
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 24.02.2021 № 5/VIII-209

м. Краматорськ

Про затвердження Програми
економічного і соціального розвитку
Краматорської міської територіальної
громади на 2021 рік

Розглянувши проект Програми економічного і соціального розвитку Краматорської
міської територіальної громади на 2021 рік, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Краматорської міської
територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма), що додається.

2. Заступнику міського голови, згідно з розподілом обов’язків, забезпечити
координацію роботи з її виконання з урахуванням фінансових можливостей.

3. Структурним підрозділам міської ради:

1) забезпечити виконання заходів, проектів та основних показників Програми;

2) щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати
відділ стратегічного планування, територіального розвитку та управління проектами
управління економічного розвитку про хід їх виконання;

3) своєчасно надавати відділу стратегічного планування, територіального розвитку та
управління проектами управління економічного розвитку пропозиції щодо внесення змін та
доповнень до відповідних розділів Програми згідно зі змінами до міського бюджету.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради та
заступників міського голови згідно з розподілом їх обов’язків.

Міський голова О.В. Гончаренко



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

24.02.2021 № 5/VIII-209

Програма
економічного і соціального розвитку

Краматорської міської територіальної громади
на 2021 рік



Вступ

Програма економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної
громади на 2021 рік (далі – Програма) розроблена відділом стратегічного планування,
територіального розвитку та управління проектами управління економічного розвитку
міської ради на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку
Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік, актуальних проблемних питань,
пропозицій структурних підрозділів міської ради, підприємств міста та територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади, на виконання розпорядження міського
голови від 18.08.2020 № 75р «Про розробку проекту Програми економічного і соціального
розвитку міста Краматорська на 2021 рік».

Програма визначає сукупність взаємоузгоджених заходів щодо вирішення нагальних
проблем та досягнення сталого розвитку Краматорської міської територіальної громади у
2021 році.

Нормативно-правовою основою розроблення Програми є:

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та
складання проекту державного бюджету».

З метою забезпечення цілісності системи планування місцевого розвитку враховані
положення програмних документів, які діють на регіональному рівні, а саме:

Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року та План заходів з
реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року,
затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-
цивільної адміністрації від 17 лютого 2020 року № 147/5-20.

Основними інструментами реалізації визначених завдань та досягнення
поставлених цілей будуть:

заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми за ключовими напрямами
діяльності місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів міської ради;

проєкти місцевого розвитку, які спрямовані на створення та розвиток
інфраструктурних об’єктів;

міські цільові програми, розроблені та затверджені в установленому законодавством
порядку.

Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей
бюджетів усіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів.

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів відділом
стратегічного планування, територіального розвитку та управління проектами управління
економічного розвитку міської ради буде здійснюватися та оприлюднюватися
щоквартальний моніторинг виконання Програми.



1. Аналіз економічного і соціального розвитку міста
Краматорська

1.1. Тенденції економічного і соціального розвитку міста

Краматорськ – місто обласного підпорядкування, заснування якого традиційно
відносять до 1868 року. Місто розташоване в північній частині Донецької області, на правій
притоці Сіверського Дінця – по обидві сторони ріки Казенний Торець.

Промисловий комплекс.
Промисловими підприємствами основного кола (включаючи підприємства,

перереєстровані із зони проведення АТО) до кінця 2020 року буде реалізовано
промислової продукції на 18500,0 млн.грн., що в діючих цінах на 11,1% менше, ніж за
2019 рік. Питома вага промисловості міста в загальному обсязі реалізованої промислової
продукції по області складає близько 6,0%.

Велика частина 2020 року припала на карантин, запроваджений 11 березня через
пандемію коронавірусної хвороби, тому 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.

За останні роки у функціонально-галузевій структурі промислового комплексу змін
не відбулось.

Машинобудування – провідна галузь промисловості міста, ступінь її розвитку
значною мірою визначає економічний та соціальний рівень розвитку міста в цілому.
Машинобудівний комплекс міста займає одне з важливих місць в економіці не тільки міста,
а й регіону, орієнтований на потреби галузей важкої індустрії (металургійного комплексу,
вугільної та механообробної промисловості, машинобудування в цілому).

У галузевій структурі реалізованої промислової продукції міста продукція
машинобудування складає близько 70,0%.

Про найбільші обсяги реалізованої промислової продукції в 2020 році звітували
ПрАТ «НКМЗ», ПАТ «ЕМСС» та ТОВ «Фурлендервіндтехнолоджі».

Динаміка виробництва основних видів машинобудівної продукції:

Найменування продукції од.
виміру 2016 2017 2018 2019 2020

(очікув.)



комбайни прохідницькі штук 5 9 13 8 9
млини та дробарки -//- 22 26 35 45 41
машини шахтно-підйомні -//- 5 2 1 3 3
прокатне та металургійне
обладнання

тис.
тонн 4,3 2,6 1,9 3,2 1,7

валки прокатні -//- 12,0 16,8 18,4 20,9 17,8
гідротехнічне та
енергетичне обладнання -//- 2,7 1,8 1,5 0,9 1,9

гірничо-транспортне
устаткування -//- 0,1 0,2 3,5 2,2 2,3

У галузевій структурі реалізованої промислової продукції міста продукція
підприємств металургії та оброблення металу займає близько 10,0%.

Сільське господарство
Земельний фонд міста станом на 01.01.2020 складає: площа сільськогосподарських

угідь - 18,4 тис.га, з них 14,787 тис.га ріллі, в тому числі зрошуваної – 5,975 тис.га.
Обсяг валової продукції за 2020 рік очікується в сумі 149271,2 тис.грн., що на 7,1%

менше аналогічного показника 2019 року. Одним із внутрішніх факторів зниження
показника – різний технологічний рівень вирощування сільськогосподарських культур
господарствами, а також особливості погодних умов, які значною мірою вплинули на
урожайність технічних та плодоовочевих культур.

Пріоритетним напрямком в господарській діяльності сільгосппідприємств міста є
розвиток рослинництва зернового та технічного напрямку (вирощування зернових, зернобо-
бових культур, провідні серед яких - озима пшениця, озимий та ярий ячмінь, горох та
техніч-них культур – соняшник, льон, гірчиця), вирощування овочів відкритого ґрунту та
картоплі.

У 2020 році очікується збільшення обсягів виробництва зернових культур на 6,8%,
зменшення виробництва овочевих культур закритого та відкритого ґрунту на 11,6%. У
зв’язку із зменшенням на 13,0% посівної площі технічних культур, очікується зменшення
виробництва соняшнику на 31,8% у порівнянні з показником минулого року.



На території міста здійснюють виробничо-господарчу діяльність ПрАТ «Урожай»,
ТОВ «Краматорський урожай», ТОВ «Агрофірма «Донеччина», ПП «Альошина» та
господарчу діяльність ТОВ «АГРОЕКСПЕРТ», які є суб’єктами зберігання зерна. Станом на
01.09.2020 суб’єктами господарювання задекларовано 22064,5 т зерна, з яких: пшениці
м’якої – 16668,3 т, ячменя – 5396,2 т; технічних культур – 151,9 т.

Наявність зрошуваних земель всього – 5975,0 га. Площа зрошуваних земель, які
використовуються для поливу складає 2123,0 га. Не використовується 3852,0 га з причин
незадовільного стану господарських мереж, відсутності дощувальних машин та
незадовільного технічного стану насосно-силового обладнання. Площі зрошувальних
земель, на яких реально можливо відновити меліоративні системи, складають 1712,0 га.

Плодоягідні багаторічні насадження займають площу 355,0 га, в тому числі у
плодоносному віці - 297,0 га. Закладка нових насаджень не передбачається. Зерняткових
насаджень – 297,0 га, у плодоносному віці – 241,0 га. Кісточкові – 55,0 га, з яких у
плодоносному віці – 55,0 га. Ягідники - 3,0 га, з яких у плодоносному віці – 1,0 га. За 2020
рік виробництво плодів та ягід відсутнє.

Станом на 01.09.2020 землі сільгосппризначення - угіддя (002.03 Багаторічні
насадження) знаходяться у приватної власності громадян – власників земельних часток–
паїв.

Тваринництво
До 2017 року діяльність в галузі тваринництва здійснювали два

сільськогосподарських підприємства – ПрАТ «Урожай», філії «Орджонікідзе» та «Степове»
Агрофірми «Шахтар», які спеціалізувалися на вирощуванні худоби м’ясного та молочного
напрямку, птахівництві, свинарстві, виробництві молока.

На теперішній час діяльність в галузі тваринництво здійснює ФОП Павлов С.Є., який
спеціалізується на вирощуванні худоби м’ясного напрямку – свинарство. У зв’язку з
відсутністю статистичної форми звітності для фізичних осіб-підприємців, показники
валового виробництва галузі тваринництва відсутні.

Станом на 01.09.2020 чисельність ВРХ, корів молочного та м’ясного напрямку
відсутня.

Повна ліквідація базових господарств на підвідомчій території привела до того, що
тваринництво, як складова частина сільського господарства, має розвиток лише в
господарствах населення.

За відомостями Краматорського міського управління Головного управління Держ-
продспоживслужби в Донецькій області, згідно даних реєстру чисельності поголів’я тварин



станом на 01.09.2020, чисельності поголів’я сільськогосподарських тварин всіх видів в
господарствах населення міста складає:

- великої рогатої худоби – 775 голів, у тому числі корів – 496 голів;
- свиней – 2400 голів;
- овець та кіз – 300 голів;
- птиці всіх видів - 25000 голів.

Харчова та переробна промисловість
Станом на 01.09.2020 у місті здійснюють діяльність переробні міні – підприємства,

які у невеликих обсягах здійснюють виробництво продукції. Згідно Закону України «Про
статистику» міні-підприємства офіційно не звітують до органів статистики щодо показників
діяльності з виробництва продукції.

На теперішній час, відповідно наказу Мінагрополітики від 10 лютого 2016 року №39
«Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення
державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього
заінтересованим суб’єктам», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 березня
2016 року за №382/28512, виконання норм ст. 23 та 25 Закону України «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» розпочато процес
державної реєстрації потужностей та отримання експлуатаційного дозволу.

Державну реєстрацію потужностей проводить Краматорське міське управління
Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області на безоплатній основі.
Так, станом на 01.01.2020 зареєстровано 25 юридичних та фізичних осіб-підприємців, які
здійснюють діяльність в галузі переробної промисловості.

З метою забезпечення контролю за якістю та безпекою виробляємої продукції на
території міста, у 2020 році впроваджено систему контролю безпечності харчових продуктів
(НАССР) на 8 підприємствах харчової промисловості, у складі яких відсутні необроблені
інгредієнти тваринного походження.

Станом на 01.09.2020 ТОВ «Краматорський комбінат дитячого харчування»
підтверджено якість та безпеку виробляємої продукції. На реалізацію заходу витрачені
власні кошти підприємства (сертифікація продукції, впровадження систем управління
якістю, навколишнім середовищем, безпечністю харчової продукції).

Розвиток підприємницького середовища
Мале та середнє підприємництво відіграє значну роль в підвищенні рівня

конкурентоспроможності міста, відновленні сталого економічного зростання та розвитку
сприятливого середовища для провадження підприємницької діяльності, у збалансуванні
інтересів учасників ринку, забезпечує насичення усіх сегментів ринку товарами та
послугами, сприяє позитивним економічним та соціальним тенденціям розвитку міста і
регіону.

Станом на 01.01.2020 року у місті Краматорську налічувалось 10 728 суб’єктів малого
і середнього підприємництва, фізичних осіб-підприємців, з яких:

3 701 підприємства: 75 – середні, 3 626 – малі;
7 027 фізичні особи-підприємці, (за інформацією ГУ ДПС у Донецькій області).
Тенденція розвитку сфери бізнесу характеризується збільшенням кількості суб’єктів

малого і середнього підприємництва, фізичних осіб-підприємців з 9 436 у 2018 році до
10 728 у 2019 році, в тому числі фізичних осіб-підприємців, які сплачували податки, з 6
613 осіб у 2018 році до 7 027 осіб в 2019 році.

У порівнянні з показником 2018 року кількість суб’єктів малого і середнього
підприємництва, фізичних осіб-підприємців збільшилась на 13,7%, в тому числі:

- кількість малих підприємств - на 31,3%;
- фізичних осіб-підприємців, які сплачували податки - на 6,3%.



Протягом 2019 року зареєстровано 1 080 суб’єктів підприємницької діяльності (з них,
92 юридичні особи, 988 фізичних осіб-підприємців), що менше, ніж у попередньому році на
22,8% (1399).

Станом на 01.07.2020 року зареєстровано 680 суб’єктів підприємницької діяльності (з
них, 90 юридичних осіб, 590 фізичних осіб-підприємців), за інформацією управління
реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади.

До кінця 2020 року кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності
очікується на рівні 1100 одиниць, що на 1,9% більше показника 2019 року, з них: 159
юридичних осіб і 941 фізична особа-підприємець.

У першому півріччі 2020 року кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької
діяльності (680 одиниць) перевищує кількість суб’єктів, що припинили свою діяльність (520
одиниць).

Надходження від діяльності суб’єктів підприємництва у доходній частині місцевого
бюджету за 12 місяців 2019 року склали 1 347 377,8 тис.грн., що перевищує надходження за
12 місяців 2018 року на 253 343,6 тис.грн. (на 23,2% більше показника 2018 року).

Станом на 01.07.2020 надходження від діяльності суб’єктів підприємництва у доходній
частині місцевого бюджету склали 640 117,6 тис.грн.

Надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів підприємництва за 2019
рік склали 2 191 203,8 тис.грн., що на 359 173,5 тис.грн. перевищує надходження за 2018 рік
(на 19,6% більше показника 2018 року).

Станом на 01.07.2020 надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів
підприємництва склали 1 084 213,3 тис.грн.

З метою залучення фінансових ресурсів у сферу малого підприємництва міською
Програмою була передбачена реалізація заходу щодо співфінансування бізнес-проєктів
переможців конкурсних відборів за пріоритетними напрямками діяльності за рахунок
коштів міського бюджету.

Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання
фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на реалізацію проектів,
затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-
цивільної адміністрації від 03.06.2019 № 556/5-19, зареєстрований в Головному
територіальному управлінні юстиції в Донецькій області 19.06.2019 за № 189/2902.

Проте, у зв’язку із періодом запровадження карантинних заходів по запобіганню
поширення коронавірусної інфекції COVID-19, протягом 2020 року фінансова підтримка не
надавалась.



Також, проведення реформи децентралізації унеможливлює співфінансування
переможців конкурсних відборів за рахунок коштів місцевих бюджетів. Враховуючи
зазначене, проведення, в рамках Регіональної програми розвитку малого і середнього
підприємництва в Донецькій області на 2019-2020 роки, у 2020 році конкурсних відборів
проєктів суб’єктів малого підприємництва з метою надання фінансової підтримки не
передбачається.

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню
Галузь внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню

представлена 651 магазинами, 79 підприємствами оптової торгівлі, 196 підприємствами
дрібно-роздрібної торгівлі, 248 підприємствами ресторанного господарства, 14 ринками,
143 перукарнями, 96 СТО, авто мийок та автостоянок, 64 об’єктами з виготовлення та
ремонту взуття, 31 ательє з пошиття одягу, 37 підприємствами з ремонту побутової техніки,
комп’ютерів та інш. та 184 об’єктами, що надають інші побутові послуги.

В місті спостерігається тенденція збільшення об’єктів сфери торгівлі, ресторанного
господарства та надання побутових послуг міста.

З початку 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 магазину з продажу товарів для
манікюру. Супермаркет «ЕКО-маркет», розташований по вул. Олекси Тихого, припинив
свою діяльність.

В сфері ресторанного господарства відкрито 2 підприємства: 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 місті функціонують магазини та супермаркети торговельних мереж: «АТБ-
Маркет», «ЕКО-Маркет», «Сільпо», «Чудо-маркет», «Посад», «Епіцентр», «Фокстрот»,
«Комфі», «Ельдорадо», «Цитрус», «Алло», «Простор», «Ева» та ін. Асортимент
продовольчих та непродовольчих товарів в магазинах та супермаркетах перевищує 150 тис.
найменувань.



Фірмова мережа міста представлена магазинами: «Лучіано», «Істочник радості»,
«Вацак» - продаж кондитерських виробів; «Кулінічі» - продаж хлібобулочних виробів;
«Салтівські ковбаси», «Семенівські ковбаси», «Свіжина», «М’ясний м’ясокомбінат»,
«Харківський м’ясний ряд» - м’ясні і ковбасні вироби. В торговельних об’єктах міста
проводяться акції, розпродажі, діють програми лояльності для постійних клієнтів. Задля
розрахунку з покупцями застосовуються електронні системи та платіжні термінали.

В місті діють 555 об’єктів з надання побутових послуг населенню. Зазначені
підприємства надають населенню послуги з ремонту та технічного обслуговування
транспортних засобів, виготовлення ювелірних виробів, ремонту побутової та комп’ютерної
техніки, пошиття одягу, ремонту взуття, хімчистки, тощо. Матеріально-технічна база
об’єктів побутового обслуговування постійно оновлюється за рахунок модернізації та
переоснащення обладнання.

Підприємствами торгівлі та побутового обслуговування пропонується широкий
перелік додаткових послуг – стоянки для автотранспорту, послуги громадського
харчування, розрахункові термінали, банкомати, продаж кави, продаж квітів, аптечні
пункти, комплектування подарункових наборів, тощо.

В 2021 році очікується збереження позитивної динаміки мережі об’єктів сфери
торгівлі та надання побутових послуг м.Краматорська. Заплановано відкриття 11 магазинів
площею 2100 м², 4 закладів ресторанного господарства на 140 посадкових місць, 13
підприємств побутового обслуговування.

В період з 12.03.2020 по 11.05.2020, у зв’язку зі встановленням на всій території
України карантину, було заборонено роботу багатьох підприємств торгівлі та об’єктів
побутового обслуговування. Саме в цей час гостро постала потреба в запроваджені
ефективних форм торговельної діяльності, які б сприяли підвищенню адаптованості ринку
внутрішньої торгівлі до кризових явищ. Суб’єкти господарювання стали активно
використовувати альтернативні форми торгівлі: продаж товарів через Інтернет-мережу, за
телефонними замовленнями, оголошеннями, з використанням адресної кур’єрської
доставки. Необхідність застосування сучасних торговельних технологій не втратила своєї
актуальності після послаблення карантинних обмежень, тому на підприємствах торгівлі, і в
подальшому, будуть впроваджуватися нові прогресивні форми продажу товарів.

Суб’єктами господарювання здійснюються заходи з підтримки малозабезпечених
верств населення: проведення благодійних обідів, забезпечення продовольчими наборами,
надання побутових послуг зі знижками.

Сьогодні, розвиток внутрішньої торгівлі в Україні відбувається в умовах падіння
рівня продажу товарів національного виробництва за одночасних значних обсягів
надходжень імпорту. З метою насичення ринку якісними товарами вітчизняного
виробництва планується відкриття двох відділів з продажу непродовольчих товарів
українських виробників, виділення торговельних місць на риках міста для продажу
сільськогосподарської продукції її виробниками, проведення ярмаркових заходів.

Оптова торговельна мережа міста нараховує 79 об’єктів. Більшість з них розміщено
на колишніх стаціонарних базах, поза межами центральної частини міста.

На території міста функціонують 14 ринків, загальною площею 120,2 тис.м², на 3397
торговельних місця:

- 2 продовольчих ринка: ТОВ “Торговельний центр “Тандем”, ТОВ “Росса”;
- 2 непродовольчих ринка: ТОВ “Варта”, ПМП ТПФ “Каба”;
- 10 змішаних ринків: ТОВ “Колгоспний ринок” – 3 ринки, ДКП ринок “Лазурний”,

ТОВ “Сузір’я”, ТОВ “Малий ринок”, ПП “Солов’їний гай” – 2 ринки, ТОВ “Імператив”,
ПМБП “Грюн-Гол”.

Їх діяльність регламентується «Правилами торгівлі на ринках м.Краматорська»,
затверджених рішенням сесії міської ради від 08.06.2011 №6/VI-17.



Обсяг роздрібного товарообігу до кінця 2020 року очікується на рівні 4316723
тис.грн., що в діючих цінах на 15,0% більше, ніж в 2019 році.

Інвестиційна діяльність
Враховуючи економічний потенціал міста, міська влада докладає максимум зусиль

для створення комфортного інвестиційного клімату та залучення інвестицій. Для цього було
ініційовано визначення рейтингу м. Краматорськ серед інших міст України:

- експерти Українського незалежного центру політичних досліджень, в рамках
проєкту USAID «Громадяни в дії» оцінили демократичність процедур місцевих рад, в яких
прописані можливості жителів впливати на процес ухвалення рішень. Місто Краматорськ
ввійшло у ТОП-5 міст за «Індексом демократичності міст - 2018» з показником
демократичності у 66%;

- програма «Transparent cities/Прозорі міста» в рамках проєкту «Розбудова прозорості
в містах України», що здійснюється за підтримки Фонду демократії ООН, м.Краматорськ
посіло 27 місто – у рейтингу «Прозорі міста» та 18 місто – у «Рейтингу прозорості
інвестиційного сектору міст України»;

- національній рейтинговій агенції ІВІ-Rating з присвоєнням кредитного рейтингу
місту Краматорськ на рівні uaВВВ+ з прогнозом «стабільний», а також рейтингу
інвестиційної привабливості на рівні invВВВ. Такі рівні рейтингів відображають достатню
спроможність міста розраховуватися за своїми борговими зобов'язаннями та достатню
інвестиційну привабливість.

Міжнародне та міжрегіональне співробітництво
Для виконавчого комітету Краматорської міської ради актуальними є питання

розвитку міжрегіонального та міжмуніципального співробітництва як одного з важелів
сталого економічного розвитку.

Було взято участь у міжнародних поїздках:
- Rozvojarmok 2018, Братислава, Словаччина. Метою заходу було збільшення участі

словацьких компаній та інвесторів для розвитку співпраці, а також суттєва підтримка урядів,
муніципалітетів та міжнародних організацій інститутів з мобілізації фондів розвитку;

- ознайомчий візит до Сполучених Штатів за Програмою "Відкритий світ, що
фінансується урядом США (2019 рік);

- у рамках Проєкту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» відбувся
ознайомчий візит представників виконавчого комітету Краматорської міської ради до Грузії
(2019 рік).



Заходи спрямовані на підвищення міжнародної та міжрегіональної співпраці.
Організовано та проведено 49 зустрічей з іноземними делегаціями із США,

Литовської республіки, Японії, Франції, Італії, Німеччини, Швейцарії, В’єтнаму, Мексики
та інших країн.

Організовано участь представників органів місцевого самоврядування у семінарах,
тренінгах, зустрічах у ділових колах, виставках, ярмарках, конкурсах, форумах, конгресах,
конференціях: взято участь у 7 круглих столах, у 6 форумах, у 1 виставці, у 2 тренінгах.

Проводиться постійне підвищення кваліфікації працівників виконавчого комітету
Краматорської міської ради у Харківському регіональному інституті державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України, проведено 15
навчальних семінарів для майбутніх потенційних підприємців м.Краматорськ у міському
центрі зайнятості з метою інформування щодо можливостей подання заявок на актуальні
грантові конкурси.

Створено базу міжнародних фондів, донорів та програм. Ведеться постійний
моніторинг пропозицій, конкурсів та проєктів які спрямовані на місцевий економічний
розвиток.

Протягом останніх років між виконавчим комітетом Краматорської міської ради та
міжнародними організаціями укладені двосторонні договори та меморандуми загальною
метою співпраці яких є оперативне реагування на проблеми, які з'явилися внаслідок
збройного конфлікту, що негативно вплинули на стан прав і свобод громадян міста,
розвиток громадського суспільства та соціально-економічне життя в цілому:

1. Меморандум про порозуміння між ПРООН та Краматорською міською радою
Донецької області;

2. Меморандум про порозуміння і співпрацю між Виконавчим комітетом
Краматорської міської ради та Херсонським обласним благодійним фондом «Об’єднання»
щодо впровадження веб-платформи «Єдина система відкритих бюджетів закладів освіти
м.Краматорськ»;

3. Меморандум про співробітництво між Виконавчим комітетом Краматорської
міської ради, Донецьким регіональним відділенням Українського союзу промисловців і
підприємців та Представництвом у Вроцлаві Польсько-Української господарчої палати»
(21.09.2018);

4. Меморандум про співпрацю щодо реалізації проєкту «Безкоштовне створення та
впровадження веб-сервісу «Електронні консультації з громадськістю» між Краматорською
міською радою та ГО «Агенція інноваційного, сталого розвитку та ресурсоефективності» (в
рамках якого створено на офіційному сайті міської ради розділ «Електронні консультації» з
посиланням на веб-портал «Електронні консультації з громадськістю» з відповідними
підрозділами згідно з напрямками Положення) (19.03.2019);

5. Угода про співпрацю між Краматорським міським центром зайнятості та
Виконавчим комітетом Краматорської міської ради (03.06.2019);

6. Меморандум про співпрацю між Краматорською міською радою та компанією
AuxBridge;

7. Меморандум про співпрацю щодо реалізації Проєкту міжнародної технічної
допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Економічна підтримка
Східної України»;

8. Меморандум про взаєморозуміння щодо надання технічної допомоги між
Програмою USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» та Краматорською
міською радою;

9. Підписано Меморандум про співпрацю між виконавчим комітетом Краматорської
міської ради та IT-компанією «iDev - Innovation Development» (21.05.2020).

