
Проєкт 
 

 
КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
 

від                              № 

м. Краматорськ      

 
Про підсумки виконання у першому 

півріччі 2020 року Програми 

економічного і соціального розвитку 

міста Краматорська на 2020 рік, 
затвердженої рішенням міської ради 

від 23.12.2019 № 64/VII-652   
 
 

Заслухавши довідку про підсумки виконання у першому півріччі 2020 року Програми 

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

міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-652, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, 
 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Прийняти до відома довідку про підсумки виконання у першому півріччі 2020 року 

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

рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-652 (далі - Програма). 
 
2. Заступникам міського голови за напрямками діяльності, керівникам структурних 

підрозділів міської ради, комунальних підприємств міста продовжити роботу щодо 

подальшої реалізації: 
1) заходів і показників Програми; 
2) пріоритетних інвестиційних проєктів за рахунок коштів міжнародних фінансових 

організацій, державних та інших джерел фінансування. 
 
3. Відділу економіки (Рубайло) проводити щоквартальний аналіз основних показників 

економічного і соціального стану та економічної ситуації, що склалася у місті.  
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій 

міської ради. 
 
 
 
Міський голова                                                                                       А.В. Панков 
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Д О В І Д К А 
 
Про підсумки виконання у першому 

півріччі 2020 року Програми 

економічного і соціального розвитку 

міста Краматорська на 2020 рік, 
затвердженої рішенням міської ради 

від 23.12.2019 № 64/VII-652   
 

 
Фінансування Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 

2020 рік (далі - Програма) освоєно на 39,3% і складає 742,7 млн.грн., в тому числі 112,2 

млн.грн. – кошти бюджету міста, або 16,5% від запланованого на рік. 
 
На виконання заходів Програми витрачено кошти в сумі 521,7 млн.грн., що складає  

28,9% від запланованого на 2020 рік, з яких  
66,1% (344,8 млн.грн.) - кошти Державного бюджету, спрямовані на забезпечення 

соціальних програм та гарантій;  
18,0% (93,8 млн.грн.) - кошти підприємств, за рахунок яких інвестувалися оновлення 

власних основних фондів, заходи з енергоефективності, з розвитку внутрішньої торгівлі, 

сільського господарства, з утилізації та переробки відходів,  
14,1% (73,6 млн.грн.) – кошти бюджету міста, за рахунок яких фінансувалися заходи 

та проєкти комунальної інфраструктури.   
 
 

  
 
Інші:  
сільське господарство 
дорожньо-транспортний комплекс 
підтримка ВПО 
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Фінансування інфраструктурних проєктів Програми освоєно на 16,4 % і складає               

220,945 млн.грн., з  яких  
62,3% (137,618 млн.грн.) – кошти обласного бюджету,  
20,2% (44,72 млн.грн.) – кошти Державного бюджету,  
17,5% (38,612 млн.грн.) – кошти міського бюджету. 
 

 

 

В рамках Програми за перше півріччя 2020 року виконано наступне. 

Промисловість 
Частиною промислових бюджетоутворюючих підприємств основного кола за січень-

червень 2020 року реалізовано промислової продукції на 3100,3 млн.грн., що в діючих 

цінах на 26,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року та становить 16,2% від 

запланованого на рік.  
Велика частина звітного періоду припала на карантин, запроваджений 11 березня 

через пандемію коронавірусної хвороби, тому подальше зниження темпів промислового 

виробництва пов’язане з нестабільними замовленнями на внутрішньому ринку, зупинками 

частини виробничих потужностей на окремих підприємствах, уповільненням експорту на 

тлі ослаблення зовнішнього попиту. 
 
Інвестиційна діяльність 
З метою залучення інвестицій, грантів та кредитів на пільгових умовах, подано 6 

заявок на отримання коштів Міністерствам, міжнародним установам, фондам та донорським 

організаціям. 
Організовано участь міста у семінарах, зустрічі з іноземною делегацією, форумі, 

круглому столі з представниками ОСББ, онлайн-нарадах, проведено консультації суб’єктів 

малого та середнього бізнесу. 
 
Енергозбереження 
Енергозберігаючі заходи, проведені в промисловій, житлово-комунальній і бюджетній 

сферах, забезпечили скорочення рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів (далі – 
ПЕР).  
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Промисловими підприємствами міста впроваджувались енергозберігаючі технології 

(ПрАТ «НКМЗ», ПрАТ «КЗВВ»). 
 
 
КВП «Краматорська тепломережа» розпочато роботи по реконструкції котельні по 

вул.К.Білокур, 138. КП «КТТУ» виконано утеплення воріт депо.  
 
На підприємствах міста та в бюджетній сфері здійснювались заходи по заміні 

освітлювачів на енергозберігаючі (ПрАТ «КЗВВ», Красноторська селищна рада). 
За перше півріччя 2020 року економія ПЕР склала: електроенергії - 19,2 тис.кВт., 

вугілля – 0,002 тис.т, теплоенергії – 0,28 тис.Гкал. 
Вартість зекономлених  паливно-енергетичних ресурсів склала  - 426,845 тис.грн. 

 
Охорона навколишнього природного середовища 
Обсяг фінансування природоохоронних заходів за перше півріччя 2020 року склав 

1085,042 тис.грн., або 0,6 % від запланованого на рік. З загальної суми витрачених коштів 

98,7% становлять кошти підприємств, 1,3 % - кошти бюджету міста.  
У звітному періоді виконано наступне: 
- здійснено 1 перевірку стану атмосферного повітря пересувною екологічною 

лабораторією на суму 5,942 тис.грн.; 
- за рахунок коштів ПрАТ «НКМЗ» в сумі 924,0 тис.грн. проведено заміну рукавних 

фільтрів на установці очистки газу ДСП-50;  
- виконувались заходи з екологічної освіти та пропаганди охорони навколишнього 

природного середовища. 
 
За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

в місті тривають роботи з реконструкції парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» 
(ІІ черга). 

Станом на звітну дату частково виконані роботи за проєктом «Створення зелених 

насаджень та улаштування системи догляду за ними на території західної частини 

парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» в м.Краматорськ, вул.Конрада Гампера, 

2П, реалізація проєкту передбачає поліпшення екологічного стану зеленого господарства 

міста, освоєно – 7634,62 тис.грн. 
 
