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Додаток 
до рішення міської ради 
                     № 

 
Звіт про виконання Плану заходів з реалізації у 2020 році Стратегії 

розвитку міста Краматорська до 2020 року, затвердженого рішенням 

міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-506 
 

Рішенням Краматорської міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-506 затверджено План 

заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Краматорська до 2020 року, затвердженої 

рішенням міської ради від 30.06.2017 № 23/VII-217. 
Ключові заходи з реалізації Стратегії спрямовані поетапно забезпечувати суттєве 

покращення якості життя мешканців міста, зростання економіки та розвиток 

підприємництва, активізацію інвестиційних процесів, модернізацію та формування 

розвиненої інфраструктури та підвищення ефективності органу місцевого самоврядування.    
План реалізації ґрунтується на потенційних можливостях міста і відображав 

взаємодію заходів щодо його розвитку до 2020 року з урахуванням фінансових ресурсів і 

можливостей їх впровадження. Заходи основані на принципі взаємодоповнюваності і 

опрацьовані у 160 проєктах, що зґруповані у чотирьох взаємопов’язаних стратегічних цілях. 
 
Стратегічна ціль А. Становлення відкритої інноваційної та 

конкурентоспроможної економіки, розвиток бізнесу та залучення інвестицій складається 

з 13 задач (та 14 проєктів). В 2020 році велась робота над виконанням 4-х завдань, витрати 

склали 9413,0 тис.грн.  
 
Оперативна ціль А1 «Розбудова інноваційної системи у місті». З метою формування 

платформи взаємодії всіх учасників системи інновацій та створення умов для розвитку та 

реалізації пілотних ініціатив підписано Угоду про співпрацю з Краматорським міським 

центром зайнятості. Проведено 4 навчальних семінари спеціалістами відділу інвестиційної 

діяльності та зовнішніх зв’язків для підприємців, які перебувають на обліку в 

Краматорському міському центрі зайнятості. 
 
Оперативна ціль А2 «Диверсифікація економіки та розвиток підприємництва». З 

метою реалізації проєкту «Надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва 

на реалізацію проєктів» з початку його реалізації профінансовано з міського бюджету 17 

проєктів на суму 3253,995  тис.грн. 
Протягом звітного року департаментом економіки облдержадміністрації - 

розпорядником коштів в рамках регіональної Програми, у зв’язку із запровадженням 

карантинних заходів по запобіганню поширення коронавірусної інфекції COVID-19, 
конкурсного відбору проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва не було 

оголошено і фінансова підтримка не надавалась. 
 
Оперативна ціль А3 «Активізація інвестиційних процесів». Питання щодо 

можливості надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва та зменшення 

податкового навантаження на бізнес обговорювалось на засіданнях Координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва,  на зустрічах і «круглих столах» за участю представників 

влади та бізнесу міста. 
          Відповідно до  норм Податкового кодексу України до місцевих податків і зборів 

належать: 
   - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
   - земельний податок; 
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   - єдиний податок; 
   - туристичний збір. 
   Ставки податків і зборів, зазначених вище, були затверджені відповідними рішеннями 

міської ради і на теперішній час є чинними на території міста Краматорська. Рішення про 

встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку; податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки; туристичного збору прийняті відповідно до чинного 

законодавства і не передбачають інших пільг та преференцій для бізнесу. 
    Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова  від  11.03.2020  № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», відповідно до якої, з урахуванням змін та 

доповнень на території України встановлено карантин з зазначеними термінами дії, 

запроваджено комплекс тимчасових обмежувальних заходів та заборон, які в подальшому 

були значно розширені та посилені, визначено роботу суб’єктів господарювання, яка 

передбачає приймання відвідувачів тощо. 
           Більш за все негативного впливу під час карантину зазнав сегмент економіки, 

представники якого сам на сам залишаються з проблемою і без прибутку. Завдяки державній 

програмі у вигляді фінансової допомоги по частковому безробіттю на період карантину для 

суб’єктів малого та середнього підприємництва вдалося не тільки підтримати бізнес, а й 

зберегти тисячі робочих місць по всьому регіону. 
 
           З метою мінімізації наслідків для бізнесу  у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби COVID-19 Законами України від 17.03.2020 № 533-IX та від 30.03.3030 № 540-IX 
внесено зміни до ряду Законів України, у тому числі й Закону України від 08.07.2010 № 2464 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 
           Дані зміни передбачають ряд преференцій зі сплати податків та внесків для суб’єктів 

господарювання на окремий період. Крім того, з метою підтримки платників податків на 

період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню 

коронавірусної  інфекції COVID-19, Законами України від 17.03.2020 № 553-IX та від 

13.05.2020 № 591-IX тимчасово звільнені від нарахування, обчислення та сплати єдиного 

внеску фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, що обрали спрощену систему 

оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського 

господарства за періоди з 01 по 31 березня, з 01 по 30 квітня та з 01 по 31 травня 2020 року. 
            З метою захисту своїх прав та інтересів, за період березень-квітень 2020 року, фізичні 

особи-підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи, за окремими видами 

економічної діяльності (КВЕД), які через скорочення фактично не здійснювали діяльність, 

скористалися можливістю оформити податкову відпустку, передбачену п. 295.5 Податкового 

кодексу України. Це надало можливість не сплачувати єдиний податок за фіксованою 

ставкою в період дії карантинних заходів. 
              