Відповідно до вищевказаних документів та території міста реалізовані різні соціальні
проєкти в сфері охорони здоров’я, освіти, житлово-комунального господарства, соціального



захисту населення. Комунальні заклади та мешканці міста соціально незахищеної категорії
отримали від донорських організацій гуманітарну допомогу.

Інноваційний розвиток
Для реалізації середньострокових пріоритетних напрямків інноваційної діяльності у

м.Краматорськ було реалізовано наступні проєкти.
На КП «КТТУ» була завершена модернізація та запущена в роботу тягова підстанція,

яка забезпечує роботу міського електротранспорту.
Реалізація проєкту щодо придбання комунальних тролейбусів з автономним ходом

вирішила проблему забезпечення транспортними послугами мешканців віддалених селищ з
центром міста (соціально важливими об’єктами), без значних витрат на будування нових
тролейбусних ліній (опори, контактна мережа, тягові підстанції) та їх обслуговування.

В результаті підписання Меморандуму про співпрацю щодо впровадження веб-
платформи «Єдина система відкритих бюджетів закладів освіти». Програма дозволяє
отримати інформацію про надходження бюджетних та благодійних коштів в закладах
освіти. Освітяни також відчули переваги та функціональні особливості використання
відповідної програми для підготовки фінансових звітів, як щодо бюджетного фінансування,
так і благочинних внесків з боку батьків.

Для збільшення комфорту мешканців у отриманні медичних послуг було
впроваджено новий сервіс, через який можна записатися на прийом до лікарів як з
мобільних телефонів, так і з комп’ютера. Відтепер записатися на прийом до лікаря в Центр
первинної медико-санітарної допомоги № 1 Краматорська тепер можна онлайн.

У липні 2018 року було прийнято рішення про запровадження в м.Краматорську
багатофункціональної електронної пластикової картки «Картка краматорчанина». «Картка
краматорчанина» - це персоніфікована багатофункціональна електронна пластикова картка,
яка є матеріальним носієм персональних даних утримувача картки і підтримує додатки та /
або функції, пов’язані з наданням і обліком заходів соціальної підтримки та інших
інформаційних сервісів і послуг. Транспортний додаток «Картка краматорчанина»
дозволить використовувати її в Автоматизованій системі оплати проїзду (при наданні
послуг проїзду у міському пасажирському транспорті).

У жовтні 2018 року була затверджена Концепція автоматизованої системи оплати
проїзду (АСОП) у міському пасажирському транспорті м.Краматорськ та впроваджена
автоматизована система контролю та обліку рухомого складу (АСДУ). Система АСОП
дозволяє автоматизувати процес оплати та обліку послуг пасажирських перевезень у
міському пасажирському транспорті загального користування.

В рамках впровадження зазначеної системи запрацював мобільний додаток Dоzor
який допомагає пасажирам (мешканцям) дізнаватися, де в даний час знаходиться потрібний
тролейбус або автобус і коли транспорт приїде на зупинку.

Були відкриті нові тролейбусні маршрути №7 сполученням «с.Красногірка - ЕМСС»
та №7А сполученням «с.Красногірка - НКМЗ» на які вийшли 4 сучасних комфортабельних
тролейбуси моделі «ДНІПРО-Т203» з опцією автономного ходу до 20 км. Це стало
можливим завдяки укладенню договорів фінансового лізингу з ПАТ КБ «Приватбанк».
Загальна сума, яка була виділена з місцевого бюджету на придбання дев´яти тролейбусів
моделі «ДНІПРО-Т203» з опцією автономного ходу до 20 км, склала 21 379,00 тис.грн.

У рамках питання підвищення обізнаності представників МСП м.Краматорськ на
постійній основі проводяться консультації з приводу подання заявок з інноваційною
складовою для отримання грантових коштів міжнародних організацій. Загалом було
проведено більше 57 особистих консультацій з діючими та майбутніми підприємствами
міста, подано 13 заявок на отримання фінансування (альтернативні джерела енергії,
виробництво біорозкладних еко-пакетів, інновації в сфері тепличного господарства тощо).



Розпочато впровадження сервісу єМалятко в м.Краматорськ. Це комплексна послуга
для батьків новонароджених дітей. За однією заявою можна отримати одночасно близько 10
державних послуг від різних органів влади.

Розвиток міста. Впровадження заходів територіального планування
З метою реалізації політики у сфері містобудування та створення умов для

соціального та економічного розвитку міста велися роботи зі збирання та систематизації
даних: для комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності, для детального плану території старої частини міста, заводу
«Кондиціонер», та частини міста «Новий світ». Визначені першочергові питання для
вирішення в службі містобудівного кадастру, прийнято рішення Краматорською міською
радою про передачу програмного забезпечення з державної власності в комунальну
власність.

Затверджена містобудівна документація надала можливість:
- визначити вхідні дані для розробки схем для комунальних потреб, таких як схема

розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності;
- враховувати інвестиційні наміри будівництва, прибудинкові території, планувальні

обмеження, інженерні мережі тощо;
- визначити розбудову резервної території для розвитку та удосконалення міста: були

відведені земельні ділянки для будівництва Центру надання адміністративних послуг,
стадіону та басейну олімпійського класу, чотирьох скверів з різноманітними напрямками
відпочинку, культових споруд.

Відповідно до містобудівної документації зарезервовані земельні ділянки для
учасників АТО для житлового, гаражного будівництва та для ведення особистого
селянського господарства.

Розвиток земельних відносин у місті здійснювався за «Програмою розвитку
земельних відносин і охорони земель у м.Краматорську на 2016-2020 рр.», затвердженої
рішенням міської ради № 5/VІІ-127 від 24.02.2016. Розробка нової Програми розвитку
земельних відносин на 2021-2026 рр. буде здійснюватися з урахуванням фактично
сформованої Краматорської об’єднаної громади та спрямована на створення сприятливих
умов для територіального розвитку всіх населених пунктів об’єднаної громади,
упорядкування адміністративно-територіального поділу, ведення контролю за
використанням і охороною земель, ефективного та раціонального використання земель
комунальної власності, наповнення місцевого бюджету за рахунок надходжень плати за
землю.

З метою ефективного використання наявних земельних ресурсів та наповнення
місцевого бюджету рішеннями Краматорської міської ради за період 2016-2020 було
визначено перелік 14 вільних земельних ділянок комунальної власності, продаж яких або
прав на які (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних торгах.
Орієнтовна площа вільних ділянок, які пропонувалося винести на земельні торги, складає
10,4 га.

Протягом 2018-2019 рр. було проведено 2 земельних аукціона, за результатами яких
було продано: 1 земельну ділянку площею 3,5 га - у приватну власність; на 1 земельну
ділянку площею 1,2995 га – право оренди. За підсумками земельних торгів до місцевого
бюджету надійшло 422,04 тис.грн. орендної плати та 10 493,2 тис.грн. коштів від продажу
земельної ділянки. В ІV кварталі 2020 року планується провести 1 аукціон з продажу прав
оренди на земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,03 га.

Для визначення переліку вільних земельних ділянок, які пропонується виставити на
земельні торги, розпорядженням міського голови від 19.06.2019 №46р затверджено склад
робочої групи з визначення переліку вільних земельних ділянок комунальної власності,



продаж яких або прав на які (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на
земельних торгах (добір земельних ділянок комунальної власності).

На виконання пункту 2 розділу 3.7. «Розвиток земельних відносин» Програми
економічного та соціального розвитку міста Краматорська відділом комунальних ресурсів
та самоврядного контролю 05.02.2020 був оголошений тендер на закупівлю науково-
технічних послуг в галузі інженерії (виготовлення із застосуванням геоінформаційних
технологій у цифровій формі актуалізованої картографічної основи міста Краматорськ та
територій в межах Краматорської міської ради (оновлення планово-картографічних
матеріалів)). Загальна вартість вказаних послуг становить 9,5 млн.грн. За умовами договору,
укладеного з переможцем відкритих торгів, виконання робіт планується провести в 6 етапів.
На даний час фактично виконано 2 етапи, весь обсяг робіт повинен бути виконаний до
13.12.2020.

З метою наповнення місцевого бюджету протягом 2017-2020 років відділом
комунальних ресурсів та самоврядного контролю було укладено 47 договорів на проведення
експертно-грошових оцінок земельних ділянок з метою подальшого їх продажу, здійснено
продаж 44 земельних ділянок. Всього за вказаний період від продажу земельних ділянок до
міського бюджету надійшло 33930,7 тис.грн., у т.ч. протягом 2020 року – 7110,7 тис.грн.

З метою збільшення надходжень до місцевого бюджету, а також на виконання вимог
Податкового кодексу України, Краматорською міською радою були прийняті рішення від
26.06.2019 №55/VІІ-349 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку»
та від 24.06.2020 №70/VII-340 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні
ділянки комунальної власності територіальної громади м.Краматорська у відсотках від
нормативної грошової оцінки земельних ділянок». Прийняття вказаних рішень надає
можливість врегулювання правовідносин між міською радою та платниками плати за
землю; забезпечує ефективне використання земельного фонду міста в інтересах
територіальної громади міста.

Кількісні та якісні показники розвитку земельних відносин

№
п/
п

Показник 2016 2017 2018 2019
2020

станом
на

01.09.2020

очікув.
на

31.12.2020

1.

Прийнято рішень
Краматорською міською
радою з питань
земельних відносин –
всього, одиниць

504 612 637 415 619 740

2.

Надійшло коштів плати
за землю до міського
бюджету – всього, тис.
грн.

71931,07 91628,14 92145,5 103936,9 64311,57 94452,36

3.
Надійшло коштів від
продажу земельних
ділянок – всього, тис.грн.

388,7 1469,8 18343,2 6618,3 7110,7 9186,2

Розвиток інформаційного простору
На 01.09.2020 в м. Краматорську зареєстровано 95 друкованих засобів масової

інформації та 5 телерадіокомпаній. Друковані засоби масової інформації, в основному,
представляють газети, в меншій мірі – щотижневики, вісники, журнали, бюлетені та інше.
Періодичність виходу видань різна – від виходу щотижня до 1 разу на рік. Понад 30
найменувань друкованих ЗМІ не видаються. Серед найбільш впливових та масових



друкованих видань, які виходять щотижня – газети "Краматорская правда", "Восточный
проект", "Технополис". Їх загальний тираж складає понад 5 тисяч примірників. Питому вагу
в інформаційному просторі Краматорська мають місцеві інтернет-видання. Частина з них
дублює існуючі друковані ЗМІ, інша частина - самостійні сайти новин, що відображають
політичне, соціальне та культурне життя міста.

Друковані видання мають приватну форму власності та є власністю підприємств.
Такі підприємства, як: ПрАТ "НКМЗ", ПАТ "ЕМСС" видають власні малотиражні газети -
"Вестник НКМЗ", "Рабочая трибуна". Мова видання друкованих ЗМІ, в основному,
російська, але матеріали українською мовою теж друкуються.

У місті здійснюють свою діяльність 2 телерадіокомпаніі (ТРК): ВАТ
"Телерадіокомпанія "СКЕТ", Радіоорганізація "Радіокомпанія "Меридіан" - у формі
приватного підприємства, з 2017 року на території Краматорська здійснюють мовлення
телеканал “UA:Донбас”, радіо “Пульс”, “Голос Донбасу”- як філія публічного акціонерного
товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” “Регіональна дирекція
UA:Донбас”, телеканал “Донетчина TV” - комунальне підприємство “Регіональна
телерадіокомпанія “Регіон-Донбас” . Також у місті базуються та працюють низка знімальних
груп інших регіональних та центральних телекомпаній. Основними напрямками діяльності
ТРК є задоволення населення міста та громадськості в телепрограмах та інформуванні,
створення та розповсюдження учбових, культурно-просвітніх, музично-розважальних та
інших передач, випуск та розповсюдження інформаційної продукції. Міська рада активно
співпрацює з усіма засобами масової інформації, що працюють у місті та за його межами.

Офіційним джерелом інформації, який створено для висвітлення діяльності міської
ради, об�єктивного політичного, господарського, культурного, економічного, релігійного,
соціального життя громади є веб-сайт Краматорської міської ради, на якому розміщуються
матеріали, підготовлені відділом прес-служби, управліннями, відділами та службами міської
ради, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності.

Розвиток громадянського суспільства
Протягом 2020 року в місті реалізовувались напрямки розвитку громадянського

суспільства, затверджені Планом заходів реалізації у місті Краматорську Національної
стратегії розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки.

Загальна кількість зареєстрованих та легалізованих громадських організацій в
м.Краматорську збільшилась і станом на 01.07.2020 становить 567. Громадські організації
різняться за напрямками діяльності, серед них працюють: профспілкові організації,
організації національних та дружніх зв’язків, молодіжні організації, дитячі, жіночі,
об'єднання ветеранів та інвалідів, організації професійної спрямованості, об'єднання охорони
природи, оздоровчі та фізкультурно-спортивні об’єднання, науково-технічні товариства,
освітні, культурно-виховні об’єднання, волонтерські, правозахисні та інші організації.

Найбільш впливовими серед інститутів громадянського суспільства є наступні:
громадська організація “Клуб підприємців Краматорська” (Кер.Сіргієнко І.В.), громадська
організація “Асоціація жінок ПАНІ” (Кер.Чепелєва С.О.), благодійний фонд "Карітас-
Краматорськ" (Кер.Іванюк В.Ф.), волонтерська організація "Краматорські бджілки"
(Кер.Сидоренко І.В.), проект молодіжна платформа "Вільна Хата" (лідер Дорохов М.Д.),
громадський рух "РАЗОМ" (лідер Свириденко О.Є.), громадська Асоціація інвалідів
"Форум" ( Кер.Фоміна С.О.), "Фонд розвитку громади" (Кер. Черногор С.А.) та інш.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні справами місцевого
самоврядування, здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів
міської ради, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю,
врахування громадської думки під час реалізації державної політики виконавчий комітет
міської ради наразі розпочинає роботу щодо формування нового складу Громадської ради
при виконавчому комітеті у зв’язку з закінченням повноважень діючого складу наприкінці
2020 року.



За 8 місяців 2020 року проведено 3 засідання Громадської ради.
У лютому 2020 року відбулося засідання у ході якого були заслухані питання щодо:

просвіти мешканців громади (з нагородженням переможців); створення наглядової ради при
КП КТТУ; чисельного складу Громадської ради; соціальної реклами у місті; надання
соціальних послуг; енергоефективності тощо. Члени Громадської ради затвердили звіт про
виконання плану роботи Громадської ради у 2019 році та план роботи на 2020 рік.

На засіданні Громадської Ради, яке пройшло в дистанційному режимі у квітні, були
підведені підсумки моніторингу соціального обслуговування городян.

У червні міський голова Андрій Панков зустрівся з представниками Президії
Громадської ради при виконавчому комітеті Краматорської міської ради. У спілкуванні
взяли участь заступники міського голови, помічник з питань житлового господарства,
начальник відділу транспорту, зв'язку та енергетики. У ході зустрічі було озвучено ряд
питань, які на сьогоднішній день викликають суспільний інтерес: доступ до публічної
інформації, участь громадськості у розробці комплексної системи організації дорожнього
руху, можливість розміщення соціальної реклами на міських білбордах, створення
наглядових рад при комунальних підприємствах та організації курсів з української мови для
підприємців міста. Під час обговорення були узгоджені варіанти подальшого
співробітництва.

У серпні відбулося чергове засідання Громадської ради при виконавчому комітеті
міської ради. Серед розглянутих на засіданні питань були наступні: про термін повноважень
Громадської ради; про Батьківську раду міста; про розробку комплексної схеми організації
дорожнього руху в місті; про розвиток паліативної допомоги в місті; про револьверний
фонд для ОСББ міста; про проблемні питання відведення земельних ділянок у місті та інші.

Протягом 8 місяців 2020 року структурними підрозділами міської ради проведено 20
публічних консультації з громадськістю.

До роботи консультативно-дорадчих органів, кількість яких складає 22, залучались
представники інститутів громадянського суспільства. Протягом першого півріччя 2020 року
відбулося 27 засідань консультативно-дорадчих органів.

До складу Координаційної ради по виконанню міської цільової програми "Громад-
ський бюджет міста Краматорська на 2016-2020 роки" увійшли 6 представників громадянсь-
кого суспільства. Станом на 07.07.2020 року членами Координаційної ради по виконанню
міської цільової програми «Громадський бюджет міста Краматорська на 2016-2020 роки»
було проведено 5 засідань. На даний час на реалізації знаходяться 10 проєктів: 4 великих на
загальну суму 1 835,8 тис.грн. та 6 малих на загальну суму 989,1 тис.грн.

Ринок праці. Зайнятість населення
Ситуація на ринку праці міста залежить від багатьох факторів, у тому числі

демографічної ситуації, міграційних процесів, інвестиційної та фінансової політики,
економічного стану підприємств міста, рівня пропонованої заробітної плати, наявності
ринків збуту тощо.

Протягом останніх років постійно зменшується як загальна чисельність населення
м.Краматорська, так і чисельність трудових ресурсів, а отже, і пропозиція робочої сили.

Зміна балансу трудових ресурсів м.Краматорська у 2016-2019 роках, тис.осіб.
Показник 2016 рік 2019 рік

1. Трудові ресурси, всього 122,3 98,4
2. Зайнято у всіх сферах діяльності 62,7 55,5

у т.ч. зайнято у сфері економіки 57,6 47,9
зайнято в інших сферах 5,1 7,6

3. Учні працездатного віку, які навчаються з відривом від
виробництва 7,0 6,9

4. Незайняте населення, всього 37,5 22,7



На більшості промислових підприємств міста внаслідок проведення АТО, а також у
зв’язку з втратою значної частини ринків збуту продукції, суттєвими обсягами трудової
міграції та встановленням на території м. Краматорська карантину з 12.03.2020 відповідно
до постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,
скоротилась чисельність штатних працівників. За 5 останніх років чисельність працюючих
на ПрАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" - зменшилась на 13% (з 9,6 до 8,4
тис. осіб), на ПрАТ "Старокраматорський машинобудівний завод" - на 67%, на ПАТ
"Енергомашспецсталь" - на 25%, на ТОВ "Краматорський феросплавний завод" – на 75 %.

Водночас відслідковується коливання обсягів вивільнення працівників з
підприємств, установ та організацій. Упродовж 2016 року роботодавцями подано
інформацію про заплановане масове вивільнення 2369 працівників, у 2019 році - 634
працівників, але у січні-серпні 2020 року ми спостерігаємо збільшення кількісті осіб, яких
передбачається вивільнити - 1171 працівників.

Внаслідок негативних демографічних тенденцій та від’їзду осіб працездатного віку
до інших областей України та інших країн протягом 2016 - 2019 років відбувалося
зменшення як пропозиції робочої сили, так і чисельності зареєстрованих безробітних, але
протягом січня - серпня 2020 року на ринку праці відбулися суттєві зміни: збільшуються
пропозиції робочої сили та чисельності зареєстрованих безробітних.

Протягом 2016 - 2019 роки відбувалося збільшення кількості вакансій, наданих
роботодавцями до служби зайнятості. Впродовж 2020 року кількість вакансій суттєво
зменшилась.



У 2016 - 2020 роках найбільший попит спостерігався на кваліфікованих робітників з
інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою
технологічного устаткування, складання устаткування та машин, працівників сфери торгівлі
та послуг.

Зростання кількості вакансій протягом 2016 - 2019 років сприяло збільшенню обсягів
працевлаштування. Протягом січня - серпня 2020 року спостерігається зменшення попиту
на робочу силу, що призвело до зменшення кількості працевлаштованих осіб.

У 2018-2019 роках основною проблемою ринку праці Краматорська був не дефіцит
вакансій, а нестача кваліфікованих кадрів. У 2020 році через збільшення обсягів
вивільнення працівників з підприємств, установ та організацій та встановленням на
території м. Краматорська карантину, відбулись зміни на ринку праці: дефіцит вакансій та
зростання пропозиції робочої сили.

Значна частина шукачів роботи, переміщених з зони проведення АТО, мають
професії і спеціальності, що не користуються попитом на підприємствах Краматорська
(професії хімічної, гірничої промисловості тощо). З метою забезпечення внутрішньо
переміщених осіб робочими місцями здійснюється компенсація витрат роботодавця на
оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа ВПО на умовах
строкових трудових договорів за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття. У 2016 році за зазначеною
програмою працевлаштовано 66 внутрішньо переміщених осіб, у 2017 році - 48 осіб, у 2018
році - 84 особи, у 2019 році - 46 осіб, з початку 2020 року - 12 осіб.

З компенсацією роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 2016 році працевлаштовано 119
безробітних осіб, у 2017 році - 93 особи, у 2018 році - 157 осіб, у 2019 році - 135 осіб, з
початку 2020 року - 53 особи.

З метою подолання дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили
організовано професійне навчання безробітних під замовлення роботодавців під конкретні
робочі місця. У 2016 році проходили професійне навчання 1013 осіб, у 2017 році - 1107 осіб,
у 2018 році - 1085 осіб, у 2019 році - 925 осіб, з початку 2020 року - 535 осіб.

Ефективною активною формою сприяння зайнятості залишаються громадські та інші
види робіт тимчасового характеру. Учасниками громадських робіт та робіт тимчасового
характеру у 2016 році були 1331 особа, у 2017 році - 1892 особи, у 2018 році - 2112 осіб, у
2019 році - 2187 особа, з початку 2020 року - 309 осіб.

З метою підвищення конкурентоспроможності незайнятих громадян за 2016-2020
роки видано 120 ваучерів для проходження перепідготовки, спеціалізації, підвищення
кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної
діяльності регіону.



Одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької
діяльності у зазначеному періоді отримали 63 безробітні особи.

Одним з факторів у ліквідації дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили
є профорієнтаційна робота. Комплексними профорієнтаційними послугами охоплено 90%
безробітних, проводиться системна профорієнтаційна робота щодо орієнтації учнівської та
студентської молоді на потреби ринку праці міста та регіону.

Заробітна плата та стан її виплати
Протягом останніх років зберігається стійка тенденція зростання заробітної плати.

На забезпечення підвищення рівня середньої заробітної плати на підприємствах і в цілому
по місту значно впливає системне підвищення мінімальної заробітної плати.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по місту Краматорську у II
кварталі 2020 року склала 11155 грн., що становить 91,0 % до середнього рівня по регіону.

До кінця 2020 року цей показник очікується на рівні 11600 грн., що в 2,3 рази
перевищить мінімальну заробітну плату (5000 грн.).

З метою скорочення заборгованості з виплати заробітної плати та недопущення її
виникнення в подальшому проводиться постійний щомісячний оперативний моніторинг
стану виплати заробітної плати в місті.

В місті продовжує роботу тимчасова міська комісія з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат.



З початку року відбулось 11 засідань Міської комісії (з них 9 онлайн засідань
проведені на комунікаційній платформі Zoom), на які запрошено 111 суб’єктів
господарювання, які мають як заборгованість по заробітній платі так і заборгованість перед
бюджетом Пенсійного фонду України або податковий борг. Заслухана доповідь 95 суб’єктів
господарювання. Протягом 2020 року заборгованість з виплати заробітної плати по місту
скоротилась на 2627,2 тис.грн. і станом на 01.01.2021 склала 858,5 тис.грн.

З метою захисту прав громадян та проведення заходів із детінізації заробітної плати
у м. Краматорську, працює робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та
зайнятості населення.

З початку 2020 року було проведено 9 засідань робочої групи з питань легалізації
виплати заробітної плати та зайнятості населення, з них 7 засідань було проведено на
комунікаційній платформі ZOOM. Для проведення засідань було запрошено 116 суб’єктів
господарювання, заслухані пояснення керівників 3-х суб’єктів господарювання та отримані
письмові відповіді – пояснення 66 суб’єктів господарювання.

Дорожньо-транспортний комплекс
Загальна довжина мережі автобусних і тролейбусних маршрутів міста Краматорська

складає 918,6 км (автобусних – 751,2 км, тролейбусних – 208,9 км).
До маршрутної мережі міста входить 47 маршрутів, у тому числі: 11 - тролейбусних

(з них – 5 обслуговуються сучасними тролейбусами з автономним ходом), 35 - автобусних.
Протягом останніх років маршрутна мережа міського пасажирського транспорту постійно
розширювалась.

У 2016 році в місті введено в дію тролейбусний маршрут від КП «КТТУ» до
Привокзальної площі (маршрут № 6), у 2017 році - від Привокзальної площі до ПАТ
«ЕМСС» (маршрут № 5), у 2018 році – від с. Красногірка до ПАТ «ЕМСС» (маршрут № 7),
від с. Красногірка до НКМЗ (маршрут № 7а). У 2019 році введено в експлуатацію два
кільцевих тролейбусних маршрути № 8а та № 8б сполученням «м-н Лазурний – вул.
Паркова – вул. О. Тихого – м-н Лазурний».