Сільське господарство 
Загальна площа сільськогосподарських угідь складає 18,4 тис.га, з них 14,8 тис.га 

займає рілля.  
Станом на 01.07.2020 загальна посівна площа складає 12527,83 га, що на 2,3% більше 

аналогічного показника 2019 року та на 1,8% більше запланованих показників Програми.  
Під урожай 2020 року сільськогосподарськими підприємствами міста посіяно     

9470,93 га зернових та зернобобових культур (на 8,4% більше, ніж за січень-червень 2019 

року). Внесено мінеральних добрив під посів сільськогосподарських культур (у перерахунку 

на 100,0% поживних речовин) 6014,04 цн (на 1,0 га посівної площі – 63,5 кг). 
Суб’єктами господарської діяльності на реалізацію заходів по розвитку сільського 

господарства витрачено 40832,8 тис.грн., що становить 76,0 % від запланованого на рік. 
 
Торгівля та послуги 
Станом на 01.07.2020 в м. Краматорську функціонують 248 закладів ресторанного 

господарства, 555 об’єктів з надання побутових послуг та 940 об’єктів  торгівлі: 
- 651 магазин, торговельною площею 106383,6 м²; 
- 79 підприємств оптової торгівлі; 
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- 248 підприємств ресторанного господарства на 25456 посадкових місць; 
- 14 ринків на 3397 торговельних  місць; 
-    196 підприємств  дрібно-роздрібної торгівлі; 
-    143 перукарні та салони краси; 
-    96 СТО, автомийок та автостоянок; 
-    64 об’єктів з виготовлення та ремонту взуття; 
-    31 ательє з пошиття одягу; 
-    37 підприємств з ремонту побутової техніки, комп’ютерів та ін.; 
-    184 об’єкти, що надають інші побутові послуги. 

Протягом першого півріччя 2020 року в місті відкрито 10 об’єктів торгівлі: два 

супермаркети «ПОСАД», змішаний магазин «BAZAR», магазин з продажу спортивних 

товарів «SPORTCITY», будівельний магазин «Каштан плюс», спеціалізований магазин «Вина 

Світу», соціальний магазин  з продажу непродовольчих товарів «Аврора» (замість закритого 

магазину «Файна пані»), магазин «ANDI» та два магазини з продажу товарів для манікюру. 

Супермаркет «ЕКО-маркет», розташований по вул.Олекси Тихого, припинив свою діяльність 

у звітному періоді.   
В звітному періоді в місті відкрито два підприємства ресторанного господарства:  

кафе «SALIVA» на 16 посадкових місць та кафе «Баку» на 80 п.м.   
Розпочали діяльність 6 об’єктів з надання побутових послуг: два підприємства з 

встановлення вікон,  дві майстерні з ремонту мобільних телефонів і електроніки та два 

салони краси.  
В рамках Програми виконувались заходи по: 
- розширенню мережі об’єктів торгівлі та надання побутових послуг населенню - 

витрати склали 29889,0  тис.грн.; 
- підвищенню ефективності роботи підприємств за рахунок реконструкції, 

модернізації та технічного переоснащення – витрати склали 1975,0 тис.грн.;  
- удосконаленню торговельного процесу за рахунок впровадження прогресивних форм 

торгівлі – витрати склали 174,0 тис.грн.; 
- реконструкції, модернізації матеріально-технічної бази ринків міста, створенню 

умов для продажу сільськогосподарської продукції її виробниками. Витрати склали                 
457,76 тис.грн.; 

- соціальному захисту ветеранів війни та громадян інших пільгових категорій 

(проведення благодійних обідів, надання продовольчих наборів, надання побутових послуг 

за пільговими цінами) – витрати склали 269,4 тис.грн. 
Фінансування заходів здійснювалось за рахунок підприємців. 
 
За звітний період очікується роздрібний товарооборот підприємств, основним видом 

діяльності яких є роздрібна торгівля, в сумі 1882,6 млн.грн., що на 7,1% більше, ніж за перше 

півріччя 2019 року та становитиме 49,9% програмного показника.  
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Бюджетна політика 

     До бюджету міста (без трансфертів) надійшло 600,0 млн.грн., що на 3,5% більше, ніж 

за перше півріччя 2019 року, та складає 46,1% по відношенню до бюджету на рік з 

урахуванням змін та 98,2% до уточненого плану на звітний період. 
Трансферти з Державного бюджету становили 213,4 млн.грн., що в 2,3 рази менше 

рівня 2019 року, інші міжбюджетні трансферти – 105,9 млн.грн., що в 5,5 рази більше рівня 

минулого року. 
Основу дохідної частини бюджету міста в більшості визначили надходження 

бюджетоутворюючих податків, таких як податок на доходи фізичних осіб та плата за землю, 

єдиний податок та акцизний податок з роздрібної торгівлі. 
            В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку на доходи 

фізичних осіб до бюджету збільшились на 0,6%, єдиний податок – на 10,9%, акцизний 

податок з роздрібної торгівлі – на 33,9%. Доходи від податку по платі за землю, в порівнянні 

з першим півріччям 2019 року, зменшились на 11,3% у зв’язку зі звільненням платників 

податків на час карантину від плати за землю.    
 

Надходження в бюджет міста, млн.грн. 
 

Перше  
півріччя  

2018 

Перше 
 півріччя  

2019 

Перше півріччя 2020 
абсолютний 

показник 
питома вага в 

загальному 

обсязі, % 

ПДФО 299,8 385,8 387,9 64,7 

Плата за землю 48,7 56,2 49,8 8,3 

Акцизний податок з 

роздрібної торгівлі 
30,5 24,2 32,4 5,4 

Єдиний податок 40,3 50,5 55,9 9,3 

Доходи бюджету 

міста (без 

трансфертів) – 
всього 

487,6 579,8 600,0 100,0 
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Видаткова частина бюджету міста – 850,9 млн.грн., що на 11,5% менше, ніж за січень-

червень 2019 року та складає 40,7% по відношенню до бюджету на рік з урахуванням змін. 
Скорочення видатків відбулось у зв’язку зі зміною механізму виплати житлових субсидій, 

пільг та соціальних допомог (монетизація), відповідно змінам, внесеним до Бюджетного 

кодексу України. 
 
Видатки загального фонду склали 606,4 млн.грн., або 48,3% до уточнених річних 

призначень, видатки спеціального фонду склали 244,5 млн.грн., або 29,2% до уточнених 

річних призначень. 
 

 

 
 
Заробітна плата та стан її виплати 
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по місту у першому кварталі 

2020 року склала 11205 грн., що складає 92,6% програмного показника, на 11,4% перевищує 
аналогічний показник 2019 року і становить 95,2% до середнього рівня по регіону (11768 
грн.). 