Оперативна ціль А4 «Врегулювання містобудівної діяльності та земельних 

відносин». З метою реалізації проєкту «Оновлення планово-картографічних матеріалів 

м.Краматорська, в т.ч.: м.Краматорськ, с-ще Ашуркове, с.Семенівка та інші землі» відділом 

комунальних ресурсів та самоврядного контролю була здійснена закупівля послуг 

«Виготовлення із застосуванням геоінформаційних технологій у цифровій формі 

актуалізованої картографічної основи міста Краматорськ та територій в межах 

Краматорської міської ради (оновлення планово-картографічних матеріалів)». Згідно з 

умовами укладеного договору з ТОВ «Архізем» результати наданих послуг були отримані в 

електронному та паперовому вигляді. Сума фінансування з бюджету міста – 9349,0 тис.грн. 

Реалізація даної задачі надасть можливість виконати наступні завдання Стратегії – 
встановити межі та провести нормативно-грошову оцінку земель міста. 
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Розроблена облікова документація на об’єкти культурної спадщини, розташованих на 

території Краматорської міської ради: пам’яток археології - 44, пам’яток історії – 19, 
пам’яток мистецтва – 1. Сума фінансування з бюджету міста – 64,0 тис.грн. 

 
Стратегічна ціль В «Створення сучасного комфортного та доступного міського 

середовища» містить 127 проєктів з яких в 2020 році реалізовувались 38, витрати склали 

358209,752 тис.грн. 
 
Оперативна ціль В1 «Модернізація та формування розвиненої інфраструктури 

забезпечення життєдіяльності міста (відновлення та створення нової)». 
По проєкту «Програма підтримки ОСББ  у м. Краматорську на 2017-2020 роки (77 

ОСББ)» сума фінансування з міського бюджету за 2020 рік склала 9654,4 тис.грн.:  
- виконано роботи з капітального ремонту 23-х ліфтів за умови співфінансування 

(99,5% - міський бюджет, 0,5% - кошти ОСББ) у 5 будинках ОСББ на загальну суму             

4319,7 тис.грн., з них 4298,1 тис.грн. – кошти міського бюджету; 
- виконано капітальний ремонт 2-х покрівель за умови співфінансування (95% - 

міський бюджет, 5% - кошти ОСББ) будинків ОСББ «Прилуцька-18» (вул. Прилуцька,18) та 

ОСББ «Мерсі» (вул. Двірцева,15) на загальну суму 1356,4 тис.грн., них 1288,6 тис.грн. – 
кошти міського бюджету; 

- здійснено одноразове співфінансування (70% - міський бюджет; 30% - кошти ОСББ) 

видатків на поточну діяльність 44 ОСББ,  на загальну суму 3978,3 тис.грн., з них: 2784,8 
тис.грн. – міський бюджет, 1193,5 тис.грн. - кошти співвласників.  

 
З початку реалізації проєкту «Організація єдиного диспетчерського центру управління 

міським транспортом з автоматичною системою контролю та обліку рухомого складу. 

Впровадження електронної системи оплати проїзду в міському електро- та автотранспорті» 

здійснено видачу карток краматорчанина 27697 особам, в тому числі в 2020 році – 4417.  
В першому півріччі 2020 року відбувалось супроводження роботи системи DozoR, 

сума коштів з бюджету міста – 89,28 тис.грн. 
 
По проєкту «Впровадження програми «Громадський бюджет міста Краматорська на 

2016-2020 роки» за 2020 рік на реалізацію 8 проєктів направлено 2212,4 тис.грн. коштів 

бюджету міста. 
 

За оперативною ціллю B2 «Підвищення ефективності споживання енергоресурсів» 

виконано роботи з термомодернізації в 24-х будинках. Сума фінансування з державного та 

міського бюджетів – 10412,2 тис.грн. 
 

 За оперативною ціллю B3 «Формування комфортного та функціонального 

просторового середовища міста з використанням сучасних підходів та принципів 

універсального дизайну» з метою реалізації проєкту «Капітальний ремонт покрівель 

житлового фонду міста (85 будинків)» здійснено капітальний ремонт покрівель 4-х будинків. 