Перевезення пасажирів у 2016 році здійснювалось по 31 міському автобусному
маршруту, у 2017 році додались 3 комунальні автобусні маршрути (№2а, №5а, №11)
сполученням «с.Веселе - ЕМСС», «с.Веселе – с.Ясногірка» та «с.Біленьке – привокзальна
площа», у 2018 році – 1 комунальний автобусний маршрут №16А «с. Городещино – м-н
Лазурний», у 2020 році – 1 приватний автобусний маршрут №7А «с.Красноторка
(Малотаранівка) – м-н Лазурний».

Для КП «КТТУ» за
рахунок міського бюджету у
2017 році придбано 13 сучасних
автобусів середньої місткості
для перевезень пасажирів, у
2018 році – 3 од., у 2020 році – 3
од. (тендер проведено та до
кінця поточного року очікується
поставка). Також тролейбусний
парк КП «КТТУ» у 2016 році
поповнився 3 сучасними
тролейбусами, у 2017 році – 11
од., у 2018 році придбано 4
тролейбуси з автономним
ходом, у 2019 році – 5 од.



Вся нова техніка повністю відповідає екологічним нормам ЕВРО-5 і має вищий
комфорт перевезень пасажирів та низький рівень підлоги, що особливо зручно для інвалідів
та осіб похилого віку. Колишні трамвайні маршрути за побажаннями мешканців селищ
Веселе та Біленьке, а також Старого міста на даний час перекриваються автобусними
маршрутами № 5а і № 11.

У 2016 році обсяг перевезень міським автотранспортом склав: 20,92 млн.
пасажирів, електротранспортом – 21,51 млн. пасажирів (трамвай – 2,59 млн., троллейбус -
18,92 млн.), всього – 42,430 млн. пасажирів;

у 2017 році: автотранспорт - 20,11 млн. пасажирів, електротранспорт – 17,37 млн.
пасажирів (трамвай – 1,00 млн. до 01.08.2017 р , троллейбус -16,37 млн.), всього – 37, 480
млн. пасажирів;

у 2018 році: автотранспорт – 16,82 млн. пасажирів, електротранспорт – 16,21 млн.
пасажирів, всього – 33, 030 млн. пасажирів;

У 2019 році обсяг перевезень міським автотранспортом склав: 16,95 млн. пасажирів,
електротранспортом – 15,71 млн. пасажирів, всього – 32, 660 млн. пасажирів.

За 8 місяців 2020 року обсяг перевезень міським автотранспортом склав: 7,599 млн.
пасажирів, електротранспортом - 5, 324 млн. пасажирів, всього – 12,923 млн. пасажирів.
Очікуваний обсяг перевезень на кінець 2020 року міським автотранспортом складе близько
11,4 млн. пасажирів, електротранспортом – 7,92 млн. пасажирів, всього – 19,32 млн.
пасажирів. Зниження кількості перевезених пасажирів обумовлено низкою карантинних
обмежень, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211
«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями).

Рівень забезпечення населення міста пасажирськими перевезеннями за основними
показниками є задовільним.

Житлово-комунальне господарство
Житловий фонд міста складає 978 багатоквартирних будинків, у тому числі:
- 816 будинкам послугу з управління багатоквартирними будинками надає

управляюча компанія ТОВ «УК «Ладіс»;
- 49 будинків - кооперативної форми власності;
- 78 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), яким передано на

управління та утримання 82 багатоквартирних будинки.
Згідно з Програмою підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у

першому півріччі 2020 року з міського бюджету здійснено фінансову підтримку поточної
діяльності 11-ти ОСББ. За умови співфінансування міського бюджету і співвласників
виконано роботи з капітального ремонту 7 ліфтів у 2-х будинках ОСББ та розроблено ПКД
на капітальний ремонт покрівлі одного будинку. До кінця 2020 року очікується надання
фінансової підтримки на поточну діяльність 33-х ОСББ, виконання робіт з капітального
ремонту 18 ліфтів та покрівель 2-х будинків.



Протягом останніх років з міського
бюджету постійно здійснювалось
фінансування ремонтних робіт
житлового фонду міста.
Виконувались роботи з капітального
ремонту покрівель, ліфтів,
капітального ремонту житлових
будинків із застосуванням заходів з
енергоефективності.

Виконувались роботи з поточного ремонту фасадів будинків з їх фарбуванням та
інш.

На виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та
водопостачання» від 22.06.2017 №2119-VIII необхідно 100% оснащення житлових будинків
вузлами комерційного обліку теплової енергії та води.

На сьогоднішній день приладами обліку теплової енергії оснащено 80 % житлових
будинків та 64% приладами обліку води.

Після встановлення в 2017 році будинкових лічильників теплової енергії за рахунок
коштів міського бюджету та інвестиційних програм підприємств ТОВ
«Краматорськтеплоенерго» та КВП «Краматорська тепломережа» не оснащеними
приладами обліку залишаються 48 будинків (17 та 31 відповідно) через невідповідність
вузлів вводу теплової енергії технічним вимогам встановлення облікової апаратури (в
деяких будинках зовсім відсутні самостійні вузли вводу). Із 205 будинків, що
обслуговуються ВО «Краматорськміжрайтепломережа» ОКП «До-нецьктеплокомуненерго»,
лише 60 оснащено будинковими приладами обліку (29 %), 145 будинків потребують
оснащення. Протягом 2018-2019 років прилади обліку води та теплової енергії не
встановлювались у зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування та браком власних
коштів на підприємствах. Роботи з оснащення багатоповерхових будинків включені до
Програми «Тепло Донеччини», Програми економічного та соціального розвитку м.
Краматорська на 2021 рік.

Реалізація заходів вплине на зниження рівня недооблікованих витрат води та
теплової енергії та забезпечить повний контроль споживання.

Станом на сьогодні протяжність застарілих теплових мереж складає близько 50 %,
теплоізоляція яких виконана, переважно, мінеральною ватою в оболонці з руберойду, яка на



сьогоднішній день повністю себе вичерпала. На деяких ділянках ізоляція відсутня повністю.
Протягом останніх років реконструкція застарілих та зношених теплових мереж
виконується із застосуванням труб попередньо ізольованих пінополіуретаном, що
спрямоване на зниження теплових втрат при транспортуванні теплоносія споживачам,
скорочення витрат природного газу та покращення якості надаваємих послуг.

Протягом 2018-2020 років за рахунок коштів міського бюджету та власних коштів
підприємства КП «Міст» виконано капітальний ремонт ділянок теплової мережі ІІІ зони між
ТК16 та ТК 17, ТК9 та ТК12 по вул. Паркова м. Краматорськ з метою забезпечення
стабільного теплопостачання центральної частини міста.

Загальна протяжність каналізаційних мереж КВП «Краматорський водоканал» за
останні роки збільшилась і складає 241,06 км у зв’язку з тим, що в грудні 2016 року
завершені роботи з будівництва 1,14 км централізованої системи водовідведення на 1-му
відділенні радгоспу «Ясногорівський», які поставлені на баланс та взяті на обслуговування
КВП «Краматорський водоканал». Реалізація заходу забезпечила споживачів 1-го
відділення радгоспу «Ясногорівський» централізованим водовідведенням.

Протяжність водопровідних мереж складає 614,741 км. Загальна протяжність мереж,
які знаходяться на балансі та обслуговуванні КВП «Краматорський водоканал» складає
855,8 км. В незадовільному технічному стані перебуває майже третина водопровідно-
каналізаційних мереж. У зв’язку з довгим терміном експлуатації, а саме понад 50 років,
25,9% (158,8 км) водопровідних та 38,8% (93,7 км) каналізаційних мереж мають зношений
стан.



Протягом 2017-2018 років КВП «Краматорський водоканал» виконано
реконструкцію системи знезараження стічної води на очисних спорудах з впровадженням
електролізних установок по виробництву гіпохлориту натрію, за рахунок коштів Гранту
Європейського Союзу та співфінансування з місцевого бюджету.

Реалізація цього заходу дозволила відмовитись від небезпечного рідкого хлору, який
використовується в технологічному процесі очищення стічних вод та використовувати
безпечний гіпохлорит натрію, що сприяє уникненню надзвичайних ситуацій, екологічних
та техногенних катастроф у місті.

Протягом 2019 року за рахунок коштів місцевого бюджету придбано 1700 п/м
водопровідної труби Ø 225 мм для заміни водопроводу технічної води по вул. О.Тихого,
який забезпечує водою теплопостачальні підприємства міста. На сьогоднішній день
замінено 1000 п/м. Реалізація заходу дозволить скоротити втрати води в мережі та
забезпечити стале проходження опалювального періоду.

Протягом 2020 року виконано реконструкцію системи водовідведення по вул.
Академічна із застосуванням технології горизонтального буріння. Реалізація даного
заходу дозволить забезпечити цілодобове, безаварійне відведення стічних вод та
забезпечить охорону навколишнього середовища від забруднення ґрунту та виникнення
екологічної катастрофи.

Протягом останніх 5 років в м.Краматорську здійснювались заходи в сфері
благоустрою міста.

Розроблено і підготовлено проектно-кошторисну документація на капремонт більш
ніж 100 доріг загального користування, внутрішньо-квартальних доріг та тротуарів.

В розрізі дорожньо-мостового господарства, проведений капітальний ремонт більш
ніж 50 об’єктів (дороги загального користування, внутрішньо-квартальні дороги, пішохідні
тротуари). Загальна площа проведених ремонтів склала близько 282 тис. м².

Був проведений капітальний ремонт 3-х мостів (вул. Чичеріна, вул. Рюміна, вул.
Шкуріна).

Під час проведення капітальних та поточних ремонтів дорожньо-транспортної
інфраструктури, враховувались заходи щодо створення безперешкодного доступу
маломобільних груп населення. Проектами і роботами були передбачені облаштування
безбар'єрних з’їздів та тактильних покажчиків на пішохідних переходах та зупинках
міського транспорту.

За рахунок обласного бюджету в 2020 році виконується реалізація двох проєктів з
капітального ремонту автодоріг: капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Проїзна
та капітальний ремонт автомобільної дороги біля парку культури та відпочинку ім. Пушкіна
від вул. Дружби до вул. Маяковського в м. Краматорськ, Донецької області.

В частині утримання зливової каналізаційні та дренажної системи міста, була
проведена очистка зливової каналізації з частковим відновленням ділянок по
вул.Центральній, вул.Дружби і вул.Черняховського, на площі Привокзальній, вул.Ринковій,
вул.Сіверській, вул. Ш. Назаренко, дороги через Кутову балку до АГК «Сатурн»,
вул.Ювілейній (р-н автостоянки), на площі Миру (р-н будівлі Краматорської міської ради),
на перетині вул.В.Стуса та вул.Дружби, на перетині вул.Шкільна та вул.Старогородська.

Велика увага приділялась ремонту зовнішньому освітленню. Крім поточного
ремонту та утримання, також проведені капітальні ремонти зовнішнього освітлення таких
вулиць: вул. 8 Березня, вул.Лассаля, вул.Магістральна, внутрішньоквартальної території
бул.Краматорський № 33 на загальну суму 2300,0 тис.грн.

Виконано капітальне будівництво ліній зовнішнього освітлення на
внутрішньоквартальних територіях за наступними адресами: вул.Паркова №№ 25, 27, 29;
вул.Кирилкина (непарна сторона) з 1 по 21 будинок; вул.В.Стуса №№ 21, 23, вул.Дружби №
19; вул.Шкільна №3, вул.Залізнична №7, вул.Комерційна №№ 3, 5, та на території балки
Кутової для проведення масових заходів на загальну суму 1550,0 тис.грн.



Проведена реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул.Тріумфальна на
загальну суму 1300,0 тис.грн.

Також в 2020 році укладено договір та проводяться роботи з капітального ремонту
зовнішнього освітлення вул.Дружби. Роботи включають встановлення світлодіодних
світильників та додаткового освітлення в місцях пішохідних переходів та покращення
освітлення тротуарів вулиці на загальну суму 6021,085 тис.грн.

Не менш актуальним є питання озеленення території міста, якісного догляду та
утримання зеленого господарства. Щорічно в місті проводяться заходи з відновлення
зелених насаджень та висадки нових. За останні роки було висаджено близько 2000 нових
дерев та чагарників.

Виконувались роботи щодо благоустрою кладовищ. В 2018 році за рахунок міського
бюджету було виконано будівництво огорожі кладовища мікрорайону Лазурний (Кутова
балка) на суму 366,3 тис.грн.

За останні роки комунальними службами проведені роботи з очищення міста від
стихійних звалищ - джерела забруднення навколишнього середовища. Ліквідовано 81
несанкціоноване сміттєзвалище загальним обсягом більш, ніж 21 тис м³.

Ефективність енергоспоживання
В період з 2016 по 2020 рік підприємствами та бюджетними установами міста

впроваджено енергозберігаючі заходи та технології, які забезпечили скорочення рівня
споживання паливно-енергетичних ресурсів:

Природний газ – 208,5 тис.м³;
Електрична енергія – 1305,4 тис.кВт;
Теплова енергія – 0,441 тис.Гкал;
Вугілля – 0,368 тис.т;
Вартість зекономлених ПЕР – 6104,983 тис.грн.

Показник 2016 2017 2018 2019 2020
(I півр.)

Вартість зекономлених
паливно-енергетичних
ресурсів, тис.грн.

1728,04 768,73 2032,848 1148,52 426,845

Надання адміністративних послуг
У м.Краматорськ створено та забезпечено функціонування міського центру надання

адміністративних послуг (далі Центр). Робота Центру розпочата з 01 січня 2014 року.
На початок функціонування Центру громадяни та суб’єкти господарювання мали

можливість отримати 29 видів адміністративних послуг. Протягом 6 років перелік послуг,
які можуть надаватись через Центр, було збільшено до 93, з яких 35 – послуги виконавчих
органі міської ради, 43 - територіальних органів ЦОВВ та 15 – Донецької обласної
державної адміністрації.

На кожну адміністративну послугу суб’єктами надання адміністративних послуг
розроблені та затверджені, згідно діючого законодавства, інформаційні та технологічні
картки, бланки заяв та зразки їх заповнення.

Протягом 2020 року кількість видів послуг, які отримують не тільки мешканці міста
Краматорська, а й суб’єкти звернення з усієї Донецької області збільшено з 17 до 26 видів,
по 5 послугам впроваджено порядок отримання результатів адмінпослуг шляхом
попереднього онлайн замовлення з усіх регіонів України. Збільшився відсоток отримання
послуг з використанням поштового та електронного зв’язку. Відзначається збільшення
кількості звернень щодо отримананя у Центрі адмінпослуг дозвільного характеру, що
свідчить про спрощення порядку надання цих послуг суб’єктам господарської діяльності.



Показник 2016 2017 2018 2019 2020
Кількість адміністративних послуг, які
надаються через ЦНАП 61 64 80 82 112

Кількість послуг, наданих через ЦНАП, у
т.ч. 8649 10783 13102 14005 13984

- дозвільного характеру 813 1226 1537 1624 1482
- зареєстровано відмов від суб’єктів

надання адмінпослуг 885 1279 1067 1067 898

На офіційному сайті Краматорської міської ради створено розділ «ЦНАП», де
розміщується інформація про порядок надання адміністративних послуг, режим роботи
Центру, графік прийому відвідувачів. Існує система прийому суб’єктів звернення, які
зареєструвалися шляхом попереднього запису по телефону. Одним з переваг отримання
адміністративних послуг через Центр є орієнтований на громадян режим роботи: понеділок,
вівторок, середа, четвер, п'ятниця з 9-00 до 16-00, субота з 8-00 до 15-00, у вівторок з 17-00
до 20-00 здійснюється прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом
попереднього запису, всі дні прийом ведеться без перерви на обід.

Одним із пріоритетних напрямків роботи Краматорської міської ради є реалізація
інфраструктурних проєктів, до числа яких належить проєкт «Розбудова центру надання
адміністративних послуг у м.Краматорськ шляхом оснащення та придбання обладнання».
Проєкт фінансувався у 2017 – 2018 роках за рахунок коштів місцевого бюджету та
Державного фонду регіонального розвитку. В рамках реалізації цього проєкту у 2017 році
придбано 20 одиниць комплектів (робоче місце співробітника Центру, комп'ютер в зборі з
МФУ, програмне забезпечення) та серверне обладнання інформаційно-телекомунікаційної
мережі, у 2018 році придбано систему управління чергою («Електронна черга»), систему
електронного документообігу та меблі для облаштування приміщення Центру.

В рамках реалізації проєкту «Будівництво адміністративної будівлі Центру надання
адміністративних послуг» протягом 2019 – 2021 років передбачено будівництво в
центральній частині міста нової сучасної 3-поверхової будівлі з цокольним поверхом,
загальною площею – 2443,8 м². що дозволить створити єдине місце прийому, реєстрації та
видачі необхідних документів громадянам та юридичним особам при наданні всіх
адміністративних послуг, а також можливість одночасно отримувати декілька
взаємопов’язаних державних та муніципальних послуг і максимально наблизить
адмінпослуги до громадян. Актуальність проєкту обумовлена необхідністю створення
зручних і доступних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг.

Освіта
Протягом 2016-2020 років дошкільну освіту у місті забезпечували 34 дошкільних

навчальних заклади комунальної власності та 1 дошкільне відділення (2 групи для дітей
дошкільного віку) навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад –
дошкільний навчальний заклад» на базі НВК (ЗОШ № 32). Станом на 01.09.2020 в цих
закладах виховується 5 098 дітей дошкільного віку (5 055 дітей - у 34 ДНЗ та 43 дитини - у
2-х групах НВК № 32 і складає 58,6% загальної кількості дітей м. Краматорська віком від 2
до 6 років (8 707 дітей).

Першочергова увага приділена охопленню дошкільною освітою п’ятирічних дітей,
підготовкою їх до систематичного навчання в школі. Загальна кількість таких дітей складає
1 630, з них охоплено закладами дошкільної освіти 1 575 дітей, або 96,6 %.

Чисельність вихованців ЗДО протягом 2016 - 2020 років поступово зменшується за
рахунок зниження народжуваності впродовж останніх 5 років, і відповідно, зниження
чисельності дитячого населення у місті. Кількість вихованців впродовж п’яти років
зменшилась на 5 % .



Не зважаючи на зменшення кількості вихованців, проблема перевантаження
дошкільних навчальних закладів залишається актуальною. Наповнюваність ДНЗ за останні 5
років зменшилась на 2% (з 125% до 123%).

Найбільш перевантаженими залишаються ДНЗ старої частини міста, с. Ясногірка та
ДНЗ № 47 для дітей з порушенням зору. Значно перевантажені також спеціальні групи для
дітей з вадами здоров’я - на 55%, а також групи для дітей старшого віку - на 27,4 %. Така
ситуація зумовлена тим, що більше 100 дітей, які вже досягли шкільного віку за станом
здоров’я або за бажанням батьків продовжують навчання у ЗДО. Завдяки відкриттю
додатково 4 груп для дітей дошкільного віку з порушення зору у ДНЗ № 84, знизиться
перевантаження спеціальних груп ДНЗ № 47 і черга дітей, які мають відповідну нозологію
та потребують корекційних послуг.

З метою зменшення перевантаження закладів дошкільної освіти планується робота по
створенню додаткових місць для дітей дошкільного віку, а саме відкриття нового ДНЗ №
1 «Зернятко» за адресою вул. Заводська, 184, та поновлення діяльності НВК ЗОШ № 6 -
ДНЗ за адресою вул.Велика Садова, 71.

Для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами проводиться
оптимізація мережі закладів дошкільної освіти. Так, відкрито додатково 1 групу для дітей
з вадами мовлення на базі ЗДО № 53 та 3 інклюзивних групи на базі існуючих у ЗДО № 60,
92, 67.

Для дітей, які потребують корекції фізичного розвитку, лікування та реабілітації в
дошкільних навчальних закладах м. Краматорська функціонують 64 групи у 19 закладах:

З 2017 року у місті запроваджено електронну реєстрацію дітей у заклади дошкільної
освіти, що дає можливість реально оцінити мережу закладів та сформувати групи у закладах
дошкільної освіти.

Право громадян на отримання початкової, загальної середньої освіти забезпечує 31
заклад освіти комунальної власності, з яких: І-ІІ ступенів – 3 заклади освіти, І-ІІІ ступенів -
28 закладів освіти. У 729 класах навчаються 18 634 учні, 57 з них, навчаються у 38 класах з
інклюзивною формою навчання.

Кількість здобувачів загальної середньої освіти протягом останніх п’яти років
постійно збільшувалась з 15 741 учня в 2016 році до 18 634 учнів у 2020 році (зросла на
18,4 %). Зростання кількості учнів пояснюється переміщенням населення на тривалий
термін проживання у м. Краматорськ з інших населених пунктів регіону (кількість учнів
ВПО – 1295).

У місті функціонують 2 навчально-виховні комплекси (при ЗОШ № 6 – 1 019 учнів,
при ЗОШ № 32 – 500 учнів) та заклади нового типу – Ліцей № 4 «Успіх» (1 082 учня),
Економіко-гуманітарний ліцей № 8 імені Василя Стуса (1 201 учень), Ліцей №35 імені
Валентина Шеймана (1 088 учнів), ЗЗСО № 22 з профільним навчанням імені Миколи
Миколайовича Крупченка (909 учнів), Краматорська українська гімназія (687 учнів).

Середня наповнюваність класів постійно зростає та становить у 2020-2021
навчальних роках 25,6 учнів в одному класі, що більше ніж у 2016-2017 навчальному році
на 15,3% (22,2 учні).



З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18
років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти 06.07.2018 створено
«Інклюзивно-ресурсний центр» - ІРЦ. Приміщення ІРЦ відремонтовано, закуплено нове
обладнання на суму 327 тис.грн.

У 2021 році планується проведення капітального ремонту приміщень з урахуванням
елементів доступності.

Окрім закладів загальної середньої освіти зі звичною формою навчання, в місті
Краматорську на базі Економіко-гуманітарного ліцею №8 протягом 5 років існує
дистанційна форма здобуття освіти. Для забезпечення дистанційного навчання учнів з
непідконтрольних територій (у 2019-2020 навчальному році на дистанційному навчанні
перебувало 530 таких учнів) була створена дистанційна платформа E-school.

Згідно з чинним законодавством та відповідно до цільової комплексної програми
«Освіта Краматорська. 2017-2020 роки» в місті організовано підвезення школярів з
віддалених селищ Василівська Пустош і Комишуваха до шкіл № 10, 26 і 13, 33. Згідно з
рішенням виконавчого комітету Краматорської міської ради здійснюються пільгове
(безкоштовне) підвезення учнів ЗОШ № 19, 21, 28, 30, 31, НВК-ЗОШ №32, до місць
навчання і додому автобусами загального користування.

Створено належні умови для виявлення й подальшого розвитку навчальних,
пізнавальних і професійних інтересів, здібностей і потреб учнів старшої школи. Кількість
учнів, охоплених профільним навчанням, зросло на 35,5% та складає 2107 учнів у 2020-
2021 навчальних роках проти 1555 учнів у 2016-2017 навчальних роках.

Всі загальноосвітні заклади підключені до мережі ІНТЕРНЕТ, мають обладнані
комп’ютерні класи. Зі змінами освітніх стандартів заклади потребують сучасних
профільних кабінетів.

В місті діє 4 позашкільних навчальних заклади: Комунальний позашкільний
навчальний заклад Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 спортивного профілю (ДЮСШ
№2), Комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацький клуб фізичної
підготовки № 2», Станція юних техніків (СЮТ), Центр позашкільної роботи (ЦПР), в
гуртках та студіях яких займаються 4 983 вихованця, що становить 27,5% від загальної
кількості учнів міста.

Вихованці позашкільних навчальних закладів традиційно є учасниками та
призерами регіональних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів.

В літній оздоровчий період на базі закладів загальної середньої освіти
Краматорської міської ради проводяться заходи з оздоровлення та відпочинку учнів
(шкільні табори). Виключенням став 2020 рік внаслідок карантину, запровадженого з
метою запобігання поширення вірусу COVID-19.



Культура
Краматорськ має оптимально розвинуту мережу культурно-освітніх закладів міста,

до якої входять: централізована система публічних бібліотек (центральна міська публічна
бібліотека та 14 бібліотек-філій); 3 мистецьких школи та художня школа; 2 міських палаци
культури: «Будівельник» та ім.Леоніда Бикова; 2 селищних клуби: «Зоря» та «Надія»; 2
музеї: художній музей та музей історії міста; комунальне підприємство «Об’єднання парків
культури і відпочинку»; комунальний заклад «Український міський концертний ансамбль
«Краматорські дівчата та хлопці».

У 36 відділах та відділеннях шкіл естетичного виховання навчається 1603 учня, в
тому числі 362 (22,6%) - пільгової категорії.

В школах естетичного виховання працюють 43 учнівських та педагогічних
колективів. З них: зі званням «зразковий» - 8, «народний» - 3.