Кількість штатних працівників у 1 кварталі 2020 року становила 47 882 особи і 

скоротилась, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на 119 осіб. 
 



 8 

 
 

 
Станом на 01.07.2020 заборгованість з виплати заробітної плати по місту (на одному 

економічно-активному підприємстві) склала 1610,9 тис.грн. 
 
 

 
 

 
 
Пенсійне забезпечення 
Видатки на виплату пенсій та грошової допомоги за січень-червень 2020 року склали 

1712,9 млн.грн. і збільшились на 227,5 млн.грн.  
Середньомісячний розмір виплат на 1 пенсіонера у першому півріччі 2020 року склав 

4003,22 грн., що на 6,7% більше, ніж заплановано на 2020 рік і на 14,8% перевищує 

аналогічний показник 2019 року.  
 
Зайнятість 
Протягом першого півріччя 2020 року на обліку в Краматорському міському центрі 

зайнятості перебувало 3978 осіб, які мали статус безробітного. Станом на 01.07.2020 на 

обліку перебувало 2612 безробітних осіб (у 2,1 рази більше, ніж на 01.01.2020). Із загальної 

кількості безробітних 61,1% - жінки, 31,3% - молодь віком до 35 років.  
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У січні-червні 2020 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 638 

безробітних осіб, серед працевлаштованих 58,3% - жінки, 29,9% - молодь у віці до 35 років.  
 

 

Протягом звітного періоду 2020 року, разом зі збільшенням кількості безробітних 

через карантинні заходи, спостерігалось скорочення кількості вакансій з 2628 у першому 

півріччі 2019 року до 1371 у 2020 році. З 1371 актуальної вакансії 71,1% укомплектовані 

через нестачу кваліфікованих кадрів, дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили.  

 

 

 

 
Соціальне забезпечення 
Станом на 30.06.2020 в управлінні праці та соціального захисту населення 

Краматорської міської ради на обліку перебуває 16030 осіб, яким за рахунок субвенцій з 

державного бюджету в місцевий бюджет призначено різні види державної допомоги згідно з 

чиним законодавством. Загальні видатки за звітній період на фінансування виплати 

соціальних допомог склали 145,4 млн.грн.  
Станом на 30.06.2020 в управлінні на обліку перебуває 43189 домогосподарств, які 

були охоплені субсидією. У зв’язку зі змінами до Порядку призначення та надання 

населенню субсидій, в Україні працюють два механізми надання житлових субсидій, які 

передбачають як перерахування коштів у безготівковій формі на рахунок для виплати 
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житлових субсидій в АТ «Ощадбанк», так і виплату готівкових коштів безпосередньо 

одержувачам субсидій. 
 
Станом на 30.06.2020 року розраховано діючих субсидії 22124 особам. За рахунок 

субвенції державного бюджету міському бюджету профінансовано надання субсидій на 

житлово-комунальні послуги на загальну суму 137,2 млн.грн.  
Протягом першого півріччя 2020 року за адресною допомогою, яка призначається 

згідно із постановою Кабінету Міністрів України № 505 "Про надання щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-комунальних послуг", звернулось 3814 сімей. Отримували щомісячну 

адресну допомогу 9876 осіб. Витрати державного бюджету на виплату з початку року склали 

48,7 млн.грн. 
В єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків міста включено інформацію 

про 50724 особи, які мають відповідні пільги. Фактичний обсяг фінансування для 

відшкодування витрат за надані пільги за рахунок міського бюджету – 18,3 млн.грн.  

З бюджету міста компенсації за надані соціальні послуги отримали 478 осіб на суму 

469,1 тис.грн.  
Щомісячну муніципальну (міську) стипендію отримували 72 особи - це учні 

професійно-технічних навчальних закладів і студенти вищих навчальних закладів I-IV рівнів 

акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 

особи з їх числа, видатки міського бюджету склали 73,5 тис.грн. Видатки обласного бюджету 

на виплату щомісячної допомоги 169 дітям-сиротам, які перебувають на повному 

державному забезпеченні в учбових закладах міста, склали 227,4 тис.грн.  
Муніципальні стипендії в сумі 30,4 тис.грн. з міського бюджету отримали пенсіонери, 

яким виповнилось 100 і більше років.  
 
Матеріальну допомогу з міського бюджету було надано: 
- 275 громадянам міста, що опинились в скрутному становищі, видатки склали     231,2 

тис.грн.; 
- 89 сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю та діти з онкологічними 

захворюваннями, видатки склали 109,0 тис.грн.; 
- 11 онкохворим громадянам з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС, видатки склали     

52,0 тис.грн. 
 
Охорона здоров’я 
Cтаном на 01.07.2020 в місті було виявлено 34 випадки захворювання на COVID-19, 

усі вилікувались. Зроблено 1 564 швидких тестів, 10 з яких виявились позитивними.  
На реалізацію заходів з протидії розповсюдженню на території міста коронавірусної 

хвороби COVID-19, протягом звітного періоду витрачено кошти в сумі 18 147,5 тис.грн., з 

них: 1 010,9 тис.грн. - кошти Національної служби охорони здоров’я, 8 185,4 тис.грн. – 
кошти бюджету міста, та 8 951,2 тис.грн. - інші джерела. 

 
На виконання заходів з охорони здоров’я у першому півріччі 2020 року витрачено 

кошти в сумі 9,9 млн.грн., що складає 46% від запланованого на рік.  
Протягом звітного періоду заклади охорони здоров’я міського підпорядкування 

забезпечувались сучасним медичним, побутовим обладнанням, комп’ютерною технікою, 
на що витрачено 7,0 млн.грн., в тому числі: 5,4 млн.грн. - кошти бюджету міста (бюджет 

розвитку), 198,0 тис.грн. – кошти НСЗУ, 904,2 тис.грн – власні надходження лікувально-
профілактичних закладів, 455,3 тис.грн. – благодійна допомога. 