Сума фінансування в 2020 році - 4751,4 тис.грн., з них 4066,2 тис.грн – кошти міського 

бюджету,  685,2  тис.грн. - кошти співвласників. 
 
«Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів житлового фонду міста (260 одиниць)» - з 

початку реалізації проєкту здійснено капітальний ремонт 140 ліфтів, в т.ч. в 2020 році - 15. 
Сума фінансування в 2020 році – 2226,0 тис.грн. (95 % -  кошти міського бюджету та 5 % - 
кошти співвласників). 

 
«Капітальний ремонт фасадів (стяжка, між панельні шви, штукатурка, окраска, 

утеплення) житлового фонду міста (30 будинків)» - у звітному році здійснено капітальний 

ремонт стін та фасадів 11-ти будинків. Сума фінансування з бюджету міста – 3552,5 тис.грн. 
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В 2020 році продовжувалась реалізація проєкту «Розвиток прибудинкових територій 

шляхом залучення та підтримки ініціатив мешканців»: за рахунок коштів бюджету міста 

видалено 50 одиниць дерев (99,7 тис.грн.), придбано та встановлено лав на прибудинкових 

територіях – 8 одиниць (29,3 тис.грн.).  
Крім того роботи щодо видалення та обрізки дерев виконувались УК «Ладіс» за 

рахунок коштів мешканців (інформація відсутня). 
В результаті проведених робіт з утримання та відновлення зелених насаджень 

утворилось 639,8 м
3 деревини, в т.ч. у 2020 році – 60,2 м

3
, яка передана на баланс КП «Міст». 

 
Проєкт «Реконструкція площі Миру в м.Краматорськ» - виконано роботи з 

озеленення. Висаджено 754 штук садженців. Сума фінансування – 111,974 тис.грн. 
 

На виконання проєкту «Будівництво скверів м.Краматорськ» направлено 48095,55 

тис.грн. коштів бюджету міста. В 2020 році виконано роботи по об’єктам: 
- реконструкція з озелененням скверу по бул. Машинобудівників від вул.Дружби  до 

вул.Паркової; 
- здійснення авторського технічного нагляду будівельно-монтажних робіт об’єкту 

«Реконструкція з озелененням скверу по бул. Машинобудівників від вул.Дружби  до 

вул.Паркової»; 
- реконструкція скверу Профспілок по вул.Академічній (площа 2,6 га); 
- здійснення авторського технічного нагляду будівельно-монтажних робіт об’єкту 

«Реконструкція скверу Профспілок по вул.Академічній (площа 2,6 га)». 
 
 В рамках реалізації проєкту «Будівництво дитячих майданчиків міста»   

(фінансування – 1531,781 тис.грн. з міського бюджету) в 2020 році виконано будівельні 

роботи за наступними об’єктами: 
- будівництво дитячого та спортивного майданчика, розташованого за адресою: 

м.Краматорськ, бул.Краматорський, 42; 
- будівництво дитячого та спортивного майданчика, розташованого за адресою: 

м.Краматорськ, вул.О. Вишні,31; 
- будівництво дитячого та спортивного майданчика, розташованого за адресою: 

м.Краматорськ, вул.Паркова в районі буд.37; 
- будівництво дитячого та спортивного майданчика, розташованого за адресою: 

м.Краматорськ, вул.О.Вишні,17; 
- будівництво дитячого та спортивного майданчика, розташованого за адресою: 

м.Краматорськ, вул.Паркова в районі буд.14; 
- будівництво дитячого та спортивного майданчика, розташованого за адресою: 

м.Краматорськ, вул.Катеринича, 3; 
- будівництво дитячого та спортивного майданчика, розташованого за адресою: 

м.Краматорськ, вул.Паркова, 56 (завершальні роботи). 
В рамках реалізації міської цільової Програми "Громадський бюджет м.Краматорська на 

2016-2020 р." виконано будівельні роботи за об’єктами: 
- будівництво дитячих майданчиків по вул.Шкільна № 2,4, вул.Залізнична №7, 

вул.Комерційна № 3, 5; 
- будівництво спортивного комплексу у дворі по вул.Академічна №7. 

 
 По проєкту «Реконструкція та ремонт центральних вулиць та бульварів міста» у 

звітному році виконано наступні роботи: 
- коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Друга стадія 

проєктування реконструкції з озелененням скверу по бул.Машинобудівників від вул.Дружби 

до вул.Паркової» 
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- реконструкції з озелененням скверу по бул.Машинобудівників від вул.Дружби до 

вул.Паркової; 
- реконструкції території міста від пл.Миру до пл.Комсомольської Слави.        

Сума фінансування робіт з бюджету міста – 32890,795 тис.грн.   
 

В 2020 році завершені роботи по проєкту «Капітальний ремонт підземного переходу 

по вул.О.Тихого перехрестя вул.К.Гампера та вул.Центральна». 
Сума фінансування – 2063,367 тис.грн. 
 