Цього року 85 учнів стали Лауреатами Міжнародних конкурсів, 105 учнів стали
Лауреатами та Дипломантами Всеукраїнських конкурсів, більш ніж 100 - переможцями
обласних конкурсів, які проводились як очно, так і дистанційно.

Слід зазначити, що з 12 березня 2020 року, у зв’язку із запровадженням на території
країни карантину, мистецькі школи перейшли на дистанційне навчання, яке продовжилося
до кінця навчального року. Викладачі освоїли різноманітні інформаційно-комунікаційні
технології, з допомогою яких і реалізувалась навчальна діяльність. Це використання
платформ «Skype», «Zoom», сервісів Google, мобільних додатків-меседжерів «Viber» тощо.

З метою забезпечення комфортних і безпечних умов надання і отримання послуг у
2020 році в трьох закладах культури проведено масштабні ремонтні роботи за рахунок
коштів міського бюджету. Благоустрій внутрішнього простору виконано у приміщеннях
Художньої школи (відкрито нові навчальні класи, на першому та третьому поверхах
встановлено нові двері), на що було витрачено 597,5 тис.грн.

У Мистецькій школі № 3 було виконано ремонт одночасно в одинадцяти навчальних
класах, відремонтовано деякі адміністративні приміщення, витрати склали 377,0 тис.грн.

У Музеї історії міста в двох експозиційних залах та холі зроблено натяжну стелю та
виконано монтажні роботи по відновленню сучасного освітлення. На виконання ремонтних
робіт витрачено 197,6 тис.грн.

У рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» за підтримки
Європейського інвестиційного банку в стані реалізації знаходиться проект «Капітальний
ремонт будівлі Центральної міської публічної бібліотеки, розташованої по
вул.М.Приймаченко». Завершені роботи з посилення будівлі МПК «Будівельник», в
подальшому будуть розпочаті основні роботи по його реконструкції, модернізації та
благоустрою території.

Протягом останніх років централізована бібліотечна система постійно
поповнювалась періодичними виданнями та літературою за рахунок усіх джерел
фінансування.

В клубних закладах працює 82 клубних формування із загальною кількістю
учасників 2480. Всі бажаючі можуть задовольнити свої прихильності, відвідуючи 22
любительських об’єднання та клуби за інтересами. Це дитячо-юнацькі клуби: «Капітошка»,
«Пізнай себе», «Юні краєзнавці», «Одноліток», «Дивосвіт» тощо. Люди середнього віку
мають можливість зустрітися в літоб’єднанні ім. М. Рибалка, вечорах відпочинку тощо.
Мешканці міста, закохані в пісню, танець, гру на музичних інструментах займаються
творчістю в 56 колективах художньої самодіяльності. Шість з них мають звання
«народний», а сім - «зразковий».

Протягом 2016-2020 років спостерігається тенденція збільшення фінансування галузі
в цілому, а також динаміка зростання витрат з міського бюджету на 1 мешканця на
утримання мережі закладів культури.



З метою підтримки, заохочення та стимулювання творчо обдарованих дітей та
молоді міста, які показали високі досягнення на Міжнародних, Всеукраїнських, обласних
фестивалях, конкурсах тощо, та наставників–викладачів, керівників творчих колективів
міста, які своєю майстерністю, досвідом та рівнем підготовки вихованців довели, що гідні
нагороди, з 2016 року встановлено щорічні разові премії Краматорської міської ради у сфері
культури та мистецтва «Обдарованість» та Краматорського міського голови у сфері
культури і мистецтва "За вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва міста
Краматорськ". З міського бюджету на зазначені премії виділено: у 2016 році - 100 тис.грн., у
2017 році – 150 тис.грн., у 2018 – 2020 роках – по 250,0 тис.грн.

Фізична культура та спорт
Реалізація завдань сфери фізичної культури і спорту в місті Краматорську

забезпечувалась на підставі Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021
роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 №17/VII-580. Заходи Програми
охоплюють увесь спектр діяльності у спорті, починаючи від фізичного виховання у
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і закінчуючи підготовкою спортсменів
до участі у змаганнях різних рівнів.

В місті функціонує 4 дитячо-юнацькі спортивні школи, в яких займаються діти за 12-
ма видами спорту та 5 дитячо-юнацьких спортивних клубів та центр фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх».

Протягом останніх років поступово зростає обсяг фінансування галузі фізичної
культури та спорту.

Показник 2016 2017 2018 2019
2020

(очікув.
)

Утримання дитячо-юнацьких
спортивних клубів, тис. грн. 701 1112,7 1298,4 1650,6 2071,2

Утримання дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, тис. грн. 3017,3 3626,8 4613,4 4889,6 7456,3

Утримання міського центру
фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх», тис. грн.

100,3 167,4 215,6 233,5 282,2

Виплата стипендії кращим
спортсменам міста, тис. грн. 248,6 313,2 539,7 679,1 743,9



Виплата премії міського голови до
Дня фізичної культури та спорту,
тис. грн.

72,5 84,2 92,05 100,4 113,5

Витрати на участь спортсменів
міста у змаганнях обласного,
Всеукраїнського та міжнародного
рівнів, тис. грн.

236,1 393,0 581,9 608,9 702,5

Витрати на проведення спортивно-
масових заходів та міських
змагань (чемпіонатів, турнірів),
тис. грн.

15,0 99,0 331,6 563,6 340,68

Витрати на придбання
спортивного інвентарю, тис. грн. 602,9 159,8 390,2 441,2 355,0

В місті сворено умови для зміцнення здоров’я мешканців міста, для залучення
більшої кількості молодого, підростаючого покоління до занять фізичною культурою та
спортом, здорового способу життя, для можливості безкоштовно займатися спортом в
нашому місті.

Кількість населення, яке займається фізичною культурою та спортом у місті
збільшилось в 1,7 рази (з 19200 чоловік у 2016 році до 32000 - у 2020 році).

Підтримка сім’ї, дітей та молоді
У 2020 році реалізація державної молодіжної, сімейної та гендерної політики в місті

здійснювалась через виконання Міської програми «Молодь і сім’я» на 2018-2020 роки,
затвердженої рішенням Краматорської міської ради від 30.03.2018 № 36/VІІ-139 (зі
змінами).

В місті працюють 4 заклади з реалізації молодіжної і сімейної політики (кімнати
підлітків), утримання яких здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.



В рамках проекту «Гідна країна для гідних людей», з метою створення молодіжних
центрів протягом 2017-2018 років в двох кімнатах підлітків зроблено ремонт на загальну
суму 2 621,3 тис.грн. (обласний бюджет – 765,7 тис.грн., міський бюджет – 1 855,5 тис.грн.).
В 2020 році буде відремонтовано ще 1 кімната підлітків, на ремонт якої міським бюджетом
передбачено 1 482,1 тис.грн.

Реалізація молодіжної політики у місті здійснюється у співпраці з понад 10
молодіжними громадськими організаціями, студентською молоддю 13 професійно-
технічних та вищих навчальних закладів і спрямована на формування активної
громадянської патріотичної позиції, формування здорового способу життя, формуванню
позитивно орієнтованих культурних потреб молоді через проведення міських культурно-
видовищних і фізкультурно-оздоровчих заходів.

Реалізація сімейної політики у місті продовжує здійснюватися у співпраці з 5
громадськими організаціями і спрямована на підвищення престижу сім'ї та посилення ролі
сімейних цінностей у суспільстві через проведення міських культурно-видовищних заходів.

Протягом 2016-2020 років проводилась робота щодо обліку багатодітних сімей міста,
присвоєння їм статусу, оформлення та видача посвідчень батьків та дітей з багатодітної
сім’ї. Станом на 01.09.2020 в базі даних налічується 1170 багатодітних родин, в яких
виховується 4024 дитини.

Реалізація в місті державної політики з питань гендерної рівності, протидії торгівлі
людьми, попередження домашньому насильству здійснювалась у співпраці з трьома
громадськими організаціями і направлена на попередження домашнього насильства,
запобігання торгівлі людьми, впровадження гендерної рівності через проведення заходів
інформаційно-роз’яснювального характеру.

Протягом останніх років спільно з соціальними партнерами проводилась робота,
спрямована на своєчасне виявлення випадків насильства в сім’ї та усунення причин їх
проявів, а також надання членам таких сімей своєчасної допомоги.

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
Кількість повідомлень
щодо домашнього
насильства, од.

134 109 235 182 243

Стосовно кожного звернення про випадки вчинення насильства в сім’ї або реальної
загрози його вчинення проведено спільне соціальне інспектування, складена оцінка потреб,
надана первинна правова консультація, проведена індивідуально-профілактична робота та
надано психологічну підтримку.

Для координації роботи з питань державної молодіжної, сімейної та гендерної
політики в місті створені і працюють:

- молодіжна рада при виконавчому комітеті Краматорської міської ради;
- міська рада з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку,

запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми;
- координаційна рада з питань патріотичного виховання молоді.
Щороку з бюджету міста здійснюється фінансування на реалізацію заходів з

молодіжної, сімейної політики, запобігання протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків.



Охорона здоров’я
Для надання медичної допомоги населенню в місті Краматорську функціонують 17

медичних закладів, з них: 16 лікувально-профілактичних закладів та будинок дитини
“Антошка”. Із загальної кількості закладів 9 - фінансуються з обласного бюджету.

Протягом 2018 - 2019 років на базі КМУ «Пологовий будинок міста Краматорська»
було створено КНП «Обласний перинатальний центр м.Краматорськ», який з 01.03.2019
передано в обласне підпорядкування та фінансування, в закладах міського підпорядкування
було скорочено 280,75 штатних посад, в тому числі: 41 посада лікарів та 180 ліжок
загального стаціонару.

Мережу денних стаціонарів зменшено з 415 до 337 ліжок за рахунок їх скорочення в
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради.

Протягом останніх років змінювався показник забезпеченості лікарями та середнім
медперсоналом на 10 тис. населення.

Показник забезпеченості на
10 тис. населення:

2016 2017 2018 2019 2020
(очікув.)

- лікарями 33,8 33,8 45,8 22,5 25,2
- середнім медперсоналом 75,4 74,1 99,9 50,5 48,8

Кількість ліжок в закладах міського підпорядкування на теперішній час становить
930 ліжок. 4 з 9 лікувальних закладів, які формують ліжковий фонд міста, фінансуються з
міського бюджету, а спеціалізовані диспансери та психіатрична лікарня – з обласного
бюджету. Таким чином, забезпеченість ліжками на 10 тисяч населення в міських лікарнях
складає 49,9 і є оптимальною за структурою на сьогодні.



Заклади охорони здоров’я потребують укріплення матеріально-технічної бази та
оснащення сучасною апаратурою. Протягом 2016 - 2020 років заклади охорони здоров’я
міського підпорядкування забезпечувались сучасним медичним, побутовим обладнанням та
комп’ютерною технікою за рахунок усіх джерел фінансування:

2016 2017 2018 2019 2020
(очікув.)

Сума
фінансування,
тис.грн.

29 855,2 22 550,6 8 811,7 25 322,3 14 000,0

В другому півріччі 2020 року розпочато капітальні ремонти (термомодернізацію) в
двох закладів охорони здоров’я міського підпорядкування: КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1» КМР (амбулаторії № 4, № 5, № 7) та три будівлі КНП «Дитяче
територіальне медичне об’єднання» КМР за рахунок державних коштів (спеціальна
кредитна лінія Європейського інвестиційного банку). Також проводяться термінові
капітальні та поточні ремонти приміщень закладів охорони здоров’я вторинного рівня
надання медичної допомоги. До кінця року загальна сума коштів на проведення ремонтних
робіт становитиме близько 2,0 млн. грн.

Продовжується реформування системи охорони здоров’я міста. Протягом 2018 –
2019 всі заклади охорони здоров’я міського підпорядкування змінили свої статути та з
комунальних закладів перетворені в комунальні некомерційні підприємства. Продовжується
програма заключення декларацій з населенням для надання медичних послуг. На
теперішній час 78,2 % населення вже заключили декларації з лікарями. Змінилося
фінансування підприємств. На теперішній час всі вони отримують кошти за надані послуги
від Національної служби охорони здоров’я при Міністерстві охорони здоров’я та фінансову
підтримку від міського бюджету. В 2019 – 2020 роках проводилася робота щодо
комп’ютерізації закладів охорони здоров’я, налагодження інформаційної медичної системи
та удосконалення центрального серверу.

Соціальний захист населення
З метою реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту

населення в місті виконуються державні програми в частині надання усіх видів соціальної
допомоги. Спрощена процедура отримання державної допомоги населенню дозволила
підвищити ефективність роботи, організувати постійний прийом громадян з питань надання
усіх видів соціальної допомоги. Забезпечено безперервний прийом населення з питань
оформлення документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій,



пільг і житлових субсидій. Впроваджена технологія прийому громадян з питань
призначення усіх видів соціальної допомоги за принципом «єдине вікно».

Різними видами державної соціальної допомоги користуються 17,6 % сімей міста
(більш 16 тисяч з 91 тисячі сімей), яким з початку 2020 року за рахунок субвенції з
державного бюджету до місцевого бюджету виплачені понад 191 808 тис. грн. Очікується,
що до кінця 2020 року 16,2 тис. сімей отримають різні види державної соціальної допомогу
на загальну суму 277950,0 тис.грн.

Найбільшу кількість державної допомоги оформляють сім’ї з дітьми. За 8 місяців
2020 року 8868 сім’ям призначена і виплачена допомога на дітей на суму 91 392,65 тис.грн.
Очікується, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, до кінця 2020 року контингент
отримувачів зменшиться до 7679 сімей, видатки на цей вид допомоги складуть 131,4
млн.грн.

Не залишаються без державної підтримки малозабезпечені сім'ї міста. За 8 місяців
поточного року 1826 таким сім'ям виплачена державна соціальна допомога на суму
34005,54 тис.грн.

Станом на 01.09.2020 перерахована державна соціальна допомога 2099 особам з
інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, видатки з початку року для них становлять
34358,94 тис.грн.

Призначена державна соціальна допомога 9 прийомним сім’ям та на 4 дитячих
будинки сімейного типу на дітей, позбавлених батьківської турботи, сума виплат за
2020 рік склала 1954,78 тис. грн.

Почесне звання України «Мати – героїня» відповідно до Положення про почесні
звання України, затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001р №476/2001, у
2020 році присвоєне 8 жінкам, яким у зв’язку з цим виплачена винагорода у сумі
142,32 тис.грн.

В 2020 році 3 особам, звільненим з полону 29 грудня 2019 року виплачена
одноразова матеріальна допомога з місцевого бюджету на загальну суму 30,0 тис.грн. (з
розрахунку 10 тис.грн. на одну особу) та матеріальна одноразова допомога на загальну суму
17,53 тис.грн. як особам, яким встановлено статус осіб постраждалих від торгівлі людьми.

З червня поточного року, відповідно до Порядку використання субвенції з обласного
бюджету бюджетам міст обласного значення, районним бюджетам, бюджетам об’єднаних
територіальних громад на виплату у 2020 році соціальної матеріальної допомоги особам, які



проживають у Донецькій області та при народженні дитини у період з 01 вересня 2018 року
по 31 грудня 2019 року мали право на натуральну допомогу «пакунок малюка» та не
отримали її, або опікуну такої дитини, затвердженого розпорядженням голови Донецької
обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації
11.06.2020 №579/5-20, здійснюється прийом документів та виплату соціальної матеріальної
допомоги у розмірі 3250,00 грн. Станом на 01.09.2020 за одноразовою виплатою звернулись
1384 особи. Вже отримали допомогу на загальну суму 4381,0 тис.грн. 1348 осіб.

Станом на 01.09.2020 нараховано пільг населенню на оплату житлово-комунальних
послуг та придбання твердого побутового палива та скрапленого газу у сумі - 22158, 21
тис.грн. у т. ч. грошовій безготівковій формі - 13447, 21 тис.грн., у грошовій готівковій
формі - 8711,0 тис.грн.

Фактичні видатки до кінця 2020 року очікуються на рівні 34562,71 тис.грн. (у
безготівковій формі - 20 396,51 тис.грн. та у готівковій формі 14166,20 тис.грн.).

Станом на 01.09.2020 нараховано субсидій населенню у сумі 138795,83 тис.грн., у т.
ч. у готівковій формі -124794,43 тис.грн., у безготівковій 13998,40 тис.грн.

Фактичні видатки до кінця 2020 року очікуються на рівні 228010,45 тис.грн. (у
безготівковій формі – 22484,88 тис.грн., та у готівковій формі – 205525,57 тис.грн.).

З метою підтримки соціально незахищених верств населення протягом 2020 року з
міського бюджету надавалась матеріальна допомога мешканцям, які опинились в складній
життєвій ситуації, пов'язаній з необхідністю дорогого лікування, нещасним випадком,
надзвичайною ситуацією (пожежа, повінь, аварія, інше). За 8 місяців 2020 року з міського
бюджету надано матеріальну допомогу 344 заявникам на суму 294,5 тис.грн.

З метою додаткового поліпшення соціального захисту осіб, яким виповнилось 100 і
більше років, призначається та виплачується за рахунок коштів міського бюджету
щомісячна муніципальна стипендія.

Протягом 2020 року видатки міського бюджету для виплати 7 особам склали
44,6 тис. грн. До кінця року планується надання муніципальної стипендії ще 2 особам, яким
виповниться 100 років.

Рішенням міської ради від 29.01.2020 №65/VІI-6 встановлено щомісячну
муніципальну (міську) стипендію учням професійно-технічних навчальних закладів і
студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа. Видатки міського бюджету
за 8 місяців 2020 року по 72 особам склали 92,6 тис.грн.

З 2020 року збільшено розміри матеріальної допомоги сім'ям у яких виховуються
діти з інвалідністю та діти з онкологічними захворюваннями. Виплати почали проводити як
сім'ям, які зареєстровані у м.Краматорську так і сім’ї, які фактично проживають у
м. Краматорську та внесені до єдиної Web-орієнтованої інформаційної технології
формування Сегменту «Облік ВПО» як внутрішньо переміщені особи міста Краматорська, у
яких виховуються діти з інвалідністю та діти з онкологічними захворюваннями.



В поточному році отримали матеріальну допомогу 127 сімей, видатки місцевого
бюджету станом на 01.09.2020 склали 159,0 тис.грн.

Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
В місті постійно проводиться робота, спрямована на реалізацію прав, соціального

захисту і законних інтересів дітей, запобігання соціальному сирітству, бездоглядності та
безпритульності, профілактики правопорушень і злочинів серед дітей та розвиток сімейних
форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом останніх років зберігається тенденція зростання кількості дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування (з 393 осіб у 2015 до 450 осіб у 2019 році). До
кінця 2020 року цей показник очікується на рівні 465 осіб

Найбільш поширеною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, залишається опіка та піклування. Станом на 01.09.2020 року під
опікою (піклуванням) громадян знаходиться 302 чол., що складає 65,0% від загальної
кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом 2016-2020 років в сім’ї опікунів та піклувальників влаштовано дітей: 2016
рік – 49; 2017 рік – 51; 2018 рік – 51; 2019 рік – 43, очікув. за 2020 рік – 45.

Крім того, поступово розвиваються такі форми сімейного виховання, як прийомні
сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

За первинним обліком в таких родинах виховуються 56 дітей (+20 у порівнянні з
2016 роком); спостерігається зростання за роками 2016 рік – 36 чол.; 2017 рік - 36 чол.; 2018
рік – 51 чол.; 2019 рік – 53 чол.; прогноз на 2020 рік – 57 чол.).

В місті функціонує 8 прийомних сімей, 2 з яких перемістились з району проведення
АТО та 2 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 31 чол. з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.

У зв’язку зі збільшенням у 2020 році кількості дітей, які набули статус дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, в місті посилено роботу щодо влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання та
популяризації національного усиновлення.

Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
(465) в сімейних формах виховання перебуває 365 дітей, що складає 78,5%.

Протягом 5 років в сім’ї громадян на усиновлення влаштовано 147 дітей, з них
громадянами України – 113; іноземцями – 34.



Значна увага приділяється збереженню житла та майна дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.

На теперішній час до житлового реєстру внесено дані щодо майна та житла 465 дітей
категорії соціального захисту, з них:

мають житло, в якому зберігається право на користування – 323 чол.;
мають житло на праві власності – 34 чол.;
не мають житла – 108 чол.
Протягом 2017 року придбано:
- 10 квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з

їх числа (в рамках співфінансування з міського та обласного бюджетів);
- 1 житловий будинок для дитячого будинку сімейного типу;
- 3 соціальні квартири за рахунок субвенції з державного бюджету.
У 2018 році придбано:

- 4 квартири і 1 житловий будинок з субвенції державного бюджету;
- 9 квартир в рамках співфінансування з міського та обласного бюджетів.

У 2019 році придбано:
- 10 квартир в рамках співфінансування з міського та обласного бюджетів.

У 2020 році придбано:
- 9 квартир в рамках співфінансування з міського та обласного бюджетів. До

кінця 2020 року очікується придбання ще 2-х квартир в рамках співфінансування з міського
та обласного бюджетів.

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

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України № 509 "Про облік внутрішньо
переміщених осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України і районів
проведення антитерористичної операції" на 01.09.2020 на обліку в єдиній Web-орієнтованій
інформаційній технології формування Сегменту «Облік ВПО» як внутрішньо переміщені
особи міста Краматорська перебуває 48954 особи.



Адресну допомогу, 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", одержують 6584 сім’ї. Витрати державного бюджету на виплату з початку року
склали 65058,53 тис.грн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 року № 365 «Деякі
питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» затверджено
порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.
Реалізація постанови потребує здійснення перевірки достовірності зазначеної в заяві
інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи,
складання акту перевірки та його обробки для формування подання до розгляду комісії про
призначення (відновлення) або про відмову у призначенні (відновленні) відповідних
соціальних виплат. Протягом року управлінням відповідних перевірок проведено 2883.

На виконання порядку рішенням виконкому міської ради від 24.06.2016 №429 (зі
змінами) затверджено склад комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам.

З початку року проведено 40 засідань комісії з питань призначення (відновлення)
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам на яких прийнято рішення щодо
призначення (відновлення) соціальних виплат по 6775 особам. В тому числі 25 засідань
комісій, на яких рішення про призначення (відновлення) прийнято згідно Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)» №540-ІХ (публікація 02.04.2020 року) по 3515 особам.

З метою забезпечення соціальної, правової, матеріальної підтримки внутрішньо
переміщених осіб в місті діє Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо
переміщених осіб на 2019-2020 роки, затверджена рішенням Краматорської міської ради від
22.03.2019 № 52/VІІ-129.

Демографічна ситуація
Протягом 2016-2020 років чисельність населення на території Краматорської міської

ради має тенденцію до скорочення. Основним фактором зменшенням чисельності
населення є його природне скорочення.

Чисельність постійного населення Краматорської міської ради станом на 1 липня
2020 року становила 183965 осіб і зменшилась з початку року на 782 особи.

До кінця року чисельність постійного населення очікується на рівні 183,2 тис.осіб.
Очікувана кількість народжених у 2020 році - 1050 осіб, що на 5,9% менше, ніж у

2019 році.
Кількість померлих – 2836 осіб, що на 5,6% менше, ніж у 2019 році.



Демографічна ситуація продовжує залишатись складною через значне перевищення
числа померлих над кількістю народжених.

Протягом 2018-2020 років спостерігався міграційний приріст населення. За січень-
червень 2020 року цей показник склав 182 особи, на кінець року сальдо міграції очікується
на рівні 250 осіб.

Пенсійне забезпечення
Очікувана кількість одержувачів пенсій на кінець 2020 року складе 71521 особа, що

на 0,4 % менше, ніж у 2019 році.



Середньомісячний розмір виплат на 1 пенсіонера у 2020 році очікується на рівні
3984,6 грн., що на 11,4 % більше, ніж у 2019 році.

Охорона навколишнього природного середовища.
З метою охорони атмосферного повітря промисловими підприємствами міста

здійснювались заходи зі зниження навантаження на атмосферне повітря, що дозволяло
зменшувати викиди забруднюючих речовин на території міста в середньому на 100 тис.
т/рік. Міською радою забезпечується функціонування державної системи моніторингу
навколишнього природного середовища, систематично проводиться контроль за
забрудненням атмосферного повітря.

В частині охорони і раціонального використання водних ресурсів, оновлювалось
насосне і технологічне обладнання КВП «Краматорський водоканал» в результаті чого
забезпечувалась безаварійна робота очисних споруд, стабільне відведення рідких відходів
та виключено забруднення ґрунту стічними водами.

Для охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів
тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду розпочато виконання заходів з
інвентаризації зелених насаджень, виконано інвентаризацію «першої зеленої зони» на
центральних вулицях міста. На землях Краматорської міської ради створено 5 нових



ландшафтних заказників місцевого значення, загальна площа території заповідання яких
складає 330,2 га.