За рахунок цих коштів було придбано: проектор, генератор, відеогастроскоп, мобільна 

рентген система, прилад для реєстрації отоакустичної емісії, аналізатори електролітів, 
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електрокардіографи, шприцеві насоси, відеоларингоскоп, ноутбуки, кондиціонер та інше 

обладнання. 
Для впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров’я 

протягом звітного періоду 2020 року КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 

1» Краматорської міської ради було закуплено мережеве обладнання для удосконалення 

роботи центрального серверу на суму 794,7 тис.грн та КНП «Стоматологічна поліклініка № 

1» Краматорської міської ради придбано один комп’ютер вартістю 20,0 тис.грн. 
За рахунок коштів міського бюджету добровільно анонімно обстежено 1253 особи з 

метою виявлення ВІЛ-інфікованих, проведено тубдіагностику 3586 дітей віком 4-14 років, 
забезпечувались медикаментами троє дорослих, хворих на гемофілію, один дорослий та троє 

дітей, хворі на фенілкетонурію, забезпечувались продуктами лікувального харчування, 

витрати склали 996,3 тис.грн.  
Протягом першого півріччя 2020 року за рахунок коштів міського бюджету в закладах 

охорони здоров’я міського підпорядкування виконувались наступні роботи з капітального 
ремонту: 

1.Капітальний ремонт електричної мережі терапевтичного корпусу КНП «Міська 

лікарня № 1» Краматорської міської ради – 195,0 тис.грн . 
2.Розробка ПКД та капітальний ремонт приміщення терапевтичного корпусу для 

облаштування денного стаціонару в КНП «Міська лікарня № 2» Краматорської міської ради –  
249,4 тис.грн. 

3. Розробка ПКД для капітального ремонту протипожежної сигналізації в КНП 

«Стоматологічна поліклініка № 1» Краматорської міської ради – 20,0 тис.грн. 
4. На завершальній стадії роботи з капітального ремонту та утеплення даху будівлі 

стаціонару КМУ "Дитяче територіальне об’єднання" по вул. Героїв України, 20. Строк 

завершення робіт – серпень 2020. Роботи виконуються за кошти місцевого бюджету. 

Вартість проєкту складає - 1 650,00 тис.грн. 
 
 
5. На стадії реалізації роботи з капітального ремонту (термомодернізація) будівель 

комунального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 
м. Краматорська”. Реалізація проєкту включає термомодернізацію 4-х  будівель закладу 

(амбулаторія № 4 розташована за адресою вул. О.Тихого,17, амбулаторії № 5,6 - вул. 

Косіора,10, амбулаторія № 7 - вул.К.Білокур, 1А) та створення  сприятливих умов  для 

перебування в амбулаторіях пацієнтів. Вартість проєкту складає 37 451,381 тис.грн. 

Проєктом передбачається заміна вікон, дверей, теплоізоляція фасадів, фундаментів та 

цоколів. Будівельні роботи  відбуваються в рамках участі у спільному з Європейським 

інвестиційним банком проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» 

(ІІ транш).  
 
Освіта 
Протягом першого півріччя 2020 року кількість дошкільних навчальних закладів (далі 

– ДНЗ) не змінилась і складає 34 од., у них дітей – 5 503 (з урахуванням 43 дітей дошкільного 

віку, що відвідують дошкільні групи навчально-виховного комплексу - НВК № 32). Кількість 

денних загальноосвітніх шкіл (далі – ЗОШ) складає 31 од., в них учнів – 17 740. 
 
В рамках Програми за звітний період 2020 року виконано робіт з  капітальних 

ремонтів на суму 4,2 млн.грн., у т.ч.:  
капремонт протипожежної сигналізації у ДНЗ № 60,67,8,37 на суму 748,6 тис.грн.,  
капремонт приміщень та санвузлів ДНЗ № 84 – 1 184,7 тис.грн.,  
капремонт туалетних кімнат ДНЗ № 71 - 577,8 тис.грн.,  
капремонт тіньових навісів ДНЗ № 75,67 - 484,3 тис.грн.,  
виконується капремонт доріжок на території ДНЗ № 47 - 185,7 тис.грн.,  
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завершено роботи по капремонту вільної групи у ДНЗ № 8 - 66,5 тис.грн.,  
виконано капремонт зовнішнього електропостачання КУГ - 213,9 тис.грн.,  
капремонт внутрішньої каналізації будівлі НВК-32 - 267,8 тис.грн.,  
виконується капремонт спортивної зали ЗОШ № 24 - 275,1 тис.грн.,  
виконано капремонт входу будівлі з улаштуванням пандуса для маломобільних верств 

населення та навісу ЗОШ № 12 - 232,6 тис.грн. 
На оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти витрачено кошти в сумі        

1,8 млн.грн. За ці кошти придбано: для дошкільних закладів - музичні центри, газові плити, 

прасувальні дошки, стільці, шафи, ліжка; для загальноосвітніх шкіл – металеві шафи, 

гастроємності для пароконвектоматів. Для оснащення перших класів Нової української школи 
- меблі (стінки, шафи, столи), кольорові принтери та папір, для працівників методкабінету 

придбана оргтехніка – ноутбуки, багатофункціональний пристрій, різак для паперу, мережеве 

сховище. 
На зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних закладів освіти з міського 

бюджету витрачено 279,4 тис.грн. Для центру позашкільної роботи за ці кошти придбано - 
олівці, крейда, папір, флеш-накопичувачі, ватман, фотопапір, картон тощо, станції юних 

техніків - швейну машину, клейові пістолети, степлери, гончарне коло механічне, фарби, лак, 

глину, клей, фанеру, пінопласт, тканину, тасьму, шпагат тощо, також придбано спортивний 

інвентар для дитячо-юнацького клубу -  м’ячі баскетбольні, великі тенісні, волейбольні сітки, 
гантелі, насоси для м’ячів, баскетбольна форма, конуси та кубки спортивні.   

 
За рахунок коштів міського бюджету в сумі 384,4 тис.грн. придбано обладнання, яке 

дозволило оснастити ресурсну кімнату у ЗОШ № 8 для дітей з особливими освітніми 

потребами: конструктори, ігри для розвитку інтелекту, сенсорна гойдалка, балансир-
лабіринт, стілець-балансир, крісло-груша, масажні м’ячі, зоровий тренажер, вели габаритна 

мозаїка, інтерактивна дошка, інтерактивна проекція на підлогу, куб-конструктор, 

дидактичний набір, тактильні модулі на підлогу, доріжка рівноваги, батут тощо. 
Для відкриття двох додаткових груп для дітей з вадами зору в ДНЗ № 84 придбано 

офтальмологічне обладнання на суму 276,7 тис.грн., а саме – офтальмоскопи, синоптофор, 

колоротест та інше сучасне спеціалізоване обладнання. Також завершується капремонт 

групових приміщень та санвузлів, ведуться ремонтні роботи у коридорах, укладені договори 

на оснащення груп меблями та посудом, сформовано проєкт рішення міської ради про 

введення додаткових штатних одиниць для новостворених груп.  
 
В рамках участі міста у проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення 

України», який фінансується Європейським інвестиційним банком, ведуться роботи за 10 
проєктами з термомодернізації  закладів освіти (дошкільні навчальні заклади та школи). 