Проєкт «Очищення водоймів та їх берегоукріплення в районі саду Бернацького, 

благоустрій прилеглої території, будування човнової станції» реалізується за рахунок коштів 

ФОНПС. Замовником робіт виступає департамент екології та природних ресурсів Донецької 

ОДА. У звітному році проведено громадські обговорення в процесі здійснення оцінки впливу 

на довкілля планованої діяльності по об’єктам: 
- укріплення та розчистка русел р. Казений Торець в межах м.Краматорськ (в районі 

"Саду Бернацького"); 
- укріплення та розчистка русел р. 2-га Біленька в м.Краматорськ (в районі "Саду 

Бернацького"). 
Сума фінансування – 522,153 тис.грн. 
 
З метою «Впровадження Стратегії розвитку громадянського суспільства» 

проведено 33 консультації з громадськістю та 40 засідань консультативно-дорадчих органів. 

Налагоджено діалог та партнерські відносини з інститутами громадянського суспільства, 

прийнято до уваги конструктивні пропозиції громадськості при прийнятті рішень. 
 
За оперативною ціллю В4 «Забезпечення зручності та високої якості 

адміністративних послуг» в рамках реалізації проєкту «Будівництво адміністративної 

будівлі Центру надання адміністративних послуг» в 2020 році виконано наступні роботи:  
- земельні роботи; 
-  улаштування дорожніх корит з ущільненням щебнем (частково); 
-  підпірні стіни та стіни підвалів; 
-  улаштування колон каркасу; 
-  улаштування ліфтової шахти (частково), також придбано обладнання для опалення та 

вентиляції.  
Видатки за 2020 рік – 35674,046 тис.грн., в т.ч. кошти ДФРР – 27839,63 тис.грн., 

кошти місцевого бюджету – 8951,813 тис.грн.  
Відсоток виконання будівельних робіт – 66%. 
Станом на 01.01.2021 будівельні роботи тривають. 
Завершення будівельних робіт планується здійснити в 2021 році за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 
 
За оперативною ціллю В5 «Розвиток системи освіти» закінчено  «Реконструкцію 

залу боротьби самбо та скелелазання в ЗОШ №8». Сума фінансування в 2020 році – 107,27 
тис.грн. 

 
В звітному році виконувались роботи, згідно укладених договорів, по капітальному 

ремонту (термомодернізація) будівель ДНЗ № 34, 51, 53, 60, 92 (сума фінансування – 
107692,214 тис.грн.) та по капітальному ремонту (термомодернізація) будівель ЗОШ № 4, 17, 
18, 23, 25, 32 (сума фінансування – 22756,538 тис.грн.).  

Реалізація проєктів відбувається в рамках Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України. 
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З початку реалізації проєкту «Монтаж систем автоматичного оповіщення про пожежу 

(АПС) у школах м.Краматорська» обладнано та встановлено АПС у 14 загальноосвітніх 

закладах міста, з них у 2020 році – 4 школи. Сума фінансування у звітному році – 2394,5 
тис.грн. з бюджету міста. 

 
З метою реалізації проєкту «Сучасні мультимедійні комплекси в усі загальноосвітні 

навчальні заклади міста (64 комплекти)» придбано та встановлено 140 сучасних 

мультимедійних комплексів, в т.ч. у 2020 році – 50 комплектів на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа». Сума 

фінансування у звітному році – 2080,0 тис.грн. 
 
За звітний рік з метою реалізації проєкту «Проведення ремонтних робіт та оновлення 

матеріально-технічної бази кімнат підлітків управління з гуманітарних питань» сума 

фінансування з бюджету міста склала 1263,045 тис.грн. За ці кошти виконано ремонт кімнати 

підлітків «Мир», розташованої за адресою: вул.В.Стуса, 62.  
 
З метою «Розвитку співпраці між навчальними закладами міста та підприємствами 

щодо професійної орієнтації молоді на потреби ринку праці» проведено профорієнтаційну 

роботу з молоддю в 31 навчальному закладі міста. 
 
Для відкриття двох додаткових груп для дітей з вадами зору в ДНЗ №84 придбано 

офтальмологічне обладнання на суму 1647,6 тис.грн., а саме – офтальмоскопи, синоптофор, 

колоротест та інше сучасне спеціалізоване обладнання; оснащені групи меблями, посудом, 

інвентарем.  
Оснащені інклюзивні групи та класи для дітей з особливими освітніми потребами на 

872,4 тис.грн. Придбано по 15 диванів та світломузичних панелей для інклюзивних класів,  
оснащені інклюзивні групи у садках, а також 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.   
Крім того, в 2020 році виконано капітальний ремонт інклюзивної групи  з 

улаштуванням пандусу в ДНЗ №60 – 590,495 тис.грн., та капітальний ремонт входу будівлі з 

улаштуванням пандусу для маломобільних верст населення ЗОШ №12 - 236,714 тис.грн. 