Для реалізації заходів щодо раціонального використання і зберігання побутових
відходів, щорічно проводилось оновлення парку сміттєвозів та контейнерів для збирання
твердих побутових відходів, в тому числі і контейнерів для роздільного збирання (сухої
фракції). Придбана та введена в експлуатацію мобільна сортувальна лінія, що дозволяє
відсортовувати роздільно зібрані ресурсоцінні відходи. В 2019 році припинена експлуатація
«Міського полігону ТПВ», та розпочато розміщення утворюваних у місті відходів на
«Регіональному полігоні ТПВ», побудованому та обладнаному згідно діючих ДБН.

Також забезпечувалась організація і здійснення робіт з екологічної освіти,
проведення заходів із пропаганди охорони навколишнього природного середовища в
освітніх закладах, та розміщення інформації на біл-бордах міста.

Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку.
Дії правоохоронних органів та місцевого самоврядування спрямовані на стабілізацію

криміногенного стану в місті. Так, правоохоронними органами проаналізовано виконання
заходів Програми економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік у частині стану
криміногенної обстановки в місті, з метою встановлення факторів, які впливають на її
загострення, формування організованих злочинних угруповань, розвиток “тіньової”
економіки.

Види злочинів 2016 2017 2018 2019 8 місяців
2020

Зареєстровано злочинів 2596 2375 3813 3013 1950
Тяжкі і особливо тяжкі
злочини 699 344 1192 852 599

Грабежі 85 30 28 32 22
Крадіжки 1241 1135 1355 1290 1156
Незаконне збереження
зброї 30 21 19 18 13

Вбивства 5 7 7 11 7
Тяжкі тілесні ушкодження 143 134 129 121 117
Незаконне заволодіння
АТМ 17 13 11 16 9

Наркозлочини 135 171 159 143 115

Мешканці міста за допомогою засобів масової інформації отримують відповідну
інформацію про роботу правоохоронних органів. Одним з напрямків роботи відділу
правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади Краматорської міської
ради, Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області є забезпечення правової освіти
населення, роз’яснення механізму судового та іншого захисту громадянами своїх
конституційних прав, проведення роботи, спрямованої на вивчення державними
службовцями Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про
запобігання корупції” та інших нормативно-правових актів України.

Постійно приймаються заходи щодо висвітлення інформації про роботу дільничних
офіцерів поліції, розкриття ними злочинів, проведення профілактичних заходів, проведення
звітів дільничних офіцерів поліції перед населенням.

Через засоби масової інформації до населення доводяться роз’яснення норм
кримінального законодавства, види відповідальності за вчинення кримінальних злочинів
або адміністративних правопорушень, статистичні дані вчинених злочинів на території
міста; роз’яснення механізму судового та іншого захисту громадянами своїх прав



проводилось під час проведення прийомів громадян та безпосередньо у відповідях
заявникам за результатами розгляду заяв.

Організовується проведення профілактичних зустрічей з учнями і педагогічними
колективами шкіл і коледжів, ведеться постійна робота з проведення оперативно-
профілактичних заходів з відпрацювання розважальних закладів та місць масового
проведення дозвілля молоді на предмет виявлення порушень антинаркотичного
законодавства.

У школах міста Краматорська регулярно проходять зустрічі працівників патрульної
поліції з учнями та їх батьками. Метою бесід було попередження дитячого дорожньо-
транспортного травматизму під час канікул та вихідних.

Проводяться профілактичні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки дітей,
попередження злочинності, нещасних випадків, підвищення правосвідомості та довіри до
органів поліції. Проводяться рейди по сім’ям, які опинились в складних життєвих
обставинах з метою виявлення дорослих осіб, які вживають алкогольні напої або
наркотичні засоби та які можуть використовувати своїх дітей з метою жебрацтва та
втягувати у злочину діяльність.

З метою поліпшення якості роботи в даному напрямку проводяться спільні з
працівниками Управління патрульної поліції рейди з перевірки торгівельних закладів на
предмет продажу тютюнових виробів та спиртних напоїв неповнолітнім.

З метою поліпшення профілактичної роботи серед неповнолітніх наказом
начальника міського відділу за кожним учбовим закладом міста закріплені працівники
міського відділу, якими проводились зустрічні бесіди в цих закладах, основною метою яких
було попередження злочинів серед неповнолітніх.

Прийнятими мірами були досягнуті певні результати, які впливають на стабілізацію
криміногенної обстановки у місті.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
На території міста існує ймовірність виникнення широкого спектру надзвичайних

ситуацій природного, техногенного і соціального характеру. Крім того, внаслідок
продовження бойових дій на території області зберігається загроза виникнення
надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

За останні п’ять років на території м. Краматорська сталися надзвичайні ситуації,
пов’язані зі спалахом африканської чуми свиней (16.03.2017) та поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID 19 (20.03.2020).

З метою організації роботи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на
території міста управлінням з питань цивільного захисту спільно з 12-м державним
пожежно-рятувальним загоном ГУ ДСНС України у Донецькій області розроблено
«Програму попередження надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та
забезпечення пожежної безпеки на території м. Краматорська на 2017-2020 роки»,
затверджену рішенням міської ради від 14.12.2016 № 17/VII-542.



Щороку міськими підприємствами, що експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки
та потенційно небезпечні об’єкти, розробляються інженерно-технічні заходи, спрямовані на
забезпечення сталої роботи таких об’єктів та запобігання виникненню на них надзвичайних
ситуацій. На реалізацію цих заходів виділяються значні кошти (від 8,4 млн. гривень у 2016
році до 13,3 млн. гривень за 6 місяців 2020 року). Серед найбільш значущих заходів,
реалізація яких суттєво знизила ризик виникнення надзвичайних ситуацій внаслідок аварій
на хімічно небезпечних об’єктах міста, слід зазначити впровадження на таких об’єктах
безпечних технологій. Зокрема, на очисних спорудах КВП «Краматорський водоканал» для
знезараження стічних вод почали використовувати гіпохлорит натрію замість хлору
(аналогічну роботу розпочато і на фільтрувальній станції цього підприємства). На ПрАТ
«Урожай» проводиться робота з поступового переведення аміачних холодильних камер на
використання безпечного фреону. КД Слов’янського РВУ КП Компанія «Вода Донбасу»
також впровадила на своєму об’єкті, зокрема на насосній станції, безпечні технології -
почали використовувати гіпохлорид натрію замість хлору.

Активізувалася робота підприємств, установ і організацій міста щодо забезпечення
своїх працівників засобами колективного та індивідуального захисту. Завдяки
фінансуванню робіт з капітальних та поточних ремонтів захисних споруд цивільного
захисту, кількість неготових до використання сховищ скоротилася з 63 (станом на
01.01.2016) до 49 (станом на 01.01.2020). Протягом цього періоду з бюджетів різних рівнів
та за рахунок власних коштів підприємств на проведення ремонтів захисних споруд
виділено 1158,9 тис.грн.

Протягом 2016-2020 років підприємствами, установами та організаціями міста
придбано засобів індивідуального захисту на загальну суму майже 930,0 тис.грн.

Бюджетна діяльність
Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх за 2020 рік

очікуються у сумі 2349,9 млн.грн., що на 1,9% більше, ніж у 2019 році. Податковий борг до
бюджетів усіх рівнів до кінця 2020 року очікується в обсязі 191,2 млн.грн., в тому числі до
державного бюджету - 153,6 млн.грн., до місцевого бюджету – 37,6 млн.грн.



Доходи бюджету міста (без трансфертів) за 2020 рік склали 1320,3 млн.грн., що на
6,1% більше, ніж за 2019 рік. Трансферти з державного бюджету зменшились на 40,8% і
склали 493,1 млн.грн. Скорочення трансфертів пов’язане з проведенням медичної реформи і
відміни надання медичної субвенції місцевим бюджетам на охорону здоров’я, а також
порядком здійснення соціальних виплат.

Основні бюджетоутворюючі підприємства по місту в 2020 році - ПрАТ "НКМЗ",
ПАТ "ЕМСС", ТОВ "Краматорськтеплоенерго" та ТОВ "КФЗ".

За останні 5 років доходи загального фонду зведеного бюджету збільшились
у 1,9 рази, або на 599,4 млн.грн. (надходження 2020 році - 1213,0 млн.грн.).



Основними причинами збільшення доходів є зміни податково – бюджетної політики
держави, починаючи з 2015 року.

За рахунок фінансової децентралізації найбільшим джерелом збільшення доходів
бюджету міста є податок на доходи фізичних осіб. У 2015 році відбулося збільшення
нормативу відрахувань до бюджету міста цього податку на 10% (з 50% до 60%).

Також, у 2015 році відбулося :
- введення акцизного податку з роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном, пальним;
- передача з державного бюджету до місцевих бюджетів деяких видів

адміністративних послуг (реєстрація юридичних та фізичних осіб, нерухомого майна, інші
адмінпослуги);

- розширення складу місцевих податків та зборів (в т.ч. за рахунок введення
транспортного податку та податку на нерухоме майно з нежитлової нерухомості ) та бази їх
оподаткування.

На збільшення ПДФО у 2016 році вплинули збільшення ставки оподаткування
податку на 3% (з 15% до 18%), у 2017 році – збільшення у 2 рази мінімальної зарплати,
встановленої законом.

У 2019 році змінилася база справляння туристичного збору, що призвело до
суттєвого збільшення надходжень цього збору.

Надходження загального фонду зведеного бюджету
(млн.грн.)

Найменування показника 2016 2017 2018 2019 2020
Разом загальний фонд

в т.ч.: 613,6 826,3 962,8 1170,7 1213,0

податок на доходи фізосіб 390,2 544,5 655,8 833,5 856,2
акцизний податок з роздрібної
торгівлі алкоголем, тютюном,
пальним

85,4 97,5 94,1 86,1 100,0

плата за надання адмінпослуг 5,1 8,0 8,8 9,5 7,8
Місцеві податки

в т.ч.: 123,2 165,8 191,1 226,2 233,8

податок на нерухоме майно 1,8 4,3 6,0 6,8 8,0



плата за землю 75,6 96,0 98,4 114,8 109,9
єдиний податок 45,4 65,1 86,4 104,0 115,0

Видаткова частини бюджету за 2020 рік становить 2133,9 млн.грн., що на 0,4%
більше факту 2019.

В порівнянні з 2015 роком обсяг видаткової частини бюджету виріс в 1,7 рази.
Питома вага трансфертів у загальному обсязі витрат складає 21,5%.
Виходячи з аналізу виконання видаткової частини бюджету, протягом останніх 5

років спостерігається стійка тенденція зростання фінансування видатків розвитку, а це -
проведення капітальних ремонтів, реконструкція та будівництво об’єктів благоустрою та
об’єктів соціальної сфери, що мають важливе соціальне значення. Обсяг капітальних
видатків зріс у 4,9 рази і питома вага їх у загальному обсязі витрат становить майже 40% у
2020 році проти 13,6% - у 2015.

Спостерігається також тенденція і до розвитку напрямку соціалізації видатків:
запроваджені стипендії та премії міського голови за значний внесок в розвиток та розбудову
в галузях освіти, культури, фізичної культури та спорту.

З метою залучення жителів міста до бюджетного процесу та взаємодії органів
місцевого самоврядування з громадськістю у 2016 році було впроваджено «бюджет участі»
та затверджено міську цільову програму «Громадський бюджет міста Краматорськ на 2016-
2020 роки». Завдяки «бюджету участі» кожен житель міста має можливість подати власний
проєкт щодо покращення міста та визначити, який з них має бути профінансованим за
кошти міського бюджету. Обсяг коштів на виконання «Громадського бюджету» з кожним
роком зростає: з 500,0 тис.грн. у 2016 році до 3000,0 тис.грн. - у бюджеті на 2020 рік.
Завдяки Громадському бюджету жителі міста можуть вирішувати, як розподілити частину
бюджету.

З 2017 року при плануванні міського бюджету застосовується програмно-цільовий
метод, що дозволяє здійснити перехід від утримання бюджетних установ до надання послуг
високої якості населенню, оптимальне використання бюджетних коштів, досягнення в
результаті значного економічного і соціального ефекту, підвищення обізнаності
громадськості щодо ефективності витрачання коштів бюджету територіальної громади та
рівня задоволення споживачів суспільних та гарантованих соціальних послуг

* * *
Аналіз основних показників та тенденцій соціально-економічного розвитку міста є

основою для визначення пріоритетів, цілей, проектів і заходів, які будуть спрямовані на
вирішення проблемних питань в 2021 році.



1.2. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку Краматорської міської територіальної громади

Проблемне питання Обґрунтування необхідності вирішення питання Шляхи вирішення

1. Структурні дисбаланси в
економіці.

В структурі промисловості міста понад 70%
припадає на дві галузі (економіка міста є чутливою

до дій та платоспроможності підприємств
машинобудівного комплексу;

домінування працевлаштування в 1-2 галузях).
Нестача кваліфікованих кадрів (внаслідок

негативних демографічних тенденцій та від’їзду
осіб працездатного віку до інших областей України
та інших країн відбувається зменшення пропозиції
робочої сили, значна частина шукачів роботи,
переміщених з зони проведення АТО, мають
професії і спеціальності, що не користуються

попитом на підприємствах Краматорська (професії
хімічної, гірничої промисловості тощо)

Нерівномірність розвитку МСБ за галузевою
ознакою (у структурі малого бізнесу за видами
економічної діяльності, як і раніше, превалюють
сфери діяльності невиробничого характеру, за

обсягами реалізації переважає торгівля, яка складає
більше 50%)

1. Подальший розвиток малого бізнесу, що сприятиме
поглибленню диференціації надходжень до бюджету

міста. Надання фінансової підтримки суб’єктам
малого підприємництва на реалізацію проектів.
2. Отримання нових професій внутрішньо
переміщеними особами шляхом проходження
професійної підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації, розвиток нетрадиційних
гнучких форм навчання.

3. Навчання, розвиток підприємницьких навичок, сприяння
участі в грантових програмах та програмах обміну

міжнародним досвідом.

2. Низька інституційна
спроможність з надання
якісних публічних послуг та
соціальних послуг населенню,
у тому числі вразливим
категоріям та внутрішньо
переміщеним особам.

На кінець 2020 року кількість зареєстрованих
внутрішньо переміщених осіб очікується на рівні

49 074, з них:
дітей - 7 507;
інвалідів - 887;
пенсіонерів – 27 400;

Подальша реалізація проектів з відновлення та розвитку
інфраструктури за рахунок бюджетних та позабюджетних
коштів (подальша співпраця з МФО в частині залучення
грантів або пільгових кредитів на інфраструктурні

проекти):
Здійснення капітальних (комплексних) ремонтів будівель

Термомодернізація будівель закладів освіти



працездатних осіб – 13 280.
В зв’язку з переміщенням ВПО істотно збільшилось
навантаження на медичні, освітні, спортивні та
культурні заклади міста, а також установи, які
забезпечують надання соціальних послуг

населенню.
Оновлення і модернізація інфраструктури

відбувається низькими темпами на тлі її зношеності.
Застаріла та зношена матеріальнотехнічна база
закладів міста, низька енергоефективність

приміщень.
Недостатня забезпеченість лікувально-

профілактичних закладів медичними кадрами,
медикаментами та сучасним медичним

обладнанням.
Центр надання адміністративних послуг у місті не

відповідає сучасним вимогам.

Подальша розбудова та розвиток мережі закладів освіти
(підготовка до відкриття 2 нових дитячих садків, оснащення

інклюзивних класів та груп)
Закупівля необхідного медичного обладнання для 8 закладів

охорони здоров'я міського підпорядкування, в т. ч.
впровадження електронного документообігу

Термомодернізація будівель закладів охорони здоров'я
Реконструкція палацу культури

Придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа

Надання підтримки для облаштування дитячого будинку
сімейного типу

Будівництво спортивної споруди зі штучним льодом
Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з

басейнами
Будівництво 2-х поверхового спортивного спеціалізованого

залу з греко-римської боротьби
Будівництво центру надання адміністративних послуг

Створення сприятливих умов для безперешкодного доступу
людей з обмеженими фізичними можливостями-обладнання
об’єктів інфраструктури пандусами та інш. елементами

доступності
Реконструкція нежитлової будівлі під житло для

переселенців



2. Мета, завдання програми економічного і соціального розвитку
Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік

Головна мета Програми – забезпечення сталого розвитку громади, підвищення
рівня життя населення шляхом створення умов для ефективного використання її ресурсного
та виробничого потенціалу, підвищення зайнятості, розвитку інфраструктури, підвищення
якості та доступності публічних послуг.

Головними пріоритетами розвитку міста у 2021 році є:

1. Становлення конкурентоспроможної економіки:
модернізація промислового комплексу, підвищення конкурентоспроможності місцевої
продукції;
створення ефективної системи підтримки та надання послуг для бізнесу, стимулювання
створення нових робочих місць;
створення позитивного для інвесторів іміджу громади, маркетинг та брендинг території;
продовження робіт з відновлення та розвитку міської інфраструктури.

2. Якість життя та людський розвиток:
підвищення якості і доступності дошкільної та середньої освіти з урахуванням сучасних
потреб;
створення умов для самореалізації молоді;
підвищення якості та доступності медичних послуг, посилення служби екстреної медичної
допомоги;
впровадження заходів, спрямованих на обмеження поширення інфекційних захворювань (у
тому числі COVID-19);
модернізація культурної та розбудова дозвіллєвої інфраструктури з урахуванням вимог
інклюзивності;
створення умов для розвитку спорту.

3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів:
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, підвищення ефективності реагування на
них;
розвиток інфраструктури надання адміністративних послуг;
розвиток системи соціального захисту населення, наближення її послуг до громадян;
стале забезпечення населення якісною питною водою;
поліпшення житлових умов населення, в першу чергу найбільш вразливих верств
(внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
багатодітних сімей);
розроблення містобудівної документації, документації із землеустрою.

4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування:
впровадження природоохоронних заходів, підвищення екологічної свідомості населення;
посилення взаємодії та налагодження співпраці з суб’єктами господарювання щодо
зменшення обсягів утворення промислових відходів, включаючи небезпечні відходи;
впровадження енергозберігаючих заходів у всіх галузях матеріального виробництва,
соціальної сфери та житловому секторі.



3. Заходи економічного і соціального розвитку у 2021 році

№ і назва
завдання
Стратегії
розвитку
Донецької
області на
період до
2027 року

№
з/п Зміст заходу

Термін
вико-
нан-
ня

Викона-
вець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджет
у

місцевого бюджету

підпри-
ємств

інших
джерел

найменуван
ня

показника

значен-
ня

показни
ка

облас-
ного

бюджет
у

бюджет
у

міста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ціль 1. Становлення конкурентоспроможної економіки

3.1. Промисловий комплекс
Інші

завдання.
Розвиток

промисловог
о комплексу.

1. Реконструкція
ЕСПЦ 2021 ПАТ

«ЕМСС» 50000,0 50000,0

Придбання
автотрансфо
рматора,
одиниць

1

Інші
завдання.
Розвиток

промисловог
о комплексу.

2.

Модернізація
металообробних
верстатів в
механічних
цехах

2021 ПАТ
«ЕМСС» 1500,0 1500,0

Модерніза-
ція

верстатів,
одиниць

1

Інші
завдання.
Розвиток

промисловог
о комплексу.

3.

Виготовлення
комплексу
спеціального для
обробки торців
заготовок
модель КТФ400

2021 ПрАТ
«КЗВВ» 26400,0 26400,0 Виготовленн

я комплексу

Інші
завдання. 4. Розробка

технічної 2021 ПрАТ
«КЗВВ» 720,1 720,1 Розробка

документації



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Розвиток

промисловог
о комплексу.

документації на
виготовлення
безцентрово-
токарного
верстату 9А350

Всього по промисловому комплексу: 4 заходи 78620,1 78620,1

3.2. Сільське господарство

1.2.4.
Розвиток
сучасної
системи
переробки
сільгосппро

дукції
відповідно
до потреб
ринку.

1.

Підтвердження
якості та безпеки
виробляємої
продукції -
впровадження на
підприємст-
вах харчової та
переробної
промисловості
міста системи
контролю
безпечності
харчових
продуктів
України
(НАССР)

2021

Харчові та
переробні
підприємст

ва

120,0 120,0 Кількість,
одиниць 2

Інші
завдання.
Облік
земель

сільськогосп
одарського
призначення

.

2.

Проведення
суцільної
агрохімічної
паспортизації
земель
сільськогоспода
рського
призначення та
виготовлення

2021

Державна
установа
«Інститут
охорони
ґрунтів

України»,
землевласн

ики,
розробники

260,0 260,0
Обсяг

проведення,
га

2,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
еколого-
агрохімічних
паспортів полів
(ділянок)

документа
ції із

землеустро
ю

Інші
завдання.
Захист
земель

сільськогосп
одарського
призначення

.

3.

Здійснення
рекультивації
порушених
земель та
викорис-
тання родючого
шару ґрунту під
час проведення
робіт, пов'язаних
із порушенням
земель

2021

Сільського
спо-

дарські
підприємст
ва всіх
форм

власності,
землевласн

ики

150,0 150,0
Обсяг

проведених
робіт, тис.га

0,14

Всього по сільському господарству: 3 заходи 530,0 530,0

3.3. Розвиток земельних відносин
Інші

завдання.
Розвиток
системи

просторовог
о

планування
з

використанн
ям

електронних
ресурсів.

1.

Встановлення
меж об’єднаної
територіальної
громади.

2021

Управління
земельних
відносин,
СГД -

виконавці
робіт із

землеустро
ю

2500,0 2500,0

Прийняття
рішення
«Про

встановленн
я меж

об’єднаної
територіальн
ої громади»

1

Інші
завдання.
Розвиток

2.
Створення
єдиних планово-
картографічних

2021
Управління
земельних
відносин,

500,0 500,0
Прийняття
рішення
«Про

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
системи

просторовог
о

планування
з

використанн
ям

електронних
ресурсів.

матеріалів
об’єднаної
територіальної
громади

СГД -
виконавці
робіт із

землеустро
ю

затвердженн
я планово-
картографіч

них
матеріалів»

Інші
завдання.

Забезпеченн
я ефективної
діяльності з
управління
майном

комунальної
власності.

3.

Проведення
нормативної
грошової оцінки
земель
об’єднаної
територіальної
громади

2021

Управління
земельних
відносин,
СГД -

виконавці
робіт із

землеустро
ю

1500,0 1500,0

Прийняття
рішення
«Про

затвердженн
я

нормативної
грошової
оцінки
земель

об’єднаної
територіальн
ої громади»

1

Інші
завдання.

Забезпеченн
я ефективної
діяльності з
управління
майном

комунальної
власності.

4.

Підготовка,
організація та
проведення
земельних торгів
у формі аукціону
земель
комунальної
власності.

2021

Управління
земельних
відносин,
СГД -

виконавці
робіт із

землеустро
ю

360,0 360,0

Проведення
земельних
аукціонів,
збільшення
надходжень
до місцевого
бюджету

8

Інші
завдання.

Забезпеченн
5.

Оформлення
правовстановлю
ючих документів

2021
Управління
земельних
відносин,

250,0 250,0
Використан
ня землі за
цільовим

5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
я ефективної
діяльності з
управління
майном

комунальної
власності.

на земельні
ділянки для
комунальних
закладів

СГД -
виконавці
робіт із

землеустро
ю

призначення
м

Інші
завдання.

Поліпшення
житлових
умов

населення з
урахуванням
конкретних
потреб

вразливих
категорій
населення.

6.

Виготовлення
документації із
землеустрою для
надання
земельних
ділянок
учасникам АТО
та сім’ям
загиблих
учасників АТО.

2021

Управління
земельних
відносин,
СГД -

виконавці
робіт із

землеустро
ю

100,0 100,0

Виконання
вимог
діючого

законодавст
ва щодо

соціального
захисту

50 (за
наявнос

ті
вільних
ділянок)

Інші
завдання.
Захист
водних

ресурсів від
виснаження

та
забруднення

.

7.

Встановлення
меж
прибережних
захисних смуг
річок на
території
об’єднаної
територіальної
громади

2021

Управління
земельних
відносин,
СГД-

виконавці
робіт із

землеустро
ю

500,0 500,0

Використан
ня землі за
цільовим

призначення
м

2

Інші
завдання.
Інвентариза
ція земель.

8.

Проведення
інвентаризації
земель під
полезахисними
лісосмугами,
іншими

2021

Управління
земельних
відносин,
СГД-

виконавці
робіт із

700,0 700,0

Формування
та

визначення
меж

земельних
ділянок

6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
окремими
об’єктами

землеустро
ю

Інші
завдання.

Забезпеченн
я ефективної
діяльності з
управління
майном

комунальної
власності.

9.

Проведення
експертної
грошової оцінки
земельних
ділянок
комунальної
власності

2021

Управління
земельних
відносин,
СГД -

виконавці
робіт із

землеустро
ю

200,0 200,0
Проведення
експертної
оцінки

20
земельн

их
ділянок

Інші
завдання.
Покриття
збитків.

10.

Подання позовів
до суду з питань
стягнення
збитків,
нанесених
землекористувач
ами
територіальній
громаді, та
безпідставно
збережених
коштів

2021
Управління
земельних
відносин

150,0 150,0
Кількість
позовів до

суду
15

Всього по розвитку земельних відносин: 10 заходів 6760,0 6660,0 100,0

3.4. Інвестиційна діяльність

1.2.2.
Формування
позитивного

іміджу
регіону

1.