На перших двох об’єктах роботи на завершальній стадії, їх урочисте відкриття за 

участі представників Європейського банку заплановано на вересень 2020 року. Це 

термомодернізація закладів ДНЗ № 51 та ЗОШ № 23.  
Загальна вартість зазначених проєктів з термомодернізації освітніх закладів складає –  

101 589,098 тис.грн.  
 
За рахунок коштів місцевого бюджету триває робота за проєктом «Капітальний 

ремонт частини приміщень будівлі ЗОШ №16 для розміщення інклюзивно-ресурсного 

центру по вул. Бикова, 7 в м. Краматорськ» загальна вартість робіт складає 4,4 млн.грн., у 

звітному періоді освоєно 4 млн.грн. Завершення робіт планується на серпень 2020 року. 
 
На стадії реалізації  
- «Капітальний ремонт будівлі Центру позашкільної роботи за адресою: 84300, 

Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова 12-а».  
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           Проєктом передбачено: утеплення будівлі, зовнішнє та внутрішнє оздоблення, заміна 

системи  опалення, заміна водопроводу та каналізації, ремонт вентиляції, ремонт системи 

енергопостачання, придбання обладнання. 
 Строк завершення робіт згідно з графіком  – до 31.12.2020 року. 
Вартість проєкту:  21 850,539  тис.грн.  
Видатки з початку реалізації: 12 966,431 тис.грн.: 

кошти місцевого бюджету – 3 295,441 тис.грн.; 
кошти обласного бюджету – 9 670,990 тис.грн.; 
 

- «Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Заводська, 187 для розміщення 

дитячого дошкільного закладу в м. Краматорськ Донецької області" (коригування)» 
З метою скорочення черги та збільшення кількості місць у дошкільних навчальних 

закладах  мікрорайону Лазурний та селища міського типу Біленьке, міською радою придбано 

приміщення для відкриття дитячого садочку.  
Проєктом передбачено виконання капітального ремонту приміщень, облицювання 

стін, стель, заміна підлоги,  облаштування припливно – витяжної вентиляції згідно 

санітарних умов, заміна існуючого санітарно-технічного обладнання, капітальний ремонт 

підвальних приміщень, заміна електроживлення, комутативних апаратів та 

електроосвітлення згідно правил електроспоживання, оснащення будівлі пожежною 

сигналізацією, капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення.  
Результат реалізації проєкту - введення в дію дитячого садка, який відповідатиме 

сучасним вимогам, на 50 місць. Вартість проєкту - 16 518,444 тис.грн. 
Проєкт входить до програми «Велике будівництво». Строк завершення робіт згідно з 

графіком - до 31.12.2020 року. 
Роботи за обома проєктами виконуються за рахунок коштів обласного бюджету 

(кошти місцевих бюджетів населених пунктів, на території яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження) та коштів місцевого бюджету.  
 
 
 
 
Політика стосовно підтримки сім’ї, дітей та молоді 
Протягом І півріччя 2020 року виконувався 1 захід з 11 запланованих. 
Згідно з розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 10 квітня 2020 № 373/5-20 «Про затвердження Порядку 

використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст обласного значення, районів, 

об’єднаних територіальних громад Донецької області на надання натуральної допомоги у 

формі продуктових наборів особам, які отримують соціальну послугу догляду вдома у 

відділеннях соціальної допомоги вдома територіальних центрів соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), центрах надання соціальних послуг, дітям, які перебувають у 

складних життєвих обставинах та перебувають на обліку служб у справах дітей, та 

багатодітним сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у 2020 році» у 

першому півріччі 2020 року було використано 406,005 тис.грн. на придбання продуктових 

наборів.  
Управлінням з гуманітарних питань міської ради придбано 252 продуктових набори 

для 33 багатодітних сімей на суму 77,2 тис.грн. 
Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Краматорської міської ради придбано 938 продуктових наборів на загальну суму          

299,972 тис.грн. для забезпечення 469-и осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, які 

отримують соціальну послугу з догляду вдома у відділені соціальної допомоги. 
 Службою у справах дітей закуплено 72 продуктових набори для 18 родин, які 

опинились у складних життєвих обставинах на загальну суму 28,798 тис.грн.  
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Виконання інших заходів – проведення фестивалів, акцій, конкурсів тощо, перенесено 

до скасування карантинних обмежень.  
 
Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Протягом першого півріччя 2020 року для дитячих будинку сімейного типу Трембач і 

Новгородцевих за рахунок коштів бюджету міста придбано 2 тенісних стола, 4 персональних 

комп’ютера, 2 ігрових майданчика та 2 спортивних майданчика на суму 199,4 тис.грн. 
 
В рамках надання одноразової допомоги на облаштування новоствореного дитячого 

будинку сімейного типу, придбано меблі та побутову техніку на суму 49,39 тис.грн. за 

рахунок коштів обласного бюджету. 
 
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 2019 році розпочаті 

роботи за проєктом «Капітальний ремонт приміщень Центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей служби у справах дітей Краматорської міської ради (ремонт 

харчоблоку»). 
Відсоток будівельної готовності – 45%. Роботи будуть завершені в 2020 році. 
 
За рахунок коштів місцевого бюджету завершено ІІ чергу будівництва за проєктом 

«Капітальний ремонт приміщення служби у справах дітей за адресою вул. Дружби,9А», 
касові видатки склали 0,6 млн.грн.  

 
Адміністративні послуги 
Для створення зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг 

мешканцями міста та  підвищення соціальних стандартів життя громадян продовжує 
реалізовуватись проєкт «Будівництво будівлі Центру надання адміністративних послуг 

по вул. Паркова в районі будинку № 16 в м. Краматорськ Донецької області».  Вартість 

проєкту (згідно з оновленою проєктно-кошторисною документацією) – 58,9 млн.грн. 

Реалізація проєкту передбачена за кошти державного фонду регіонального розвитку (60%) із 

співфінансуванням з місцевого бюджету (40%). 
Мета проєкту - максимальна концентрація в одному місці служб міста, що дозволить 

підвищити  якість надання адміністративних послуг, удосконалити систему взаємодії між 

різними підрозділами суб'єктів надання адміністративних послуг, здійснити  повний 

контроль за їх адмініструванням, зменшить  часові та грошові витрати суб'єктів звернень, 

мінімізувати ймовірність корупційних дій чиновників. 
     У звітному періоді виконані наступні роботи:  
- земельні роботи; 
- улаштування дорожніх корит з ущільненням щебнем (частково); 
-підпірні стіни та стіни підвалів; 
-улаштування колон каркасу; 
-улаштування ліфтової шахти (частково),  
-придбано обладнання для опалення та вентиляції. 