 

 
За оперативною ціллю B6 «Розвиток закладів культури та культурних осередків у 

місті» в 2020 році завершені роботи по капітальному ремонту будівлі школи мистецтв №1, 

розташованої за адресою: вул.Ювілейна, 44 у м.Краматорськ. Сума фінансування з початку 

реалізації проєкту - 6095,654 тис.грн. (в т.ч. за 2020 рік - 397,879 тис.грн.).  
 
За оперативною ціллю B7 «Розвиток фізичної культури та спорту» по проєкту 

«Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу: футбольне поле, майданчик для пляжного 

волейболу, легкоатлетична доріжка по вул.Паркова в м.Краматорськ» в березні 2020 року 

управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорськ 

проведено тендерну процедуру на закупівлю робіт та укладено  договір №34.03-10/5 від 

26.03.2020 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «УБК №1» ЄДРПОУ 

40621006, вартість договору підряду складає 35 525 470,00 грн. 
Видатки за проєктом з початку реалізації:  38620,57 тис.грн. (за 2020 рік – 36402,1 

тис.грн.), 
в т.ч. ДФРР – 17456,701 тис. грн. (за 2020 рік – 16556,701 тис.грн.); 
обласний бюджет – 8373,8 тис. грн. (за 2020 рік – 8373,8 тис.грн.); 
місцевий бюджет – 12790,069 тис. грн. (за 2020 рік – 11471,599 тис.грн.). 
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Відсоток виконання будівельних робіт згідно з договором складає 100%.   
Проєкт потребує коригування. В 2021 році, після коригування проєктно-кошторисної 

документації, будуть виконані додаткові будівельні роботи за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 
 
По проєкту «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу» розроблено проєктно-

кошторисну документацію з експертизою на будівництво спеціалізованого залу боротьби 

«Колізей». Витрати з бюджету міста – 1218,4 тис.грн. 
 
Відбувається реалізація проєкту «Будівництво типової будівлі басейна «H2O-Classic» 

вул.О.Тихого та Маяковського в м.Краматорськ». Виконавець робіт - Департамент 

капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації. За звітний рік 

виконані роботи  з укладання фундаменту, залито обидві чаші басейнів, виконані роботи  з 

монтажу металоконструкцій каркасу будівлі, виконано улаштування покрівлі, ведеться 

робота з встановлення панелей для стін та утеплення фасаду, роботи виконано на 30%. 

Закуплені матеріали для подальшого улаштування та утеплення будівлі. 
Строк завершення робіт – червень 2021 року.  
Вартість проєкту – 80,194 млн.грн., профінансовано 46,9 млн.грн. (кошти обласного 

бюджету), в тому числі за звітний рік – 22,6 млн.грн. 
Роботи за проєктом 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. 
 
З метою будівництва фізкультурно-оздоровчих комплексів виконано експертизу 

проєктно-кошторисної документації за проєктом «Будівництво фізкультурно-оздоровчого 

комплексу в ЗОШ №31", розташованого по вул.Катерини Білокур, 14 м. Краматорська 

Донецької обл.". Сума фінансування з бюджету міста – 40,128 тис.грн. 
 
Матеріально-технічне забезпечення дитячо-юнацьких спортивних клубів та шкіл 

міста становить 43% від запланованого на 2020 рік. За 2020 рік придбано спортивний 

інвентар для 5 дитячо-юнацьких спортивних клубів та 2 дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

за рахунок коштів бюджету міста на суму 387,7 тис.грн.  
 
За оперативною ціллю B9 «Розвиток системи охорони життя і здоров’я, 

підвищення якості медичних послуг» для реалізації проєкту «Капітальний ремонт об’єктів  

медичних закладів, які потребують першочергової заміни» витрачено 1494,134 тис.грн. 

коштів бюджету міста на завершення капітального ремонту даху будівлі стаціонару КМУ 

«Дитяче територіальне медичне об’єднання» по вул.Героїв України, 20 м. Краматорськ 

Донецької області.  
 
Проєкт «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Краматорська»  включено до переліку 

проєктів, що реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1068 (зі 

змінами). В 2020 році укладено договори на виконання підрядних робіт по об’єкту, 

здійснення технічного нагляду, здійснення авторського нагляду за будівельно-монтажними 

роботами по об’єкту: «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального 

закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Краматорська» (роботи 

продовжено на 2021 рік). Сума фінансування 26359,536 тис.грн. 
 
В 2020 році виконано роботи з коригування проєктно-кошторисної документації 

проєкту «Реконструкція будівлі амбулаторії №1 розташованої за адресою: м. Краматорськ, 
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вул. Л. Бикова, 15 КЗ «ЦПМСД №1» м. Краматорськ». Сума фінансування з бюджету міста – 
564,316 тис.грн. 