Участь міста у
семінарах,
тренінгах,
зустрічах у
ділових колах,
виставках,
ярмарках,

протяг
ом
року

Відділ
інвестицій

ної
діяльності

та
міжнародн

ого

Підвищення
іміджу
міста,

стимулюван
ня ділової
активності,
створення



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
конкурсах,
форумах,
конгресах,
конференціях

співробітн
ицтва

управління
економічно

го
розвитку,
структурні
підрозділи
Краматорс

ької
міської
ради.

сприятливих
умов для
просування

на
перспективн
і ринки
продукції
місцевого

виробництва
,

формування
позитивного
інвестиційно
го клімату
міста

1.2.2.
Формування
позитивного

іміджу
регіону

2.

Участь
представників
ОМС у
міжнародних та
міжрегіональних
навчальних
поїздках з метою
отримання
досвіду.

протяг
ом
року

Структурні
підрозділи
Краматорс

ької
міської
ради

Підвищення
кваліфікації
представник
ів органів
місцевого

самоврядува
ння

1.2.2.
Формування
позитивного

іміджу
регіону

3.

Укладання угод,
договорів,
меморандумів
тощо,
міжрегіональног
о та
міжнародного
характеру з
країнами-

протяг
ом
року

Структурні
підрозділи
Краматорс

ької
міської
ради

Залучення
додаткових
інвестицій в
економіку
міста



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
членами
Євросоюзу та
іншими
іноземними
країнами.

1.2.2.
Формування
позитивного

іміджу
регіону

4.
Створення
інвестиційного
порталу міста

протяг
ом
року

Виконком
Краматорс

ької
міської
ради

За
рахунок
коштів
міжнаро
дних

донорів

Підвищення
іміджу
міста,

залучення
додаткових
інвестицій в
економіку
міста

1.2.2.
Формування
позитивного

іміджу
регіону

5.

Залучення та
участь в
проєктах
міжнародної
технічної
допомоги.

постій
но

Відділ
інвестицій

ної
діяльності

та
міжнародн

ого
співробітн
ицтва

управління
економічно
го розвитку

Залучення
додаткових
інвестицій в
економіку
міста

1.2.2.
Формування
позитивного

іміджу
регіону

6.

Створення та
оновлення бази
даних міських
інвестиційних
проєктів та
пропозицій

постій
но

Відділ
інвестицій

ної
діяльності

та
міжнародн

ого
співробітн

Інтенсифіка
ція

інвестиційно
ї діяльності



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ицтва

управління
економічно

го
розвитку,
структурні
підрозділи
Краматорс

ької
міської
ради

1.2.1.
Розвиток та
ефективне
використанн
я науково-
інноваційног
о потенціалу

7.

Моніторинг
пропозицій та
конкурсів
проєктів,
спрямованих на
місцевий
економічний
розвиток,
сприяння участі
у конкурсах
інвестиційних
проєктів

постій
но

Відділ
інвестицій

ної
діяльності

та
міжнародн

ого
співробітн
ицтва

управління
економічно

го
розвитку,
структурні
підрозділи
Краматорс

ької
міської
ради.

Залучення
додаткових
інвестицій в
економіку
міста

1.2.2.
Формування
позитивного

8.
Забезпечення
інформаційного
супроводу

постій
но

Структур
ні

підрозділи

Активізація
роботи в
частині



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
іміджу
регіону

інвестиційних
проєктів і
програм

Краматорс
ької

міської
ради.

залучення в
економіку
міста

додаткових
інвестицій

Всього по інвестиційній діяльності: 8 заходів

3.5. Розвиток інформаційного простору

Інші
завдання.
Розвиток

інформаційн
ого простору

1.

Сприяння
широкому
висвітленню
засобами
масової
інформації міста,
області та країни
ходу
впровадження
реформ,
ініційованих
Президентом
України,
Кабінетом
міністрів
України,
місцевою
владою, які
спрямовані на
поліпшення
соціально-
економічної
ситуації в країні,
регіоні

Протяг
ом
року

Відділ
прес-
служби

управління
з питань

інформацій
ної

політики та
взаємодії зі

ЗМІ

офіційний
сайт
Краматорськ
ої міської
ради

друковані
ЗМІ

інтернет-
видання

місцеве та
загальнонаці
ональне
радіо

інформаційн
і агенції

телеканали

щоденно

27

45

19

5

10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.

Висвітлення
інформації про
виконання
заходів
Програми
економічного і
соціального
розвитку міста
Краматорська на
2021 рік,
спрямованих на
розвиток
гуманітарної
сфери міста,
поліпшення
соціального
захисту
населення та
модернізацію
інфраструктури
Краматорська

Протяг
ом
року

Відділ
прес-
служби

управління
з питань

інформацій
ної

політики та
взаємодії зі

ЗМІ

офіційний
сайт
Краматорськ
ої міської
ради

друковані
ЗМІ

інтернет-
видання

місцеве та
загальнонаці
ональне
радіо

інформаційн
і агенції

телеканали

щоденно

19

35

10

4

7

Всього по розвитку інформаційного простору: 2 заходи

3.6. Розвиток підприємницького середовища
1.1.3.

Розвиток
малого та
середнього
підприємниц

тва, як
драйверу

структурних
перетворень

1.

Підтримка в
актуальному
стані розділів
«Підприємцю»,
«Регуляторна
політика» на
офіційному
сайті
Краматорської

2021

Структурні
підрозділи
міської
ради

кількість
публікацій 250



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
міської ради

1.1.3.
Розвиток
малого та
середнього
підприємниц

тва, як
драйверу

структурних
перетворень

2.

Співпраця з
міжнародними
організаціями,
грантовими
установами та
фондами з
питань надання
фінансових
ресурсів
суб’єктам
малого і
середнього
підприємництва

2021

Відділ
інвестицій

ної
діяльності

та
міжнародн

ого
співробітн
ицтва

управління
економічно
го розвитку

- кількість
організацій,
установ та
фондів;
- кількість
суб’єктів
малого і

середнього
підприємниц

тва, які
отримали
фінансову
допомогу

5

20

1.1.3.
Розвиток
малого та
середнього
підприємниц

тва, як
драйверу

структурних
перетворень

3.

Передача
міжбюджетних
трансфертів на
суми
співфінансуван-
ня заходів щодо
фінансової
підтримки
суб’єктів малого
підприємництва
на реалізацію
проєктів

2021

Фінансове
управлін-
ня, відділ
споживчог
о ринку,
підприємн
ицтва та

регуляторн
ої політики

3000,0 3000,0 - кількість
переможців

20

1.1.3.
Розвиток
малого та
середнього
підприємниц

тва, як

4.

Створення
суб’єктами
господарювання
нових робочих
місць за
пріоритетними

2021

Краматор-
ський
міський
центр

зайнятості

Фонд
загально
обов’язк
ового

державн
ого

- нові робочі
місця

115



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
драйверу

структурних
перетворень

для міста
напрямками
розвитку
підприємницької
діяльності для
працевлаштуван
ня безробітних
(за умови
виділення
коштів Фонду
загальнообов’язк
ового
державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття)

соціальн
ого

страхува
ння на
випадок
безробіт

тя

1.1.3.
Розвиток
малого та
середнього
підприємниц

тва, як
драйверу

структурних
перетворень

5.

Виплата
одноразової
допомоги по
безробіттю для
організації
підприємницької
діяльності (за
умови виділення
коштів Фонду
загальнообов’язк
ового
державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття)

2021

Краматорс
ький

міський
центр

зайнятості

Фонд
загально
обов’язк
ового

державн
ого

соціальн
ого

страхува
ння на
випадок
безробіт

тя

- кількість
осіб

15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.3.
Розвиток
малого та
середнього
підприємниц

тва, як
драйверу

структурних
перетворень

6.

Популяризація
підприємництв
а із залученням
представників
малого і
середнього
підприємництва,
зокрема шляхом
демонстрації
успішних
бізнес- проектів

2021

Відділ
споживчо-
го ринку,
підприєм-
ництва та
регуляторн

ої
політики,
Краматорс

ький
міський
центр

зайнятості,
суб’єкти
господарю
вання

- кількість
презентацій
- кількість
тренінгів,
семінарів,
курсів

10

12

1.1.3.
Розвиток
малого та
середнього
підприємниц

тва, як
драйверу

структурних
перетворень

7.

Проведення
міських ярмарок
та виставок-
продажів товарів
власного
виробництва

2021

Управління
з

гуманітарн
их питань,
відділ

споживчог
о ринку,
підприєм-
ництва та
регуляторн

ої
політики,
суб’єкти
господарю
вання

100,0 100,0

- кількість
ярмарок та
міні ярмарок
- кількість
виставок-
продажів

- додатковий
товарообіг

64

142

9,7
млн.грн.

Всього по розвитку підприємницького середовища: 7
заходів 3100,0 3100,0 Фонд

загальнообов’яз



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
кового

державного
соціального

страхування на
випадок
безробіття

3.7. Ринок праці. Зайнятість населення

1.1.1.
Зменшення
диспропорці

й між
попитом та
пропозицією
робочої сили

1.

Працевлаштуван
ня осіб, що
перебували на
обліку, у т.ч.
безробітних

2021

Підприємс
тва,

організації,
установи,
Краматорс

ький
міський
центр

зайнятості

кількість
працевлашто
ваних осіб

2480

1.1.1.
Зменшення
диспропорці

й між
попитом та
пропозицією
робочої сили

2.

Забезпечення
тимчасової
зайнятості
безробітних
громадян
шляхом
організації
громадських та
інших робіт
тимчасового
характеру

2021

Підприємс
тва,

організації,
установи,
Краматорс

ький
міський
центр

зайнятості

750,0 250,0 250,0 250,0

кількість
тимчасово
зайнятих

безробітних,
осіб

2250

1.1.1
Зменшення
диспропорці

й між
попитом та
пропозицією

3.

Забезпечення
професійної
підготовки,
перепідготовки
та підвищення
кваліфікації

2021

Краматорс
ький

міський
центр

зайнятості,
навчальні

кількість
осіб,

забезпечени
х

професійно
ю

1160



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
робочої сили

1.1.2.
Оновлення
регіональної
системи

професійної
(професійно-
технічної)
освіти

безробітних
громадян за
професіями, що
користуються
попитом на
ринку праці

заклади підготовкою
,

перепідготов
кою,

підвищення
м

квалафікації

1.1.1
Зменшення
диспропорці

й між
попитом та
пропозицією
робочої сили

1.1.3
Розвиток
малого та
середнього
підприємниц

тва, як
драйверу

структурних
перетворень

4.

Працевлаштуван
ня безробітних
осіб, за яких
здійснюється
компенсація
витрат
роботодавця у
розмірі єдиного
внеску на
загальнообов’язк
ове державне
соціальне
страхування

2021

Краматорс
ький

міський
центр

зайнятості

кількість
працевлашто

ваних
безробітних
осіб, за яких
здійснюєтьс

я
компенсація

135

1.1.1
Зменшення
диспропорці

й між
попитом та
пропозицією
робочої сили

1.1.2.

5.

Видача ваучерів
для підтримання
конкурентоспро
можності осіб на
ринку праці

2021

Краматорс
ький

міський
центр

зайнятості

кількість
виданих

ваучерів, од.
38



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Оновлення
регіональної
системи

професійної
(професійно-
технічної)
освіти
1.1.1

Зменшення
диспропорці

й між
попитом та
пропозицією
робочої сили

1.1.2.
Оновлення
регіональної
системи

професійної
(професійно-
технічної)
освіти

6.

Організація
неформального
навчання за
робітничими
професіями

2021

Краматорс
ький

міський
центр

зайнятості

кількість
осіб, які

підтвердили
результати
неформальн

ого
професійног
о навчання

1

1.1.1
Зменшення
диспропорці

й між
попитом та
пропозицією
робочої сили

7.

Забезпечення
проведення
профорієнтаційн
ої роботи із
застосуванням
інноваційних
форм, на основі
соціального
партнерства, з
різними
цільовими

2021

Управління
освіти,

Краматорс
ький

міський
центр

зайнятості

кількість
осіб,

охоплених
профорієнта
ційними
послугами

5700



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
групами
незайнятого
населення

1.1.1
Зменшення
диспропорці

й між
попитом та
пропозицією
робочої сили

8.

Забезпечення
комплексного
підходу
профорієнтації
молоді, у тому
числі учнівської
та студентської
шляхом
розширення кола
соціального
партнерства
(робота з
молодіжними
центрами,
проведення
бесід, семінарів,
екскурсій на
підприємства
міста,
інтерактивних
заходів, днів
кар’єри, у тому
числі з
використанням
дистанційних
форм)

2021

Краматорс
ький

міський
центр

зайнятості

рівень
охоплення

осіб
заходами

60%

1.1.3
Розвиток
малого та
середнього

9.

Забезпечення
системної
роботи щодо
орієнтації

2021

Краматорс
ький

міський
центр

кількість
осіб, які

започаткува
ли власну

30



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
підприємниц

тва, як
драйверу

структурних
перетворень

безробітних
громадян на
розширення
бізнес-мислення,
організації
власної справи,
залучення до
участі у
грантових
програмах різної
направленості

зайнятості справу за
сприяння
служби

зайнятості

Всього по ринку праці: 9 заходів 750,0 250,0 250,0 250,0

3.8. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню
1.1.3.

Розвиток
малого та
середнього
підприємниц

тва, як
драйверу

структурних
перетворень

1.

Розвиток сфер
торгівлі та
надання
побутових
послуг
населенню:

протяг
ом
року

суб’єкти
господарю
вання

59618,6 59618,6

1.1

Розширення (за
рахунок нового
будівництва,
відновлення
роботи
законсервованих
об’єктів, оренди
приміщень,
тощо) мережі
об’єктів торгівлі

протяг
ом
року

суб’єкти
господарю
вання

53916,0 53916,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
та надання
побутових
послуг

35620,0 35620,0 магазини

11
магази-
нів,

площею
2100 кв.
м. на
120

робочих
місць

9350,0 9350,0

підприємст-
ва ресторан-

ного
господарств-

ва

4
одиниці
на 140
посд.
місць

8946,0 8946,0

об’єкти
побутового
обслугову-
вання

13
одиниць
на 65

робочих
місць

1.2

Підвищення
ефективності
роботи
підприємств за
рахунок
реконструкції,
модернізації,
технічного
переоснащення.

протяг
ом
року

суб’єкти
господарю
вання

4328,0 4328,0

742,0 742,0 магазини 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

836,0 836,0

підприємст-
ва

ресторанног
о

господарств
ва

2

2750,0 2750,0

підприємств
а побутового
обслуговува

ння

15

1.3

Удосконалення
торговельного
процесу за
рахунок
впровадження
прогресивних
форм
торгівлі.

протяг
ом
року

суб’єкти
господарю
вання

240,0 240,0 підприємст-
ва торгівлі 10

1.4

Розширення
кількості видів
існуючих та
впровадження
нових
додаткових
побутових
послуг.

протяг
ом
року

суб’єкти
господарю
вання

1095,0 1095,0

об’єкти
побутового
обслуговува

ння

14

1.5

Запровадження
безготівкових
розрахунків.
Встановлення
терміналів.

протяг
ом
року

суб’єкти
господарю
вання

39,6 39,6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
19,8 19,8 магазини 11

7,2 7,2

підприємст-
ва ресторан-

ного
господар-

ства

4

12,6 12,6

об’єкти
побутового
обслуговува

ння

7

2.

Збільшення
обсягів
продажу
товарів
вітчизняних
виробників:

протяг
ом
року

суб’єкти
господарю
вання

1150,0 1150,0

2.1

Відкриття
відділів з
продажу товарів
українських
виробників

протяг
ом
року

суб’єкти
господарю
вання

1150,0 1150,0 відділи 2

2.2
Проведення
ярмаркових
заходів

протяг
ом
року

суб’єкти
господарю
вання

0 0

виставки-
продажі 142

ярмарки та
міні-

ярмарки
64

3. Вдосконалення
роботи ринків:

протяг
ом
року

ринки
міста,

суб’єкти
господарю
вання

1923,2 1923,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3.1

Проведення
реконструкції,
модернізації,
переоснащення
матеріально-
технічної
бази ринків
міста

протяг
ом
року

ринки
міста,

суб’єкти
господарю
вання

1520,0 1520,0 ринки 2

3.2

Створення умов
для продажу
сільськогоспода
рської продукції
її виробниками:

протяг
ом
року

ринки
міста,

суб’єкти
господарю
вання

403,2 403,2

3.2.1 Виділення
торгових місць

протяг
ом
року

ринки
міста,

суб’єкти
господарю
вання

327,6 327,6
торгові
місця на
прилавках

65

75,6 75,6

торгові
місця з

автомашин 15

3.2.2
Надання пільг зі
сплати за
послуги ринків.

протяг
ом
року

ринки
міста,

суб’єкти
господарю
вання

пільгові
місця на
прилавках

65

пільгові
місця з

автомашин
15

4.

Соціальний
захист
ветеранів війни
та громадян
інших
пільгових

протяг
ом
року

суб’єкти
господарю
вання

320,95 320,95



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
категорій:

4.1

Надання
продовольчих
наборів
ветеранам та
людям похилого
віку.

протяг
ом
року

суб’єкти
господарю
вання

80,0 80,0 продовольчі
набори

400
особам
на 80,0
тис.грн.

4.2

Проведення
благодійних
обідів для
малозабезпечени
х громадян

протяг
ом
року

суб’єкти
господарю
вання

42,5 42,5 благодійні
обіди

250
особам
на 42,5
тис.грн.

4.3

Створення
сприятливих
умов для
безперешкодног
о доступу людей
з обмеженими
фізичними
можливостями.
Обладнання
пандусами.

протяг
ом
року

суб’єкти
господарю
вання

120,0 120,0

60,0 60,0 об’єкти
торгівлі 3

20,0 20,0

підприєм-
ства

ресторан-
ного

господарств
а

1

40,0 40,0 об’єкти з 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
надання
побутових
послуг

4.4

Надання
побутових
послуг за
пільговими
цінами

протяг
ом
року

суб’єкти
господарю
вання

78,45 78,45

побутові
послуги зі
знижками
від 10 до
40%

1320
особам
на 78,45
тис.грн.

5.

Підтримка та
розвиток
малого
підприємництв
а:

5.1

Проведення
семінарів, нарад,
«круглих столів»
з керівниками
підприємств
торгівлі та
побутового
обслуговування

протяг
ом
року

ТПП,
відділ

споживчог
о ринку,
підприємн
ицтва та

регуляторн
ої політики

наради,
семінари,

круглі столи

5.2

Взяття участі у
конкурсах,
фестивалях,
майстер-класах.

протяг
ом
року

суб’єкти
господарю
вання

конкурси,
фестивалі,
майстер-
класи

6.

Заходи щодо
захисту прав
громадян, як
споживачів:

6.1
Проведення
заходів,
спрямованих на

протяг
ом
року

відділ
споживчог
о ринку,

роз’яснювал
ьна робота



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
забезпечення
неухильного
додержання
суб’єктами
підприємницької
діяльності вимог
законодавства,
щодо якості та
безпеки товарів,
захисту прав
споживачів та
правил
торговельного
обслуговування
населення.

підприємн
ицтва та

регуляторн
ої політики

6.2

Розміщення
публікацій в ЗМІ
щодо
підвищення
інформованості
населення з
питань захисту
їх прав, як
споживачів.

протяг
ом
року

відділ
споживчог
о ринку,
підприємн
ицтва та

регуляторн
ої політики

публікації на
офіційному
сайті та в
ЗМІ

6.3

Робота з
розгляду скарг
та звернень
громадян

протяг
ом
року

відділ
споживчог
о ринку,
підприємн
ицтва та

регуляторн
ої політики

розгляд
звернень
громадян

Всього по розвиток ринку внутрішньої торгівлі та
надання побутових послуг населенню: 6 заходів 63012,75 63012,75



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ціль 2. Якість життя та людський розвиток

3.9. Освіта
2.1.1.

Підвищення
якості та

доступності
дошкільної
та базової
середньої
освіти

1.

Проведення
ремонтів (в т.ч.
капітальних) у
закладах освіти

Протяг
ом
року

Управління
освіти 30 000,0 30 000,0 кількість

закладів, од. 38

2.

Оновлення
матеріально –
технічної бази
закладів освіти
(придбання
меблів,
спортінвентарю,
комп'ютерного
та
технологічного
обладнання,
оргтехніки)

Протяг
ом
року

Управління
освіти 6 000,0 6 000,0

меблі,
комп’ютерна

та
оргтехніка,
шафи,

гастроємнос
ті для

пароконвект
оматів,
одиниць

283

36

138

402

Інші
завдання.
Зменшення
навантаженн

я на
атмосферне
повітря

3.

Відновлення
зелених
насаджень на
території закладів
освіти

Протяг
ом
року

Управління
освіти 250,0 250,0 кількість

закладів, од. 65

2.1.2.
Забезпеченн
я освітніми

4.
Оснащення
інклюзивних
класів і груп для

Протяг
ом
року

Управління
освіти 1 072,0 472,0 600,0

кількість
одиниць

інвентарю та
17



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
послугами
дітей з

особливими
освітніми
потребами

дітей з
особливими
освітніми
потребами

обладнання
для

ресурсних
кімнат

2.1.3.
Створення
умов для

самореалізац
ії молодих
дівчат та
хлопців

5.

Оновлення
матеріально -
технічної бази
закладів
позашкільної
освіти
(придбання
обладнання та
спортінвентарю)

Протяг
ом
року

Управління
освіти 2 000,0 2 000,0

кількість
одиниць:

обладнання,
спортінвента

рю

10
30

Інші
завдіння.
Посилення
профілактич
них заходів з
оздоровленн

я дітей

6.

Оздоровлення
дітей пільгових
категорій у
пришкільних
таборах та
обдарованих
дітей у
профільних
таборах

Протяг
ом
року

Управління
освіти 500,0 500,0 кількість

дітей, осіб 440

Інші
завдання.
Сприяння
патріотично

му
вихованню

7.

Реалізація
програми
національно-
патріотичного
виховання

Протяг
ом
року

Управління
освіти 50,0 50,0

кількість
конкурсів,

од.
спортивних
змагань, од.

22

15

Інші
завдання.

Забезпеченн
я безпечних

8.

Встановлення
камер
відеоспостереже
ння та охоронної

Протяг
ом
року

Управління
освіти 18 600,0 18 600,0

кількість
дошкільних

та
загальноосві

68



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
умов

перебування
дітей в
закладах
освіти

сигналізації у
закладах освіти

тніх
закладів, од.

Всього по освіті: 8 заходів 58 472,0 472,0 58 000,0

3.10. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
2.1.3.

Створення
умов для

самореалізац
ії молодих
дівчат та
хлопців

1.

Участь та
організація
заходів з
реалізації
сімейної
політики (День
сім'ї, День
матері, Молода
родина та інші
заходи)

Протяг
ом
року

Управління
з

гуманітарн
их питань

200,0 200,0 кількість
заходів, од. 10

2.1.3.
Створення
умов для

самореалізац
ії молодих
дівчат та
хлопців

2.

Організація та
проведення
музичного
фестивалю
"Молодь керує
майбутнім" (до
Дня молоді)

Червен
ь

Управління
з

гуманітарн
их питань

300,0 300,0
кількість
учасників,

осіб
500

2.1.3.
Створення
умов для

самореалізац
ії молодих
дівчат та
хлопців

3.

Організація та
проведення
міського дитячо-
юнацького
екологічного
форуму "Чиста
планета"

Липень

Управління
з

гуманітарн
их питань

60,0 60,0
кількість
учасників,

осіб
500



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.1.3.

Створення
умов для

самореалізац
ії молодих
дівчат та
хлопців

4.

Організація та
проведення
міського етапу
дитячо-юнацької
військово-
патріотичної гри
"Сокіл -Джура"

Кві-
тень-
травен

ь

Управління
з

гуманітарн
их питань

150,0 150,0
кількість
учасників,

осіб
700

2.1.3.
Створення
умов для

самореалізац
ії молодих
дівчат та
хлопців

5.

Проведення
заходів в рамках
акцій: "16 днів
про насилля",
направлених на
протидію
торгівлі людьми,
гендерно
зумовленому та
домашньому
насиллю; до Дня
бородьби зі
СНІДОм;
Відповідальність
починається з
мене; від Серця
до Серця; Скажи
тютюнопалінню,
алкоголю та
наркотикам "ні"

Протяг
ом
року

Управління
з

гуманітарн
их питань

25,0 25,0 кількість
заходів, од. 12

2.1.3.
Створення
умов для

самореалізац
ії молодих
дівчат та

6.

Організація
роботи
наметового
містечка для
молоді

Червен
ь-

серпен
ь

Управління
з

гуманітарн
их питань

100,0 50,0 50,0

кількість
учасників,

осіб

300



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
хлопців
2.1.3.

Створення
умов для

самореалізац
ії молодих
дівчат та
хлопців

7.