Відсоток виконання будівельних робіт складає 31 %. Завершення будівництва 

планується здійснити в 2020 році.  
Видатки з початку реалізації: 25 951,568 тис.грн. (перше півріччя 2020 року - 

14 910,029 тис.грн.), в т.ч. ДФРР – 18 197,013 тис.грн. (перше півріччя 2020 року - 8 259,628 
тис.грн.), бюджет міста – 7 754,555 тис.грн. (перше півріччя 2020 року - 6 650,401 тис.грн.). 
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Спорт 
На реалізацію заходів щодо покращення стану фізичної культури та спорту в місті  

було спрямовано 714,9 тис.грн. з міського бюджету. 
За рахунок цих коштів здійснювалась виплата стипендій 35 провідним спортсменам 

міста на суму 363,2 тис.грн. та придбано спортивний інвентар для ДЮСШ та ДЮСК на 

загальну суму 351,7 тис.грн. 
 
З метою створення доступної спортивної інфраструктури, у тому числі забезпечення 

організації спортивно-масових заходів для мешканців міста, розпочато будівництво 

спортивно-оздоровчого комплексу, а саме: «Будівництво спортивно-оздоровчого 

комплексу: футбольне поле, майданчик для пляжного волейболу, легкоатлетична 

доріжка по вул. Паркова у м. Краматорськ».   
Реалізація проєкту здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку із співфінансуванням з місцевого та обласного бюджетів. 
 
Будівництво доступного об’єкту спортивної інфраструктури відкритого типу, який 

дозволяє займатись футболом, волейболом, тенісом, легкою атлетикою площею 12 746,22 м
2 

по вул. Паркова (в районі ЦПР). Згідно проєкту, він матиме обладнане дренажною системою 

футбольне поле зі штучним покриттям розмірами 105x68 м, легкоатлетичні доріжки по колу, 

сектор для стрибків у довжину, спортивні майданчики для занять воркаутом та пляжним 

волейболом, тенісний корт, трибуни для глядачів, роздягальні та підсобні приміщення, а 

також освітлення. Також заплановано, що до об’єкту буде прокладено під’їзну дорогу та 

обладнано автомобільну стоянку на 25 місць. 
Реалізацію проєкту розпочато в 2018 році. Завершення робіт планується здійснити в 

2020 році. Проєкт входить до державної програми «Велике будівництво». 
Вартість проєкту: 41 299,028 тис.грн.  
Видатки за проєктом з початку реалізації:  12 876,111 тис.грн. 
в т.ч. ДФРР -  5 867,526 тис. грн. 
обласний бюджет - 2 512,006 тис. грн. 
місцевий бюджет – 4 496,579 тис. грн. 

В результаті реалізації проєкту місто придбає сучасний, доступний для кожного 

мешканця спортивний комплекс відкритого типу, який дозволить займатись футболом, 

волейболом, тенісом, легкою атлетикою. 
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Завершено роботи за проєктом «Будівництво спортивних споруд в парку культури 

та відпочинку “Сад Бернацького”, м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, 2П. Пусковий 

комплекс № 1. Футбольне поле з штучним покриттям». 
В результати реалізації проєкту було побудовано крите футбольне поле з штучним 

покриттям, що відповідає стандартам Української Асоціації футболу для футбольних змагань 
різного рівня - не тільки міського, але й обласного і Всеукраїнського, що дозволить 
проводити тренування та змагання не зважаючи на погодні умови.  

Воно стало першим реалізованим об`єктом національної програми «Велике 

будівництво». 
     Розмір споруди 65 на 44 метри, висота – 13 метрів. Найближче подібне крите 

футбольне поле знаходиться у м. Дніпро. 
 Фінансування проєкту виконано за рахунок коштів державного бюджету (Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій разом) з співфінансуванням з міського бюджету. 
Видатки за проєктом з початку реалізації: 18 383,037 тис.грн.: 
Кошти державного бюджету – 18 107,639 тис.грн.; 
Кошти місцевого бюджету – 275,398 тис. грн. 

 
В 2019 році залучені кошти державного бюджету та розпочаті роботи з будівництва 

мультифункціональних майданчиків за програмою «Будівництво мультифункціональних 

майданчиків для занять ігровими видами спорту». Даною програмою охоплені 2 школи 

міста – ЗОШ № 4 та №35. Результатом реалізації заходів, завершення яких заплановано на 

2020 рік, стане облаштування шкіл багатофункціональними спортивними майданчиками 

38х20 з поліуретановим покриттям для ігри в футбол, баскетбол, волейбол, теніс, гандбол. 
Загальний бюджет субвенції  складає 3,3 млн.грн. 
 

Триває робота з реалізації проєктів: 
- «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з будівництвом спортивної 

споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в районі парку ім. Пушкіна». 
 Станом на звітну дату будівельні роботи за проєктом знаходяться на завершальній 

стадії. Ведеться робота з встановлення холодильного обладнання.  
 Строк завершення будівельних робіт, згідно з графіком - вересень  2020 року, робіт з 

благоустрою території – листопад 2020 року. 
Вартість проєкту становить - 116,695 млн.грн. Профінансовано - 70 703,87 тис.грн. 

(обласний бюджет – 69 553,87 тис.грн., місцевий бюджет – 1150,00 тис. грн.) 
 
 - «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі 

басейну "H2O-Classic", розташованого в м. Краматорськ, в районі вул. О. Тихого та         
вул. Маяковського». Здійснюються роботи зовнішнього улаштування будівлі басейну, 

проведено постійне електропостачання, виконано улаштування залізобетонних чаш басейну, 

ведеться робота з утеплення фасаду. Строк завершення робіт – червень 2021 року. Вартість 

проєкту становить – 80,194 млн.грн. Профінансовано – 33,434 млн.грн.(кошти обласного 

бюджету). 
Роботи за проєктами виконуються за рахунок коштів місцевих бюджетів населених 

пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження разом із співфінансуванням з місцевого бюджету. 
 
