. 

Програма зайнятості населення 

м.Краматорська на 2018-2020 роки  
 
Рішенням міської ради від 23.05.2018  
№ 38/VII-234 

2018-2020 
Краматорський міський 

центр зайнятості  

46. 

Програма «Краматорськ – комфортне та 

безпечне місто» на 2018-2023 роки 

Рішення Краматорської міської ради від 

27.06.2018  № 40/VII-284 

2018-2023 
Відділ інвестиційної діяль-

ності та зовнішніх зв’язків 

47. 

Міська цільова Програма «Громадський 

бюджет міста Краматорська на 2016-2020 
роки» 
 
Рішення міської ради від 23.11.2016  
№ 16/VII-500 

2016-2020 Фінансове управління 

48. Програма відшкодування частини суми 2016-2020 Фінансове управління 
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кредитів, залучених фізичними особами, 

об'єднаннями співвласників багатоквар-

тирних будинків, житлово-будівельними 

кооперативами на впровадження заходів 

з енергозбереження у м. Краматорську 

на 2016-2020 роки 
 
Рішення міської ради від 27.04.2016  
№ 7/VII-197 

49. 

План заходів сприяння розвитку грома-

дянського суспільства у м.Краматорську 

на 2019-2020 роки 
 
Розпорядження міського голови  
від 20.02.2019  № 14р 

2019-2020 
Сектор внутрішньої політи-

ки 

 
 
 

Секретар міської ради                                                                              Д.В. Ошурко 
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Додаток 3 
до рішення міської ради 
24.06.2020 № 70/VII-293 

 
9. Фінансове забезпечення заходів Програми 

 
тис.грн. 

Напрями реалізації заходів 
Кількість 

заходів 

Витрати на реалізацію 

Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

державного 

бюджету 

місцевого бюджету 
підприємств 

інших дже-

рел обласного 

бюджету 
міського бюд-

жету 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Освіта 6 42051 1651   40400     

Соціальний захист населення 37 767 991,9 699 999,2 6 046,4 61 864,7  81,6 
Заходи, пов’язані з наслідками 

проведення ООС, АТО на терито-

рії міста. Підтримка внутрішньо 

переміщених осіб 

18 187655,17 173057,9 1800,0 12795,87   1,4 

ВСЬОГО: 284 1 803 775,4  874 808,1  12 651,2  397 763,4  492 439,7  26 113,0  

  

      
 

Секретар міської ради                                                                           Д.В. Ошурко 
 

 
 