 
В рамках реалізації проєкту «Реконструкція травматологічного корпусу КМУ «Міська 

лікарня №3», розташованого за адресою: м.Краматорськ, вул. Героїв України, 17» в 2020 
році завершено роботи за проєктами: 

- капітальний ремонт відмостки будівлі травматологічного корпусу КМУ «Міська 

лікарня №3» по вул. Героїв України (Вознесенського), 17 в м.Краматорськ Донецької 

області; 
- реконструкції будівлі травматологічного корпусу КМУ "Міська лікарня №3" по вул. 

Героїв України (Вознесенського), 17 в м. Краматорськ, Донецької області. 
Сума фінансування з бюджету міста – 917,023 тис.грн.  
 
Завершено реалізацію проєкту «Реконструкція травматологічного корпусу КМУ 

«Міська лікарня №3», розташованого за адресою: м.Краматорськ, вул. Героїв України, 17». 

Сума фінансування в 2020 році з бюджету міста – 917,023 тис.грн.  
 

Проєкт «Реконструкція та переоснащення акушерсько - гінекологічного корпусу КМУ 

«Міська лікарня №1» м. Краматорськ з метою створення перинатального центру ІІ рівня»  
рішенням Краматорської міської ради від 30.03.2018 № 36/VII-136 передано до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької 

обласної ради для його подальшого доопрацювання та реалізації. Будівлю акушерсько-
гінекологічного корпусу передано в оперативне керування спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької обласної ради. На його базі 

створено КНП «Обласний перинатальний центр м. Краматорськ».  
 
По проєкту «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунальної медичної 

установи «Дитяче територіальне медичне об’єднання» по вул.Вознесенського, 20, м. 

Краматорськ» в 2020 році укладено договори на виконання підрядних робіт, здійснення 

технічного нагляду, здійснення авторського нагляду за будівельно-монтажними роботами. 

Виконувались роботи по ремонту покрівлі, встановленню вікон, утеплення фундаменту, 

цоколю та фасаду. Сума фінансування – 4158,413 тис.грн. Роботи продовжено на 2021 рік.  
Реалізація проєкту відбувається в рамках Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України. 
 
Впродовж звітного року реалізовувався проєкт «Підвищення якості медичного 

обслуговування в офтальмологічному відділенні КМУ «Міська лікарня №2» м.Краматорська 

(переоснащення сучасним медичним обладнанням)». Сума фінансування за 2020 рік – 1490,0 
тис.грн. (кошти бюджету міста). За ці кошти придбано лазерну офтальмологічну систему для 

візуалізації очного дна («зелений лазер») та офтальмологічний лазер OPTIMIS II.  
 
Реалізація проєкту «Впровадження єдиних стандартів та індикаторів якості медичної 

допомоги» не відбувалася в зв‘язку із відсутністю на державному рівні єдиних стандартів та 

індикаторів якості медичної допомоги. Міністерством охорони здоров’я проводиться робота 

по перекладу міжнародних медичних протоколів на українську мову та рекомендовано 

закладам самостійно обирати міжнародні протоколи та надавати медичну допомогу за їх 

стандартами із рекомендованого переліку.  
 
З метою реалізації проєкту «Медична інформаційна система» - впровадження в 

лікувальних закладах та установах міського підпорядкування  м. Краматорська електронного 

документообігу» протягом 2020 року за рахунок коштів бюджету міста КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1» Краматорської міської ради було закуплено 

мережеве обладнання для удосконалення роботи центрального серверу на суму 1049,4 
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тис.грн, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Краматорської міської 

ради було закуплено мережеве обладнання та програмне забезпечення до нього на суму 319,1 

тис.грн. та КНП «Стоматологічна поліклініка №1» Краматорської міської ради було 

придбано два комп’ютера на суму 40,0 тис.грн. 
 

          Для реалізації проєкту «Оперативний облік медичних препаратів в лікувальних 

закладах та установах міського підпорядкування м. Краматорська» на даний час 

фінансування не потрібно. Заклади охорони здоров’я самостійно вносять дані в програму Е-
ліки. Оперативний облік медичних препаратів в закладах охорони здоров’я проводиться 

щотижня. 
 

Проєкт «Розробка міської програми «Здоровий спосіб життя – основа громадського 

здоров’я нації» (організація проведення заходів з пропаганди здорового способу життя, 

випуск плакатів, листівок та буклетів)» в 2020 році не фінансувався. Заклади охорони 

здоров’я самостійно викладають інформацію на сторінках закладів в соціальних мережах. 

Службу громадського здоров’я на теперішній час не створено ні на обласному, ні на 

міському рівнях. Планується її створення на базі ДУ «Донецький обласний лабораторний 

центр Міністерства охорони здоров’я України». 
 