За рахунок коштів місцевого бюджету виконані роботи за проєктом «Капітальний 

ремонт нежитлового приміщення за адресою: вул. Проїздна, 149-61Н з придбанням 

обладнання та устаткування для організації спортивного клубу», за звітний період 

освоєно 2,6 млн.грн. Будівельна готовність проєкту складає - 100 %.  
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Площа відремонтованого залу для занять силовими видами спорту становить 266,8 м2, 

доступ до якого матимуть 60 осіб на добу, у т.ч. люди з інвалідністю.  
 До складу клубу входять: два тренувальні зали з тренажерами, спортивний зал для 

розминки, тренерська кімната, дві роздягальні  з душовими кімнатами, три санітарні кімнати, 

у тому числі для спортсменів з інвалідністю.  
 
Культура 
Відкритий обласний конкурс юних виконавців на струнно-смичкових інструментах 

«Срібна струна» не відбувся через оголошений на території України карантин, у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби. Конкурс буде проведено після закінчення карантину. 
Централізована бібліотечна система у звітному році поповнилась періодичними 

виданнями та літературою на загальну суму 303,2 тис.грн. за рахунок міського бюджету та 

інших надходжень. 
За надані закладами культури в оренду приміщення та платні послуги додатково до 

бюджету отримано кошти в сумі 1,4 млн.грн.  
 

 В рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» за 

підтримкою Європейського інвестиційного банку на стадії реалізації проєкт  «Капітальний 

ремонт будівлі клубу Комунального закладу культури БК "Міленіум" за адресою: 

вул.Українська (Командарма Федько), 81, смт. Красноторка, м. Краматорськ)». Метою 

проєкту є  подальший розвиток творчості та спорту, виховання дітей та молоді. 
 Проєктом передбачено: заміна інженерних комунікацій та заходи з енергозбереження, 
утеплення стелі, утеплення стін та покрівлі, заміна труб водопостачання та каналізаційної 

системи, встановлення системи пожежної сигналізації.  
Станом на звітну дату будівельні роботи за проєктом виконані на 95%. 
Вартість складає – 4 617,445 тис.грн. 
 
З місцевого бюджету на реалізацію проєкту зі створення молодіжного центру в місті 

(капітальний ремонт кімнати підлітків «Мир» по вул.В.Стуса, 62) виділено 66,352 тис.грн.  

За звітний період виконано демонтаж цегляних перегородок, мурування окремих 

ділянок стін, улаштування цементної стяжки, демонтаж віконних та дверних коробок, 

металевих решіток тощо. 
 Вартість проєкту – 1 409,27 тис.грн. 

 
Дорожньо-транспортний комплекс 
В рамках розробки комплексної схеми організації дорожнього руху в місті (КСОДР) 

здійснено платіж з міського бюджету на суму 639,478 тис.грн. на послуги з інженерного 

проєктування (послуги з розробки проекту організації дорожнього руху на дорогах (вулицях)    
м. Краматорська). 

 
Житлово-комунальне господарство 
Сума фінансування заходів, спрямованих на розвиток житлово-комунального 

господарства за перше півріччя 2020 року, склала 24,5 млн.грн., або 10,2 % від запланованого 

на рік. За рахунок цих коштів виконано наступне.   
 
 Житлове господарство 
За умови співфінансування проведено капітальний ремонт  покрівель  3-х будинків за 

адресами: вул. Кирилкіна, 26, вул. Прилуцька, 16 (83 % - міський бюджет, 17 %  - кошти 

співвласників), вул. Дружби, 6 (87 % - міський бюджет, 13%  - кошти співвласників) на 

загальну суму 1361,29 тис.грн., з них: 1063,5 тис.грн. – кошти міського бюджету, 297,79 

тис.грн. – кошти співвласників.                             
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 За рахунок коштів міського бюджету виконано роботи з поточного ремонту стін та 

фасадів з їх фарбуванням  за адресами:  вул. Катеринича, 14, вул. Катеринича,15, вул. 

Катеринича,18, вул. Василя Стуса, 46, вул. Академічна, 34, пр. Миру, 3, пр. Миру, 6,  на суму 

1789,75 тис. грн.                 
Виконано капітальний  ремонт ліфтів у відсотковому співвідношенні 95 % - кошти 

міського бюджету та 5 % - кошти співвласників за адресами:  вул. Ярослава Мудрого, 53, вул. 

Двірцева, 53 (1251,0 тис.грн. – кошти міського бюджету, 49,15 тис.грн. – кошти 

співвласників).  
 У рамках Програми створення безбар’єрного середовища життєдіяльності 

маломобільної групи населення у м. Краматорськ  роботи з  встановлення (монтажу) шафи 

для зберігання інвалідного візка на прибудинковій території за адресою вул. Наді 

Курченко,29  на загальну суму 31,42 тис.грн. 
  

Згідно з Програмою підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у 

2020 році з міського бюджету здійснено фінансову підтримку поточної діяльності 11-ти 

ОСББ у сумі 495,8 тис.грн. Профінансовано проведення  капітального ремонту 7 ліфтів у 

будинках ОСББ на суму 1176,8 тис.грн. за адресою: вул. Рум’янцева, 11 та вул. Двірцева, 47 

та  розробку ПКД з капітального  ремонт покрівлі на суму 46,8 тис.грн. за адресою вул. 

Прилуцька, 18. Загалом на підтримку житлового фонду ОСББ з міського бюджету витрачено  

–                      1719,4 тис.грн., коштів співвласників – 220,9 тис.грн. 
Станом на 01.07.2020 в місті зареєстровано 109 об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), протягом першого півріччя 2020 року 

зареєстровано одно ОСББ. 
За рахунок коштів місцевого бюджету реалізується проєкт «Капітальний ремонт 

житлового будинку за адресою: м. Краматорськ, вул. А.Куїнджі (Щербакова),16 в м. 

Краматорськ (коригування)». Вартість проєкту складає 5 803,15 тис.грн. 
В рамках проєкту передбачено виконання наступних заходів: капітальний ремонт усієї 

будівлі із заміною міжповерхових перекрить, внутрішніх перегородок (стін), посилення стін 

та утеплення фасаду будівлі, заміна вікон та дверей, виконання робіт з благоустрою 

прилеглої території.   
Строк завершення робіт за договором 01.10.2020. 
 
В рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» за підтримкою 

Європейського інвестиційного банку на стадії реалізації проєкт «Реконструкція 

нежитлової будівлі під житло для переселенців з розміщенням  спортивного та 
дитячого майданчиків за адресою: вул. Абая, 4,  смт. Біленьке, м. Краматорськ, 

Донецька обл.(коригування)».  Вартість заходів за проєктом складає – 25,214  млн.грн.  
Проєктом передбачено виконання заходів з утеплення фасаду, цоколю та даху, заміна 

вікон на металопластикові, ремонт ганків і облицювання сходів керамогранітною плиткою, 
внутрішнє оздоблення приміщення: підвал, коридор, кухня, допоміжні кабінети, система 

вентиляції. Будівельна готовність складає – 95 %.  
В результаті місто отримає житлові приміщення поліпшеного планування (17 

квартир), які оснащені санітарно-технічними пристроями, кімнатами для відпочинку та 

прийому їжі, меблями першої необхідності. 
Роботи за проєктом заплановано завершити у 2020 році. 
 