Конкурс
молодіжних
проєктів Протяг

ом
року

Управління
з

гуманітарн
их питань

200,0 200,0
кількість
учасників,

осіб
20

2.1.3.
Створення
умов для

самореалізац
ії молодих
дівчат та
хлопців

8.

Транспортні
витрати на
перевезення
дитячих,
молодіжних
організацій,
міської
молодіжної
ради,
студентської та
соціально-
активної молоді
для участі в
обласних,
Всеукраїнських
конкурсах,
фестивалях,
змаганнях,
республіках,
квестах,
тренінгах та
інших заходах

Протяг
ом
року

Управління
з

гуманітарн
их питань

200,0 200,0
кількість
заходів, од. 10

2.1.3.
Створення 9. Організація та

участь молоді у
Протяг
ом

Управління
з 100,0 50,0 50,0 кількість

заходів, од. 10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
умов для

самореалізац
ії молодих
дівчат та
хлопців

заходах щодо
реалізації
молодіжної
політики
(Студентська
Веселка,
Студентська
республіка,
Молода людина
року, Молода
хвиля,
Всеукраїнської
програми
"Поклик степу"
та інщі заходи

року гуманітарн
их питань

Всього по підтримці сім’ї, дітей та молоді: 9 заходів 1335,0 100,0 1235,0

3.11. Охорона здоров’я

1.1.2.
Оновлення
регіональної
системи

професійної
(професійно-
технічної)
освіти

1.

Підвищення
кваліфікації
лікарів та
молодших
медичних
спеціалістів

Протяг
ом
року

Відділ
охорони
здоров'я,
заклади
охорони
здоров'я
міського
підпорядку

вання

40,0 40,0

кількість
лікарів, осіб

молодших
медичних

спеціалістів,
осіб

227

226

2.2.3.
Посилення
профілактич
них заходів з
упередження
захворювано

2.

Проведення
добровільного
консультування і
тестування на
ВІЛ-інфекцію

Протяг
ом
року

Відділ
охорони
здоров'я,
центри
певинної
медико-

145,0 145,0 кількість
осіб 7800
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сті

населення
санітарної
допомоги

3.

Своєчасне
проведення
туберкулінодіагн
остики у дітей 4
- 14 років

Протяг
ом
року

Відділ
охорони
здоров'я,
КНП

"ЦПМСД
№ 2» КМР

425,8 425,8
кількість доз
туберкуліну,

од.
6630

2.2.3.
Посилення

профілактични
х заходів з
упередження
захворюваност
і населення

4.

Забезпечення
хворих на
гемофілію
факторами
згортання крові
для надання
екстреної
медичної
допомоги

Протяг
ом
року

Відділ
охорони
здоров'я,
КМУ
"Міська
лікарня №
3, КМУ
"ДТМО".

250,0 250,0

забезпечено
факторами
згортання
крові в

екстрених
випадках:
дорослих,
дітей,
осіб

8
4

5.

Забезпечення
хворих на
фенілкетонурію
продуктами
лікувального
харчування

Протяг
ом
року

Відділ
охорони
здоров'я,
центри
певинної
медико-
санітарної
допомоги

1 782,7 1 782,7

забезпечено
продуктами
лікувального
харчування:
дорослі,
діти,
осіб

1
3

2.2.1.
Підвищення
якості та
загальної

доступності
медичних
послуг у
містах та

6.

Придбання
необхідного
медичного,
побутового
обладнання та
комп’ютерної
техніки для
закладів охорони

Протяг
ом
року

Відділ
охорони
здоров'я,
заклади
охорони
здоров'я
міського
підпорядку

12 000,0 10 000,0 1 500,0 500,0

кількість
закладів
міського

підпорядкув
ання, які

потребують
закупівлі

необхідного

8
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сільській
місцевості

здоров'я
міського
підпорядкування

вання медичного
обладнання,

од.
2.2.1.

Підвищення
якості та
загальної

доступності
медичних
послуг у
містах та
сільській
місцевості

7.

Проведення
поточних
ремонтів в
закладах
охорони
здоров’я
міського
підпорядкування

Протяг
ом
року

Відділ
охорони
здоров'я,
заклади
охорони
здоров'я
міського
підпорядку

вання

600,0 600,0

кількість
закладів
міського

підпорядкув
ання, що

потребують
проведення
ремонтів, од.

3

3.4.1.
Впроваджен

ня
інформаційн

их
технологій у

сфері
надання
послуг

населенню

8.

Впровадження
електронного
документообігу
в закладах
охорони
здоров’я

Протяг
ом
року

Відділ
охорони
здоров'я,
заклади
охорони
здоров'я
міського
підпорядку

вання

5 000,0 5 000,0

кількість
закладів
міського

підпорядкув
ання, що

потребують
доукомплект

ування
комп’ютера

ми,
принтерами

та
програмним
забезпеченн
ям МІС, од.

6

Всього по охороні здоров’я: 8 заходів 20 243,5 18 243,5 1 500,0 500,0

3.12. Фізична культура та спорт
2.3.3.

Підтримка 1. Здійснення
виплати 2021 Управління

з 810,0 810,0 кількість
спортсменів, 41



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
спорту
вищих

досягнень,
дитячо-

юнацького і
резервного
спорту

стипендій
провідним
спортсменам
міста

гуманітарн
их питань

осіб

2.

Здійснення
виплати премії
міського голови
«За вагомий
внесок у
розбудову
фізкультурно-
спортивного
руху у місті»

2021

Управління
з

гуманітарн
их питань

350,0 350,0
кількість

спортсменів,
осіб

20

3.

Придбання
іміджевого
екіпірування для
тренерів міста

2021

Управління
з

гуманітарн
их питань

600,0 600,0
кількість

комплектів,
од.

60

4.

Придбання
спортивного
інвентарю та
меблів для
дитячо-
юнацьких
спортивних
клубів, дитячо-
юнацьких
спортивних шкіл
міста

2021

Управління
з

гуманітарн
их питань

750,0 750,0 спортивний
інвентар, од. 70

5.

Підготовка
траси,
проведення
мотокросу та
автокросу

2021

Управління
з

гуманітарн
их питань

225,0 225,0 кількість
заходів, од. 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6.

Придбання
житла на умовах
співфінансуванн
я з місцевого
бюджету
обласному
бюджету
(Євтушенку
Максиму
Олеговичу
спортсмену з
боротьби
грекоримської)

2021

Управління
фізичної
культури
та спорту
Донецької
обласної
державної
адміністра

ції,
фінансове
управління

287,996 143,998 143,998
придбання
житла,
одиниць

1

Всього по фізичній культурі та спорту: 6 заходів 3 022,996 143,998 2 878,998

3.13. Культура і туризм

2.3.1.
Підвищення
доступності
культурних
послуг

1.

Проведення
обласного
конкурсу
скрипічної
музики «Срібна
струна»

Березень

Управління
культури і
туризму
Донецької
ОДА,

управління
з

гуманітарн
их питань,
мистецька
школа № 1

19,7 19,7 кількість
учасників

до 60
конкурс
антів з
міст

Донецьк
ої

області

2.3.1.
Підвищення
доступності
культурних
послуг

2.

Проведення
обласного рок-
конкурсу «Я
маю власну
думку»

Вересен
ь

Управління
культури і
туризму
Донецької
ОДА,

управління

107,3 107,3 кількість
учасників

до 20
колекти
вів з
міст

Донецьк
ої та



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
з

гуманітарн
их питань

інших
області

2.3.1.
Підвищення
доступності
культурних
послуг

3.

Поповнення
бібліотечного
фонду
мінімумом
періодичних
видань та
мінімумом
вітчизняної та
зарубіжної
книжкової
продукції

Протяго
м року

Управління
з

гуманітарн
их питань,
централізо

вана
система
публічних
бібліотек

510,0 510,0

кількість:

періодичних
видань,

найменувань
;

літератури,
екз.

320

4500

2.3.1.
Підвищення
доступності
культурних
послуг

4.

Надання
щорічних
разових премій
Краматорської
міської ради у
сфері культури
та мистецтва
«Обдарованість»
та
Краматорського
міського голови
у сфері культури
і мистецтва "За
вагомий внесок
у розвиток
культури і
мистецтва міста
Краматорськ"

Листопа
д

Управління
з

гуманітарн
их питань

250,0 250,0

преміювання
:

обдарованих
дітей, осіб

викладачів,
керівників,

осіб

270

20



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.3.1.
Підвищення
доступності
культурних
послуг

5.

Розробка
проєктно-
кошторисної
документації
проєкту
«Створення
поліфункціональ
ного
культурного
центру на базі
комунального
закладу «Центр
культури і
дозвілля
ім.Л.Бикова»

Протяго
м року

Управління
з

гуманітарн
их питань

800,0 800,0 розробка
ПКД 1

2.3.2.
Стимулюван

ня
ефективного

та
комплексног

о
використанн

я
туристичног

о та
курортно-
рекреаційно

го
потенціалу

6.

Розробка
проєктно-
кошторисної
документації
проєкту
«Створення
туристичного
магніту «Долина
кохання» (на
горі Карачун)»

Протяго
м року

Управління
з

гуманітарн
их питань

400,0 400,0 розробка
ПКД 1

2.3.2. 7.
Вистава-
екскурсія старим
містом «Машина

Протяго
м року

Управління
з

гуманітарн
293,944 293,944

кількість
екскурсій,

од.
24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
часу з Конрадом
Гампером»

их питань

2.3.2. 8.

«Культурний
променад»
проєкт
створення
подієвого
туризму

Травень-
вересень

Управління
з

гуманітарн
их питань

331,089 331,089
проведення
культурних
заходів

щотижн
я

2.3.2. 9. «Вілла Протце» Протяго
м року

Управління
з

гуманітарн
их питань

передача
об’єкта в

комунальну
власність

2.3.2. 10.

«Краматорськ у
смартфоні:
культура,
мистецькі події,
туризм»

Протяго
м року

Управління
з

гуманітарн
их питань

розробка
програмного
продукту –
мобільний
додаток «Є
Краматорськ

»;
розробка
сайта

управління з
вкладником

–
Туристичне

місто
Краматорськ

;
виготовленн

я та
розміщення
Qr кодів на
туристично

1

1

30



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
привабливі
локації, од.

2.3.2. 11.

Запуск
комунікаційних
кампаній через
ЗМІ, соціальні
мережі

Протяго
м року

Управління
з

гуманітарн
их питань

150,0 150,0

виготовленн
я і

розміщення
рекламних
фільмів,
роликів,

сюжетів на
телебаченні,

які
демонструю

ть
туристичний
потенціал
міста

2.3.1.
Підвищення
доступності
культурних
послуг

12. Надання
платних послуг

Протяго
м року

Управління
з

гуманітарн
их питань,
підпорядко

вані
заклади
культури

економія
бюджетних
коштів,
тис.грн.

2000,0
тис.грн.

Всього по кульурі: 12 заходів 2 862,033 293,944 2 568,089

Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів
3.14. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

3.1.1
Підвищення
спроможнос
ті регіону

1.

Експлуатаційно-
технічне
обслуговування
місцевої

2021

Управління
з питань
цивільного
захисту

178,0 178,0

Обслуговува
ння

апаратури
оповіщення



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
попереджува

ти,
реагувати та
ліквідовуват
и наслідки
надзвичайни
х ситуацій

автоматизованої
системи
централізованог
о оповіщення

2.

Створення та
впровадження
локальних і
об’єктових
систем
оповіщення

2021

Управління
з питань
цивільного
захисту,
суб’єкти
господарю
вання

350,0 100,0 250,0
Системи

оповіщення,
одиниць

50

3.

Реконструкція
(згідно з
проєктом)
місцевої
автоматизованої
системи
централізованог
о оповіщення
м.Краматорськ

2021

Управління
з питань
цивільного
захисту

600,0 600,0
Реконструкц
ія системи
оповіщення

1

4.

Проведення
технічної
інвентаризації
захисних споруд
цивільного
захисту

2021

Управління
з питань
цивільного
захисту

10,0 10,0

Інвентариза
ція захисних

споруд
цивільного
захисту,
одиниць

9

5.

Приведення у
готовність до
укриття людей
захисних споруд

2021

Управління
з питань
цивільного
захисту,

3700,0 1200,0 2500,0

Приведення
у готовність
захисних
споруд

14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
цивільного
захисту,
включаючи
розробку
проєктно-
кошторисної
документації на
капітальні та
поточні ремонти
(у тому числі
оголовків
аварійних
виходів),
придбання
обладнання,
відновлення
систем
життєзабезпечен
ня

суб’єкти
господарю
вання

цивільного
захисту,
одиниць

6.

Забезпечення
особового
складу міських
спеціалізованих
служб,
територіальних і
об’єктових
формувань
цивільного
захисту та
непрацюючого
населення
засобами
індивідуального

2021

Управління
з питань
цивільного
захисту,
суб’єкти
господарю
вання

1250,0 500,0 750,0

Забезпеченн
я засобами
індивідуальн
ого захисту,
одиниць

820



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
захисту органів
дихання та
шкіри

7.

Нарощування
обсягів
місцевого та
об’єктових
резервів
матеріально-
технічних
засобів для
запобігання та
ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій,
життєзабезпечен
ня
постраждалого
населення

2021

Управління
з питань
цивільного
захисту,
суб’єкти
господарю
вання

1000,0 700,0 300,0

Відсоток від
затверджено

ї
номенклатур

и, %

75

8.

Розвиток та
удосконалення
учбово-
матеріальної
бази
Краматорських
територіальних
курсів ЦЗ та
БЖД,
консультаційних
пунктів ЦЗ

2021

Управління
з питань
цивільного
захисту

15,0 15,0

Консультаці
йні пункти
цивільного
захисту,
одиниць

15

9. Розробка, випуск
та 2021 Управління

з питань 5,0 5,0 Інформаційн
а продукція 4000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
розповсюдження
у м.Краматорськ
листівок,
брошур,
буклетів з
питань
цивільного
захисту,
пожежної
безпеки, тощо

цивільного
захисту

з питань
цивільного
захисту,
штук

10.

Виготовлення та
розміщення на
території міста
соціальної
реклами з
питань безпеки
життєдіяльності
(біл-бордів, сіті-
лайтів, баннерів)

2021

Управління
з питань
цивільного
захисту

5,0 5,0

Соціальна
реклама з
питань
безпеки

життєдіяльн
ості, штук

7

11.

Створення
страхового
фонду
документацій

2021

Управління
з питань
цивільного
захисту

125,0 25,0 100,0
Фонд

документа-
ції, штук

5

12.

Капітальний
ремонт
службових
приміщень
пожежного депо
за адресою:
Донецька обл.,
м.Краматорськ,
вул.Кагатна, 10

2021

ДПРЗ-12
ГУ ДСНС
України у
Донецькій

обл.

900,0 900,0

Капітальний
ремонт

службових
приміщень
пожежного

депо



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всього по захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій: 12 заходів 8138,0 4238,0 3900,0

3.15. Протидія розповсюдженню на території міста коронавірусної хвороби (COVID -19)

Інші
завдання.
Протидія

розповсюдж
енню

коронавірус
ної хвороби

1.

Забезпечення
засобами
індивідуального
захисту дітей та
працівників у
закладах
соціально-
культурної
сфери

1435,0 1435,0

1.1 заклади освіти
Протяг
ом
року

Управління
освіти 1000,0 1000,0

санітайзери,
рідке мило,
паперові
рушники,
нітрилові
рукавички,
захисні
маски,
окуляри,

щитки, тощо

1.2
заклади
культури, молоді
та спорту

Протяг
ом
року

Управління
з

гуманітарн
их питань

435,0 435,0

2.
Санітарна
обробка
приміщень

2006,0 2006,0

2.1 заклади освіти
Протяг
ом
року

Управління
освіти 935,0 935,0

дезинфікую
чі засоби

2.2
заклади
культури, молоді
та спорту

Протяг
ом
року

Управління
з

гуманітарн
их питань

1071,0 1071,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3.

Придбання
засобів
медичного
призначення для
закладів
культури, молоді
та спорту

Управління
з

гуманітарн
их питань

59,1 59,1 безконтактні
термрметри

4.

Фінансова
підтримка
закладів охорони
здоров’я
міського
підпорядкування
для надання
своєчасної і
якісної медичної
допомоги
населенню*

Відділ
охорони
здоров’я,
заклади
охорони
здоров’я
міського
підпорядку

вання

32960,2 32960,2

* Фінансова підтримка закладам охорони здоров’я міського підпорядкування надається згідно з порядком використання коштів міського бюджету, затвердженим рішенням міської ради.

4.1

закупівля
медикаментів
для лікування
хворих на
вірусні
пневмонії з
невизначеним
статусом

7606,1 7606,1 згідно
переліку

4.2
дезинфікуючі та
антисептичні
засоби

4080,9 4080,9 згідно
переліку

4.3 засоби
медичного

845,0
(600,0)

845,0
(600,0)

згідно
переліку



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
призначення, в
т.ч. швидкі тести
для діагностики
грипу типів А,В
та COVID - 19

4.4 витратні
матеріали 1682,3 1682,3 згідно

переліку

4.5 медичне
обладнання 4684,1 4684,1

апарат
штучної
вентиляції
легень,

концентрато
р кисню,
тощо

4.6

забезпечення
засобами
індивідуального
захисту
працівників

14061,8 14061,8

маски,
респіратори,
перчатки
хірургічні,
комплекти
одягу

протиепідем
ічні
та ін.

Всього по протидії розповсюдженню на
території міста коронавірусної хвороби
(COVID-19): 4 заходи

36460,3 36460,3

3.16. Захист прав і свобод громадян
Організаційно-правові заходи

3.1.2
Підвищення
суспільної

1.
Встановлення
факторів, що
впливають на

Щоква
ртальн

о

Краматорс
ький ВП
ГУНП в

зниження
злочинності



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
правосвідом

ості та
попереджен

ня
злочинності

загострення
криміногенного
стану в місті

Донецькій
області,

Прокурату
ра

2.

Інформування
мешканців міста
про роботу
правоохоронних
органів

Протяг
ом
року

Краматорс
ький ВП
ГУНП в
Донецькій
області,
засоби
масової

інформації

попереджен
ня злочинів,
збільшення

рівня
правосвідом

ості

Забезпечення конституційного ладу, прав і свобод людини

3.

Забезпечення
правової освіти
населення,
роз’яснення
механізму
судового та
іншого захисту
гро-мадянами
своїх
конституційних
прав

Протяг
ом
року

Краматорс
ький ВП
ГУНП в
Донецькій
області,

Краматорс
ьке міське
управління
юстиції,
УПСЗН,
відділ

правового
забезпечен

ня та
захисту
інтересів
територіал

ьної

підвищення
правової
свідомості
громадян



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
громади
міськради,
Пенсійний
фонд,
відділ

житлового
господарст
ва, відділ
комунальн

ого
господарст
ва, відділ
транспорту
, зв’язку та
енергетики
, відділ

комунальн
их ресурсів

та
самоврядно

го
контролю

Боротьба з організованою злочинністю, злочинністю у сфері економіки

4.

Проведення
роботи по
укріпленню та
взаємодії
правоохоронних
органів, органів
місцевого
самоврядування,
установ,

Протяг
ом
року

Краматорс
ький ВП
ГУНП в
Донецькій
області,

Прокурату
ра,

Виконком
міської

припинення
фактів

розкрадання
металів та
кабельної
продукції з
підприємств

міста,
запобігання



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
громадськості,
щодо
недопущення та
розкрадання
крадіжок
виробів з
металів,
припинення
незаконних
операцій з
металобрухтом

ради,
СЕС,РЕМ,
Селищні
ради

незаконного
вивезення
металобрухт
у за межі
міста

5.

Координація дій,
спрямованих на
боротьбу зі
злочинними
угрупуваннями
на пріоритетних
напрямках
економіки,
приватизації,
металургійній
промисловості,
паливно-
енергетичному
комплексі, в
органах влади і
керування

Щоква
ртальн

о

Краматорс
ький ВП
ГУНП в
Донецькій
області,

прокуратур
а

зниження
злочинності
у сфері

економіки

6.

Виявлення та
ліквідація
незаконно
діючих пунктів
прийому
металобрухту

Протяг
ом
року

Краматорс
ький ВП
ГУНП в
Донецькій
області

зменшення
фактів

розкрадання
металів та
кабельної
продукції,



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
запобігання
незаконного
вивезення
металобрухт
у за межі
міста

7.

Виявлення і
припинення
незаконного
використання
товарних знаків
вітчизняного й
іноземного
виробництва,
ввезення і
поширення на
території
контрафактної
продукції

Постій
но

Краматорс
ький ВП
ГУНП в
Донецькій
області

захист
інтелектуаль

ної
власності

8.

Здійснення
постійного
контролю за
цільовим
використанням
посадовими
особами
бюджетних
коштів

Протяг
ом
року

Краматорс
ький ВП
ГУНП в
Донецькій
області,

Прокурату
ра,

Відділення
держказнач
ейства в м.
Краматорс

ьку,
Краматорс

належне
використанн

я
бюджетних
коштів,

уникнення
фактів

протизаконн
их

фінансових
операцій



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ьке

управління
ГУ ДПС у
Донецькій
областіі,
КРВ в м.
Краматорс

ьку
Заходи у сфері боротьби з корупцією

9.

Виявлення
фактів корупції в
органах влади та
управління

Протяг
ом
року

Краматорс
ький ВП
ГУНП в
Донецькій
області

викорінюван
ня корупції в
органах
влади та

управління

10.

Проведення
роз’яснювальної
роботи з
державними
службовцями
щодо уникнення
порушень
Законів України
„Про засади
запобігання і
протидії
корупції”, „Про
службу в
органах
місцевого
самоврядування”
, „Про державну

Протяг
ом
року

Управління
юстиції,

юридичний
відділ

Краматорс
ької

міської
ради,

Краматорс
ький ВП
ГУНП в
Донецькій
області

підвищення
рівня

правових
знань

державних
службовців,
посадових

осіб
місцевого

самоврядува
ння



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
службу”, інших
законодавчих
актів

Заходи у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків

11.

Виявлення
фактів
протиправного
зберігання,
транспортування
та збуту
наркотичних
засобів

Протяг
ом
року

Краматорс
ький ВП
ГУНП в
Донецькій
області

виявлення та
ліквідація
притонів

наркоманів,
місць

розповсюдж
ення

наркоманії

12.

Проведення
спільних дій,
спрямованих на
взаємодію між
правоохоронним
и органами та
медичними
установами
щодо протидії
розповсюдженн
ю наркоманії

Протяг
ом
року

Краматорс
ький ВП
ГУНП в
Донецькій
області,
КЛПУ

„Міський
наркологіч

ний
диспансер”

зниження
рівня

наркоманії

Профілактика злочинності серед неповнолітніх

13.

Здійснення
скоординованих
дій,
спрямованих на
зниження
злочинності
серед
неповнолітніх,

Протяг
ом
року

Краматорс
ький ВП
ГУНП в
Донецькій
області,
служба у
справах
дітей

зниження
злочинності

серед
неповнолітні

х



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
рецидивної
злочинності,
злочинності у
стані
алкогольного
сп’яніння

14.

Проведення
оперативно-
профілактичних
операцій,
спрямованих на
профілактику
наркоманії,
СНІДу,
венеричних та
інших
захворювань
серед
неповнолітніх

Протяг
ом
року

Краматорс
ький ВП
ГУНП в
Донецькій
області,
служба у
справах
дітей,

лікувально-
профілакти
чні заклади

попереджен
ня

наркоманії,
венеричних
захворювань
та СНІДу

Профілактика правопорушень, злочинності. Залучення громадськості до участі в охороні громадського порядку

15.

Активізація
взаємодії з
громадськими
формуваннями
та організаціями
з питань,
спрямованих на
безпеку
мешканців міста

Протяг
ом
року

Краматорс
ький ВП
ГУНП в
Донецькій
області

залучення
громадськос
ті до участі в
охороні
порядку

16.
Організація
виховної роботи
з особами,

Протяг
ом
року

Спостереж
на комісія

при

зниження
рівня

рецидивної



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
умовно-
достроково
звільненими від
відбування
покарання, та
громадського
контролю за їх
поведінкою
протягом
невідбутої
частини
покарання

виконавчо
му комітеті
міської
ради

злочинності

Підтримка підшефних підрозділів ЗСУ в організації соціально-реабілітаційного супроводу по службі

17.

Придбання
спортивного
інвентарю для
організації
укріплення
фізичного
здоров’я
військовослужбо
вців та членів їх
родин

квітень
2021

Військова
частина
А3546

180,0 180,0

придбання
комплексу
спортивних
снарядів,
згідно

паспорту
комплектува

ння

18.

Удосконалення
системи безпеки
вибухонебезпечн
ого об’єкта

червен
ь 2021

Військова
частина
А3546

100,0 100,0

система
захисту від
несанкціоно

ваного
проникненн

я

19.
Придбання
польового
клубного

серпен
ь 2021

Військова
частина
А3546

77,0 77,0
Придбання
мікрофонів,
підсилюючи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
обладнання для
організації
дозвілля та
відпочинку
військовослужбо
вців

х колонок,
екрану

20.