Стратегічна ціль С. «Підвищення спроможності органу місцевого 

самоврядування» складається з двох оперативних цілей, виконання  яких забезпечується 4 

проєктами. Реалізація проєктів фінансування не потребує.  
 
В 2020 році за оперативною ціллю С.1. «Розбудова зрозумілої та прозорої системи 

управління й прийняття рішень, забезпечення підзвітності, налагодження зворотного 

зв’язку  і забезпечення відкритості до обміну інформацією» проєкт «Забезпечення 

реалізації принципів прозорості й підзвітності шляхом розбудови системи двосторонньої 

комунікації з громадськістю» знаходиться в стадії постійної реалізації. Проведено звіт 

міського голови, 33 консультацій з громадськістю замість 13 прогнозованих, винесено на 

обговорення 69 важливих питань розвитку громади на засідання Громадської ради.  
 
Проєкт «Запровадження періодичного здійснення аналізу прийнятих рішень з 

інформуванням громадськості про них і результати їх втілення, демонструючи не тільки 

позитивні досягнення, а й помилки та ризики, на які наражається орган місцевого 

самоврядування» знаходиться в стадії постійної реалізації, за яким проводиться вивчення 

громадської думки, врахування пропозицій громадськості при прийнятті рішень (Статут 

міста, Положення про консультації з громадськістю, Положення про електронні петиції, 

регуляторні акти, тощо). За звітний рік проведено 12 моніторингів суспільних настроїв 

населення. 
 
За оперативною ціллю С.2. «Підвищення ефективності та результативності 

діяльності міської влади за умов децентралізації управління» виконуються заходи зі 

здійснення оцінки ефективності бюджетних видатків з точки зору задоволення споживачів 

послуг і пріоритетів різних соціальних груп територіальної громади Краматорська, 

направлені на визначення ступеня досягнення запланованої мети, виконання завдань 

бюджетної програми шляхом аналізу виконання результативних показників, на виявлення 

чинників, що перешкоджають виконанню бюджетних програм та досягненню запланованих 

результативних показників бюджетної програми, розробляються пропозиції щодо 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів.  
 
Стратегічна ціль D «Безпечне місто» складається з 15 проєктів з яких в 2020 році 

реалізовувались 9, витрати склали 4493,809 тис.грн. 
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За оперативною ціллю D1 «Підвищення рівня безпеки мешканців та гостей міста» з 

метою реалізації проєкту «Здійснення аналізу та розробка проєкту оптимізації та 

реконструкції вуличної мережі з пріоритетом щодо безпеки дорожнього руху та 

зменшення кількості жертв ДТП» розроблено комплексну схему організації дорожнього 

руху в місті (КСОДР). Сума фінансування з міського бюджету – 1591,116 тис.грн.   
 

Рішенням Краматорської міської ради від 17.12.2020  №2/ VIII - 40 передбачено кошти 

у розмірі 7430,0 тис.грн. на розробку проєктно-кошторисної документації, придбання і 

встановлення світлофорних об'єктів з голосовим супроводженням на перехрестях вулиць 

Двірцева - М.Приймаченко, Дружби - Академічної, Паркової - бул. Машинобудівників, без 

голосового супроводження - на вулиці О.Тихого (на виїзді з промислової зони і на перехресті 

з вул.Південною) та на перехрестях вулиць Хабаровської і Мостової.  
У 2020 році встановлено 3 світлофорних об’єкти на перехрестях вулиць Двірцевої - 

М.Приймаченко, Паркової - бул.Машинобудівників, Дружби - Академічної на суму 1782,0 
тис.грн. Всі встановлені об'єкти (28 одиниць) обладнані інтегрованими табло відліку часу та 

пристроями звукового супроводу пішоходів з обмеженим зором. Також у грудні 2020 року 

був розроблений робочий проєкт "Будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вул. 

Хабаровська та вул. Мостова в м.Краматорськ" на суму 77, 925 тис.грн. 
 
В рамках реалізації проєкту «Модернізація систем дорожньої навігації, інформаційно-

комунікаційних та технічних засобів безпеки дорожнього руху» для підвищення безпеки 

дорожнього руху для всіх його учасників, зниження рівня ДТП встановлено 115 дорожніх 

знаків, 56 демонтовано, 66 замінено, 12 перенесено, проведено обслуговування 134-х та 

монтаж 11 дорожніх знаків. Витрати бюджету міста – 375,788 тис.грн. 
 
Для реалізації проєкту «Встановлення камер відеоспостереження в м. Краматорськ» в  

2020 році укладено договори на виконання робіт по будівництву оптичної мережі для 

встановлення засобів відеоспостереження на пл. Миру в м. Краматорськ та на здійснення 

авторського нагляду за будівельно-монтажними роботами по об’єкту «Будівництво оптичної 

мережі для встановлення засобів відеоспостереження на пл. Миру в м. Краматорськ 

Донецької області».  
 