Теплове господарство 

 Здійснюється модернізація та реконструкція системи теплопостачання, в першому 

півріччі 2020 року розпочато роботи  за проєктом: 
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- «Реконструкція ділянки теплової мережі ІІІ зони між ТК 9 та ТК 12 по вул. 

Паркова в м. Краматорськ», вартість проєкту складає – 20 435,863 тис.грн., видатки 

на звітну дату складають – 9 395,522 тис.грн. 

За рахунок коштів ТОВ «Краматорськтеплоенерго» в сумі 3,7 млн.грн. виконувались 
роботи: 

- по ремонту котлів ст. № 6,7,8,9 - на суму 3277,4 тис. грн.; 
- по ремонту млинів котлів ст. № 6,7,8,9 - на суму 21,8 тис. грн.;  
- по заміні ділянок золопроводу - на суму 215,2 тис.грн; 
- по ремонту обладнання хімічного цеху - на суму 129,1 тис. грн.; 
- роботи по ремонту електротехнічного обладнання ОРУ-110кВ - на суму  43,1 

тис.грн. 
 
Водопровідно-каналізаційне господарство 
На 2020 рік в даному розділі заплановано захід «Облаштування багатоповерхових 

будинків м. Краматорськ сучасними приладами обліку та регулювання води». Для реалізації 

даного заходу була проведена тендерна процедура закупівлі. Після визначення переможця та 

укладання договорів підрядник розпочне виконання зазначених робіт. 
 

 Поступово здійснюється модернізація та реконструкція системи водопостачання в 

першому півріччі 2020 року розпочато роботи  за проєктами: 

-  «Реконструкція системи водопостачання нижньої зони сел.Малотаранівка м. 
Краматорськ» на загальну суму 9,4 млн.грн., видатки на звітну дату склали 105,502 тис.грн., 
в ході робіт придбано регулятор тиску Ф 125 мм – 1 од., засувки Ф 150 мм – 1од.,  Ф 100 мм – 
7 од. 

 - «Реконструкція системи водовідведення по вул.Академічна із застосуванням 

технології горизонтального буріння, 1 черга, загальна вартість проєкту – 1 971,925 тис.грн., 

видатки на звітну дату – 539,263 тис.грн. В ході роботи замінено - 270 п/м каналізаційної 

мережі. 

Благоустрій 
Місто продовжує роботу з відновлення вулиць, доріг та тротуарів. 
Протягом першого півріччя 2020 року виконувались роботи по 8-ми проєктах на 

загальну суму 10 723,81 тис.грн., а саме: 
- капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б. №15 по бул. 

Краматорському з улаштуванням майданчиків для паркування транспортних засобів в м. 

Краматорськ, Донецької області з коригуванням ПКД; 
- капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги від ж.б. №17 по вул. 

М.Приймаченко та до ж.б.№16, н.б. №18 по бул. Краматорському з улаштуванням 

майданчиків для паркування транспортних засобів в м. Краматорськ, Донецької області з 

коригуванням ПКД; 
- капітальний ремонт тротуару (парна та непарна сторона) по вул. Конрада Гампера від 

в"їзду в парк культури та відпочин-ку "Сад Бернацького" до перехрестя з вул. Олекси Тихого 

в м. Краматорськ Донецької області (I черга) з виготовленням ПКД; 
- капітальний ремонт тротуару по вул. В.Садова від вул. Шкільної до вул. Д.Мазура в 

м. Краматорськ, Донецької області (I черга) з розробкою ПКД; 
- капітальний ремонт тротуару по вул. Сіверська від.вул.Комерційній до вул. Шкільної 

(парна та непарна сторони) м. Краматорськ, Донецької області з розробкою ПКД; 
- капітальний ремонт пішохідних тротуарів по вул. Дніпровська від вул. О.Тихого до 

пров. Печерського (парна сторона) м. Краматорськ, Донецької області з розробкою ПКД; 
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- капітальний ремонт тротуару по пр.Миру від вул. Олекси Тихого до площі Миру в 

м.Краматорськ, Донецької області з розробкою ПКД; 
- капітальний ремонт пішохідних тротуарів по вул.Н.Курченко від бул. 

Краматорського до вул.Ювілейна  м. Краматорськ, Донецької області з розробкою ПКД. 

Окрім того, в рамках Програми, за рахунок коштів міського бюджету виконано 

наступні заходи з благоустрою: 
- з метою створення безперешкодного доступу для інвалідів виконано улаштування 

тактильної плитки площею 11,86 м
2
, вартість робіт – 14,6 тис.грн.; 

- виконано очищення окремих ділянок дощоприймальної каналізації: вул. Ювілейна, 

вул. М.Приймаченко, вул. Паркова, вул. Бикова, вул. Велика Садова– 1,179 км; 
- розроблено ПКД по проєкту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

по вул. Дружби» - 132,0 тис.грн.; 
- висаджено 200 од. дерев та кущів, 54 225 квітів на території міста на загальну суму 

1 078,98 тис.грн.; 
- ліквідовані сміттєзвалища загальним обсягом 5499 м³, вартість робіт - 868,15 

тис.грн.; 
- по заходу «Відлов тварин, стерилізація, післяопераційна перетримка та вакцинація 

безпритульних тварин» - проводиться тендерна процедура із закупівлі послуги. 
 
В 2020 році продовжено роботу за проєктом, розпочатим у  2019 році, а саме над 

вартісним ремонтом дороги по вул. О.Тихого («Капітальний ремонт автодороги по                    

вул. О. Тихого та по вул. Танкістів в межах міста Краматорськ»). 
Триває реалізація першої черги зазначеного проєкту. Необхідний обсяг для її 

фінансування – 264 млн.грн.  
За перше півріччя 2020 року проведено фінансування в сумі 80 721,608 тис.грн., в 

тому числі 76 305,917 тис.грн. – кошти обласного бюджету та  4 415,691 тис.грн. – кошти 

бюджету міста.  
 

 
 
Начальник відділу економіки                                                               Я.С. Рубайло                                                           

 

  
  

 