За оперативною ціллю D2 «Забезпечення цивільного захисту населення» в рамках 

проєкту «Модернізація та облаштування захисних споруд цивільного захисту» протягом 

2020 року підприємствами, установами та організаціями – балансоутримувачами захисних 

споруд проводилися, здебільшого, роботи з прибирання та фарбування захисних споруд. 

Насамперед, це пов’язано з недостатнім фінансуванням необхідних заходів як з бюджетів 

різних рівнів, так і за рахунок власних коштів приватних підприємств.  
Обсяг фінансування склав 365,33 тис.грн.  
Оскільки більшість обладнання систем життєзабезпечення для захисних споруд в 

Україні не виробляються, а зарубіжні (європейські) аналоги не відповідають проєктним 

технічним характеристикам існуючих сховищ, доведення стану захисних споруд до рівня 

повної готовності та їхнє облаштування необхідним обладнанням на цей час є досить 

проблематичним. Зважаючи на це, перед балансоутримувачами захисних споруд ставиться 

завдання виконання мінімально необхідного обсягу робіт, який би забезпечував хоча б 

короткочасне перебування в них людей (відновлення систем освітлення, водопостачання і 

каналізації тощо).  
При ліквідації окремих підприємств (молокозавод, хлібокомбінат, цегляний завод та 

ін.) захисні споруди, що перебували на їхньому балансі, залишаються практично 

безхазяйними, прийняття їх до комунальної власності недоцільно, оскільки вони, як правило, 

перебувають на закритій території промислової зони або віддалених селищ міста. 
Проєкт «Створення системи оповіщення населення міста, моніторингу та реагування 

на виникнення надзвичайних ситуацій та загроз» - на території міста Краматорська 
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функціонує система централізованого оповіщення населення, яка включає в себе, поміж 

іншого, 95 електросирен. У зв’язку з тривалим терміном їх експлуатації частина 

електросирен перебуває в неробочому стані (потребують відновлення лінії електроживлення, 

лінії керування, перемотування електродвигунів тощо).  
В 2020 році: 
- організовано експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення за 

договором з ПАТ «Укртелеком». Витрати склали 161,93 тис.грн.; 
- відновлено працездатність двох електросирен на ПрАТ «КЗВВ». Витрати склали 2,3 

тис.грн.; 
-за договором з ТОВ «ОЗОН-С» (м.Дніпро) розроблено технічне завдання на 

проєктування та проєкт «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи 

централізованого оповіщення м.Краматорськ». Технічне завдання і проєкт погоджено, 

відповідно до вимог чинного законодавства, з Головним управлінням Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Витрати склали 100,0 тис.грн.   
 
Для реалізації проєкту «Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 

населенням міста щодо системи цивільного захисту міста» протягом звітного року проведено 

2 зустрічі з непрацюючим населенням на консультаційних пунктах цивільного захисту. 
В січні-червні 2020 року розроблено та виготовлено типографським способом 7 

інформаційних листівок «Це повинен знати кожен» (по 1000 примірників кожної): «Щоб 

відпочинок на водоймі не став трагедією», «Що робити, коли розбився ртутний градусник?», 

«Як підготувати «тривожну (екстрену) валізу», «Евакуаційні заходи при надзвичайних 

ситуаціях», «Загальні правила надання першої допомоги», «Дотримуйтесь правил пожежної 

безпеки», «Як вберегтися від укусу кліща».  
За угодою з РА «Хамелеон» на території центральної частини міста розміщено 34 сіті-

лайтів: «Не провокуй пожежі в природних екосистемах!», «Бережіть своє життя і майно від 

пожежі», «Будьте вкрай обережними на льоду!», «Вода не страшна тим, хто дотримується 

обережності!», «Відповідальність рятує життя!». 
Сума фінансування в 2020 році – 7,5 тис.грн. 
 
За оперативною ціллю D3 «Запровадження дієвої екополітики та посилення 

системи з управління природоохоронною діяльністю» для підвищення екологічної 

свідомості мешканців міста Краматорськ проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота 

та масові публічні заходи, розроблено макети і розміщено 6 постерів, роздруковано та 

розповсюджено поліграфічну продукцію. Сума фінансування з бюджету міста - 29,92 
тис.грн.  

 
В рамках проєкту «Відкритий бюджет» діє механізм громадського контролю за 

використанням коштів спеціального фонду, зокрема фонду охорони навколишнього 

природного середовища. 
 

У 2020 році здійснювалась реалізація 55 проєктів (38,5 % від загальної кількості 

проєктів, які залишились для реалізації). На їх реалізацію з різних джерел направлено 

372116,6 тис.грн.   
 

 
 
Секретар міської ради                                                                         І.І. Сташкевич 
 
                                                                          