Забезпечення
сталого
функціонування
міської
призовної
дільниці

травен
ь 2021

Краматорс
ький

міський
військовий
комісаріат

70,0 70,0

виготовленн
я та

придбання
поліграфічн
ої продукції

50 видів
продукц

ії

Всього по захисту прав і свобод громадян: 20 заходів 427,0 427,0

3.17. Соціальний захист населення
3.2.3.

Поліпшення
житлових
умов

населення

1.

Забезпечення
своєчасної
виплати
державної
допомоги

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

317061,7 317061,7

кількість
одержувачів
державної
допомоги,
тис.осіб

15,4

2.

Забезпечення
пільг і житлових
субсидій
громадянам на
оплату житлово-
комунальних
послуг,
придбання
твердого та
рідкого пічного
побутового
палива і
скрапленого газу

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

286263,25 286263,2
5

кількість
одержувачів
субсидій,
тис.осіб

27,9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
у грошовій
формі

Інші
завдання.

Покращення
якості життя
пільгової
категорії
населення

3.
Забезпечення
надання пільг,
в т.ч.:

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

56611,3 56611,3

3.1

окремими
категоріям
громадян з
послуг зв'язку;

324,0 324,0

кількість
отримувачів

пільг з
послуг

зв’язку, осіб

630

3.2

компенсація
населенню за
пільговий проїзд
окремим
категоріям
громадян;

56200,0 56200,0

кількість
отримувачів
компенсації
за пільговий

проїзд,
тис. осіб

46

3.3

відщкодування
коштів по
наданню
санаторно-
курортного
оздоровлення
пільгової
категорії
громадян;

80,3 80,3 кількість
осіб 5

3.4

відшкодування
вартості проїзду
громадянам, які
постраждали

7,0 7,0 кількість
осіб 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

4.

Забезпечення
виплати разової
грошової
допомоги
ветеранам війни
та жертвам
нацистських
переслідувань.

До
30.09.
2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

9557,5 9557,5

кількість
одержувачів
допомоги,

осіб

7200

5.

Надання пільг
особам з
інвалідністю по
зору 1 та 2 групи
на послуги
Укртелекому
(звільнення від
абонплати);

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

81,3 81,3
кількість

отримувачів
пільг, осіб

105

6. Організація
надання: 2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

6274,26 5286,96 813,1 174,2

6.1

щомісячної
муніципальної
(міської)
стипендії учням
професійно-
технічних
навчальних
закладів і
студентам

2021 174,2 174,2 кількість
осіб 91



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
вищих
навчальних
закладів I-IV
рівнів
акредитації з
числа дітей-
сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, а
також осіб із їх
числа

6.2

соціальної
стипендії
студентам
(курсантам)
вищих
навчальних
закладів (згідно
Постанови КМУ
від 28.12.2016
№1045)

2021 5286,96 5286,96 кількість
осіб

295

6.3

щомісячної
допомоги учням
закладів
професійної
(професійно-
технічної)
освіти,
студентам
(курсантам)
закладів фахової
перед вищої

2021 813,1 813,1 кількість
осіб 288



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
освіти, закладів
вищої освіти з
числа дітей-
сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, які
перебувають на
повному
державному
забезпеченні

7.

Забезпечення
санаторно-
курортного
лікування осіб
пільгової
категорії:

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

1238,20 1238,2

7.1

осіб, потерпілих
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи;

2021 132,7 132,7

кількість
осіб

пільгової
категорії

14

7.2 осіб з
інвалідністю 2021 1105,50 1105,5

кількість
осіб

пільгової
категорії

82

8.

Забезпечення
санаторно-
курортного
лікування
ветеранів війни
та осіб з
інвалідністю у
санаторіях

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

434,6 434,6 кількість
осіб 53



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
підпорядкованих
Міністерству
соціальної
політики

9.

Забезпечення
виплати
грошової
компенсації
замість
невикористаног
о санаторно-
курортного
лікування

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

36,17 36,17

9.1

особи з
інвалідністю
(постанова №150
від 07.02.2007)

2021 3,87 3,87

кількість
отримувачів
грошової

компенсації,
осіб

9

9.2
ветерани війни
(постанова №785
від 17.06.2004)

2021 9,4 9,4

кількість
отримувачів
грошової

компенсації,
осіб

16

9.3

особи, потерпілі
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
(постанова №854
від 23.11.2016)

2021 22,9 22,9

кількість
отримувачів
грошової

компенсації,
осіб

37

3.2.1.
Підвищення
якості та

доступності

10.

Забезпечення
постійної роботи
мобільного
соціального

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту

35,0 35,0

кількість
осіб, яким
надано

консультації

570



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
адміністрати

вних та
соціальних
послуг

офісу,
проведення
роз’ясню-
вальної роботи,
в т.ч. для
маломобільних
верств населення

населення

11.

Забезпечення
надання
компенсації
фізичним
особам, які
надають
соціальні
послуги

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

691,0 691,0

кількість
отримувачів
компенсації
за надання
соціальних
послуг, осіб

250

Інші
завдання.
Підтримка
незахищени
х верств
населення

12.
Забезпечення
організації
надання:

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

1800,1 1800,1

12.1

допомоги на
поховання
деяких категорій
осіб згідно
ПКМУ від
31.01.2007 №99;

2021 819,1 819,1

кількість
отримувачів
допомоги на
поховання,

осіб

258

12.2

матеріальної
допомоги
громадянам
міста, що
опинились у
скрутному

2021 509,0 509,0

кількість
отримувачів
допомоги,

осіб

600
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становищі за
рішенням
міськради

12.3

матеріальної
допомоги
сім’ям, у яких
виховуються
діти з
інвалідністю та
діти з
онкологічними
захворюваннями

2021 400,0 400,0

кількість
отримувачів
матеріальної
допомоги,

осіб

214

12.4

матеріальної
допомоги
онкохворим
громадянам з
числа
ліквідаторів
аварії на ЧАЕС,
які зареєстровані
в
м.Краматорську

2021 72,0 72,0

кількість
отримувачів
матеріальної
допомоги
онкохворим
громадянам
з числа

ліквідаторів
аварії на

ЧАЕС, осіб

12

13.

Оздоровлення
дітей, які
потребують
особливої
соціальної уваги
та підтримки, та
дітей, які
виховуються в
сім'ях з дітьми

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

1799,8 1799,8 кількість
дітей 170

14. Організація
виплати 2021 Управління

праці та 143,0 143,0 кількість
осіб 14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
муніципальної
стипендії
особам, яким
виповнилось 100
років

соціальног
о захисту
населення

похилого
віку

15.

Забезпечення
оплачуваних
громадських
робіт для
організації
прийому
населення за
єдиною заявою
та спрощеним
порядком
призначення
субсидії

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

207,4 103,7 103,7 кількість
осіб 25

Інші
завдання.
Підтримка
громадських
організацій
інвалідів,
ветеранів
війни та
праці

16.

Надання
інформаційно-
консультаційної,
матеріальної
підтримки
громадським
організаціям
інвалідів,
ветеранів війни
та праці,
реабілітованим,
жертв
нацистських
переслідувань,
ліквідаторів
аварії на ЧАЕС

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

410,0 410,0

кількість
громадських
організацій,

що
отримали
підтримку,

од.

4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Інші
завдання.

Підвищення
якості
надання

соціальних
та

реабілітацій
них послуг

17.

Надання
соціальних
послуг
громадянам
похилого віку та
особам з
інвалідністю, які
знаходяться в
складних
життєвих
обставинах у
зв'язку з
похилим віком
або за станом
здоров’я,
потребують
сторонньої
допомоги за
місцем
проживання, та
не мають рідних,
які повинні
забезпечити їм
догляд та
допомогу.

2021

Територіал
ьний центр
соціальног

о
обслуговув

ання
(надання
соціальних
послуг)

21,8 21,8

кількість
отримувачів
соціальних
послуг, осіб

1400

18.

Надання
соціальних та
реабілітаційних
послуг,
допомоги
безпритульним
особам та
звільненим з

2021

Центр
обліку

бездомних
осіб

15,0 15,0

кількість
отримувачів
соціальних

та
реабілітацій
них послуг,

осіб

80



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
місць
позбавлення
волі. Організація
пунктів обігріву,
прийому та
видачі
гуманітарної
допомоги, банків
одягу, продуктів
харчування,
медикаментів

Інші
завдання,
спрямовані

на
погашення
заборговано

сті по
заробітній
платі,

попереджен
ня та

недопущенн
я

нелегальних
трудових
відносин

19.

Проведення
моніторингу
стану погашення
заборгованості
по заробітній
платі на
підприємствах
міста

2021
(постій
но)

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення,
Краматорс

ьке
управління
ГУ ДПС у
Донецькій
області

кількість
заходів, од. 60

20.

Сприяння роботі
міської комісії з
питань
погашення
заборгованості із
заробітної плати,

2021
Виконком
міської
ради

кількість
засідань

комісії, од.
12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
забезпечення
податкових та
інших
бюджетних
надходжень,
страхових
внесків до
Пенсійного
фонду та
запобігання
неплатоспромож
ності,
недопущення
утворення
поточних боргів
на
підприємствах
міста

21.

Проведення
роботи щодо
недопущення
використання
найманої праці
без належного
оформлення
трудових
відносин,
сприяння
діяльності
робочої групи з
питань
легалізації
виплати

2021

Управління
Пенсійного
фонду

України у
м.Крамато
рську

Донецької
області,

Краматорс
ьке

управління
ГУ ДПС у
Донецькій
областіі,

Управління

кількість
засідань
робочої
групи, од.

12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
заробітної плати
та зайнятості
населення з
метою
попередження та
недопущення
нелегальних
трудових
відносин;
підвищення
рівня оплати
праці найманих
працівників на
підприємствах, в
установах,
організаціях

праці та
соціальног
о захисту
населення,
відділ

стратегічно
го

планування
,

територіал
ьного

розвитку та
управління
проектами
управління
економічно

го
розвитку,

ГУ
Держпраці

22.

Надання
суб’єктам
господарювання
консультативно-
методичної
допомоги з
питань
трудового
законодавства,
колективно-
договірного
регулювання та
негативного

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

кількість
заходів:
круглих
столів, од.

семінарів,
од.

консультаці
й, од.

12
12

300



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
впливу тіньової
зайнятості;
забезпечення
проведення
семінарів,
круглих столів,
нарад, а також
інформаційно-
роз’яснювальної
роботи на
офіційному сайті
міської ради з
метою
інформаційної
обізнанності

23.

Посилення
контролю за
станом
укладання
колективних
договорів
підприємств,
установ,
організацій,
проведення
повідомної
реєстрації
колективних
договорів та
перевірка
наявності в них
зобов`язань
стосовно умов

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

кількість
договорів,
що пройшли
повідомну
реєстрацію,

од.

80



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
праці і розмірів
заробітної плати
працівників, з
урахуванням
вимог
Генеральної,
Регіональної та
галузевих угод,
своєчасності і
повноти її
виплати;
проведення
консультативної
роботи

24.

Забезпечення
укладання
територіальної
угоди між
місцевим
органом
виконавчої
влади,
координаційною
радою
профспілок та
об'єднанням
роботодавців та
її виконання

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

кількість
угод, од. 1

25.

Забезпечення
здійснення
соціального
діалогу та
функціонування

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення,

кількість
засідань, од. 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
тристоронньої
соціально-
економічної
ради

виконком
міської
ради,

профспілко
ві

об`єднання
міста,

організація
роботодавц

ів

26.

Сприяння роботі
Міжвідомчої
робочої групи з
питань
забезпечення
реалізації
рішень,
спрямованих на
підвищення
рівня оплати
праці та
дотримання
норм
законодавства в
частині
мінімальної
заробітної плати
в м.
Краматорську;
проведення
інформаційно-
роз’яснювальної
роботи на

2021
(постій
но)

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

кількість
засідань

Міжвідомчої
робочої
групи, од.

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
офіційному сайті
міської ради, а
також
консультативно-
методичної
допомоги
стосовно
підвищення
розміру оплати
праці та
диференціації
заробітної плати
працівників
бюджетної
сфери

Інші
завдання,
спрямовані

на
поліпшення

стану
безпеки
праці

27.

Сприяння
підвищенню
якості та
своєчасності
проведення
атестації
робочих місць за
умовами праці
на
підприємствах, в
установах та
організаціях
міста

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення,

ГУ
Держпраці,
підприємст
ва міста

кількість
підприємств,

на яких
проведено
атестацію
робочих
місць, од.

15

28.

Проведення
інформаційно-
роз’яснювальної
роботи щодо
вимог

2021

ГУ
Держпраці,

Фонд
соціальног
о стра-

кількість
заходів:

консультаці
й, од. 65



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
нормативно-
правових актів з
питань охорони
праці

хування,
Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

публікацій,
од. 4

29.
Проведення
Тижня охорони
праці

2021

ГУ
Держпраці,

Фонд
соціальног

о
страхуванн

я,
Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення,
підприємст
ва міста

кількість
заходів, од. 1

30.

Забезпечення
проведення
попереджувальн
их заходів щодо
запобігання
виникнення
колективних
трудових спорів,
страйків та акцій
протесту під час
ускладнень
стану соціально-
трудових

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

кількість
заходів, од. 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
відносин

31.

Визначення
потреби в
наданні
соціальних
послуг та
розробка заходів
по задоволенню
потреби в
соціальних
послугах із
залученням
представників
інститутів
громадського
суспільства

до
01.04.
2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

узагальнени
й звіт щодо
визначення
потреби в

послугах, од.

1

Інші
завдання.

Підвищення
якості життя
людей, що
потребують
соціальної
допомоги

32.

Забезпечення
надання
безоплатного
поховання осіб з
інвалідністю
внаслідок війни,
учасників
бойових дій

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

116,3 116,3 кількість
осіб 27

33.

Забезпечення
пільгового
медичного
обслуговування
осіб, які
постраждали
внаслідок

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

104,1 104,1 кількість
осіб 54



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Чорнобильської
катастрофи

34.

Здійснення
компенсаційних
виплат особам з
інвалідністю на
бензин, ремонт і
технічне
обслуговування
автомобілів,
мотоколясок і на
транспортне
обслуговування
(постанова КМУ
№228 від
14.02.2007)

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

44,6 44,6 кількість
осіб 91

35.

Надання пільг
особам з
інвалідністю по
зору І та ІІ
групи , дітям з
інвалідністю на
оплату ЖКП

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

238,9 238,9 кількість
осіб 60

36.

Надання
матеріальної
допомоги
постраждалим
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

172,5 172,5 кількість
осіб 230

Всього по соціальному захисту населення: 36 заходів 683357,8 619878,4 1489,5 61886,2 - 103,7

3.18. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3.2.3
Поліпшення
житлових
умов

1.

Придбання на
вторинному
ринку
впорядкованого
житла для дітей-
сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, осіб
з їх числа, які
перебувають на
квартирному
обліку і
потребують
поліпшення
житлових умов

Протяг
ом
року

Відділ
комунальн
их ресурсів

та
самоврядно

го
контролю,
фінансове
управління

2000,0 2000,0 кількість
квартир, од. 5

2.

Придбання на
вторинному
ринку житлового
будинку із
земельною
ділянкою для
дитячого
будинку
сімейного типу
(ДБСТ) згідно з
ПКМУ від
15.11.2017 №877
(із змінами)

Протяг
ом
року

Відділ
комунальн
их ресурсів

та
самоврядно

го
контролю,
фінансове
управління

4440,0 3552,0 888,0

ДБСТ із
земельною
ділянкою,

од.

1

3.

Забезпечення
умов утримання
і розвитку дітей-
вихованців, які

Протяг
ом
року

Служба у
справах
дітей

160,0 160,0

коп’ютери,

сушильна
машина,

4

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
виховуються в
дитячих
будинках
сімейного типу
(оргтехнікою,
меблями,
побутовою
технікою)

комплект
меблів,

плита для
кухні,
одиниць

2

1

4.

Забезпечення
умов
утримання і
проживання
дітей у центрі
соціально-
психологічної
реабілітації
дітей служби у
справах дітей:

Протя
гом
року

1710,0 1710,0

4.1

розробка ПКД
на проведення
капремонту
ЦСПРД

Протяг
ом
року

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

600,0 600,0 розробка
ПКД, од. 1

4.2 придбання
автотранспорту

Протяг
ом
року

Служба у
справах
дітей,
центр

соціально-
психологіч

1000,0 1000,0 кількість од. 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ної

реабілітації
дітей

служби у
справах
дітей

4.3
придбання
меблів для
дитячих кімнат

Протяг
ом
року

Служба у
справах
дітей,
центр

соціально-
психологіч

ної
реабілітації

дітей
служби у
справах
дітей

110,0 110,0

диван,
набор

меблів, од.

5
3

5.

Розробка
документації для
будівництва
малого
групового
будинку з метою
забезпечення
умов утримання
і проживання
дітей

Протяг
ом
року

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

300,0 300,0

розробка
ПКД для

будівництва
малого

групового
будинку, од.

1

6.

Забезпечення
дітей – сиріт та
дітей
позбавлених
батьківського

Протяг
ом
року

Служба у
справах
дітей

50,0 50,0

конструктор
LEGO,
шкільні
ранці, од.

40

40



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
піклування
подарунками до
Дня захисту
дітей, Дня
усиновлення та
Дня Святого
Миколая

7.

Забезпечення
дітей – сиріт та
дітей
позбавлених
батьківського
піклування та
осіб з їх числа
подарунками
при врученні
квартир

Протяг
ом
року

Служба у
справах
дітей

50,0 50,0 мікрохвильо
ва піч, од. 10

Всього по захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування: 7 заходів 8710,0 3552,0 5158,0

3.19. Житлово-комунальне господарство
Житлове господарство

3.2.3.
Поліпшення
житлових
умов

населення

1.

Реконструкція,
капітальний та
поточний
ремонт
конструктивних
елементів
багатоквартирни
х житлових
будинків

2021

Відділ
житлового
господарст

ва

30000,0 29300,0 700,0 будинків, од. 30

2. Реконструкція,
капітальний 2021 Відділ

житлового 10000,0 10000,0 будинків, од. 15
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ремонт
житлових
будинків із
застосуванням
заходів з
енергоефективно
сті

господарст
ва

3.

Капітальний
ремонт,
модернізація,
заміна, ЕТО
ліфтів

2021

Відділ
житлового
господарст

ва

4200,0 4000,0 200,0 будинків, од. 10

4.

Створення
безбар’єрного
середовища для
осіб з
інвалідністю

2021

Відділ
житлового
господарст

ва

950,0 950,0 будинків, од. 11

5.

Відновлення
системи
автоматичного
протипожежного
захисту в
будинках
підвищеної
поверховості

2021

Відділ
житлового
господарст

ва

1250,0 1250,0

розробка ПКД для
відновлення системи

автоматичного
протипожежного

захисту в 11 будинках

6.

Капітальний та
поточний
ремонти
конструктивних
елементів
житлових
будинків ОСББ

2021

Відділ
житлового
господарст

ва

22500,0 19500,0 3000,0 будинків, од. 45
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7.

Поточний
ремонт
пустуючих
квартир
комунальної
власності у м.
Краматорськ з
виготовленням
кошторисної
документації та
проведенням
технічного
нагляду

2021
Відділ

житлового
господарст

ва

1000,0 1000,0 поточний
ремонт
квартир

комунальної
власності,

од.

5

Всього по житловому господарству: 7 заходів 69 900,0 66 000,0 3 900,0

Теплове господарство
Інші завдання,
спрямовані на
покращення

послуг
теплопостачан

ня

1. Ремонт котлів
ст. № 6,7,8,9 2021

ТОВ
«Краматор
ськтеплоен

ерго»

3150,0 3150,0 од. 4

2.
Ремонт млинів
котлів ст. №
6,7,8,9

2021

ТОВ
«Краматор
ськтеплоен

ерго»

3630,0 3630,0 од. 8

3. Ремонт
золопроаводу 2021

ТОВ
«Краматор
ськтеплоен

ерго»

3434,0 3434,0 м 1155

4.
Ремонт
електротехнічно
го обладнання

2021

ТОВ
«Краматор
ськтеплоен

ерго»

1535,0 1535,0
Забезпечення

надійності генерації
тепла та електроенергії
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5.
Ремонт
обладнання
хімічного цеху

2021

ТОВ
«Краматор
ськтеплоен

ерго»

2230,0 2230,0
Забезпечення

надійності генерації
тепла та електроенергії

6. Очистка
золовідстійника 2021

ТОВ
«Краматор
ськтеплоен

ерго»

3643,0 3643,0 м³ 30000

7.

Реконструкція
ділянки теплової
мережі Ø159 мм
по вул.
Слов'янській

2021

ТОВ
«Краматор
ськтеплоен

ерго»

1161,0 1161,0 п/м 814

8.

Встановлення
приладів обліку
теплової енергії
у споживачів м.
Краматорська

2021

Відділ
транспорту
, зв’язку та
енергетики

,
ВО

«Краматор
ськміжрайт
епломереж

а»

12877,0 11589,3 1287,7 од. 158

9.
Придбання
лічильників
теплової енергії

2021

Відділ
транспорту
, зв’язку та
енергети

1152,0 1152,0 од. 31

10.

Придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування
для заміни

2021

Відділ
транспорту
, зв’язку та
енергети

8000,0 8000,0 м 3390
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теплових мереж

Всього по тепловому господарству: 10 заходів 40 812,0 11 589,3 10 439,7 18 783,0

Водопровідно-каналізаційне господарство
3.2.2.

Надання
сервісних
послуг із

водопостача
ння та

водовідведе
ння

1.

Придбання
водопровідної
труби Ф 225 мм
та запірної
арматури для
заміни
по вул.
Хабарівська

2021

Відділ
транспорту
, зв’язку та
енергети

1500,0 1500,0 п/м 920

2.

Облаштування
КОС і КНС № 3
погружними
насосами з
шафами
керування

2021

Відділ
транспорту
, зв’язку та
енергети

5536,83 5536,83 насоси, од.
шафи, од.

3
2

3.

Придбання
водопровідної
труби Ф 325 мм,
запірної
арматури для
заміни в сел
Василівка

2021

Відділ
транспорту
, зв’язку та
енергети

1500,0 1500,0 п/м 610

4.

Переоснащення
хіміко-
бактеріологічної
лабораторії КВП
"Краматорський
водоканал" м.
Краматорськ

2021

Відділ
транспорту
, зв’язку та
енергети

5760,0 5760,0 обладнання,
од. 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
вул. Ювілейна,
34

5.
Придбання
пожежних
гідрантів

2021

Відділ
транспорту
, зв’язку та
енергети

800,0 800,0 од. 55

6.

Облаштування
багатоповерхови
х будинків м.
Краматорськ
приладами
обліку води

2021

Відділ
транспорту
, зв’язку та
енергети

1600,0 1600,0 од. 100

7.

Придбання
люків полімер-
пісчаних
(міцних) для
накриття
водопровідно-
каналізаційних
колодязів

2021

Відділ
транспорту
, зв’язку та
енергети

630,0 630,0 од. 300

Всього по водопровідно-каналізаційному господарству: 7
заходів 17 326,83 17 326,83

Благоустрій
Інші

завдання.
Покращення
стану доріг
та споруд на

них

1.

Дорожньо-
мостове
господарство: 2021

Відділ
комунальн

ого
господарст

ва

71250,0 71250,0

Покращення
стану доріг
та споруд на

них

1.1.
капітальний
ремонт вулиць,
доріг та

71000,0 71000,0
загальною
площею
тис.м2

64
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тротуарів

1.2.

заходи зі
створення
безперешкодног
о доступу для
інвалідів

250,0 250,0 безбар’єрни
х з’їздів, од. 120

Інші
завдання.

Відновлення
мереж
зливової
каналізації

2.

Зливові
каналізаційні
та дренажні
системи
населених
пунктів:

2021

Відділ
комунальн

ого
господарст

ва

3000,0 3000,0

Відновлення
мереж
зливової
каналізації

2.1.

капітальний та
поточний
ремонт зливової
каналізації

3000,0 3000,0 протяжність,
км 1,2

Інші
завдання.

Відновлення
зовнішнього
освітлення

3.

Зовнішнє
освітлення:

2021

Відділ
комунальн

ого
господарст

ва

19300,0 19300,0
Відновлення
зовнішнього
освітлення

3.1.

капітальний
ремонт мереж
зовнішнього
освітлення з
розробкою ПКД

14800,0 14800,0 світлоточок,
од. 325

3.2.

реконструкція
зовнішнього
освітлення з
розробкою ПКД

4500,0 4500,0 світлоточок,
од. 265

Інші
завдання. 4. Зелене

господарство: 2021 Відділ
комунальн 4500,0 4500,0 Покращення

стану



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Зниження

навантаженн
я на

атмосферне
повітря

ого
господарст

ва

зеленого
господарств

а міста

4.1.

капітальний
ремонт об'єктів
зеленого
господарства 2500,0 2500,0

планування
газонів на

центральних
вулицях
міста з

підсадкою
дерев

загальна
площа
7000 м2

та
близько
100

одиниць
дерев

4.2.

висадження
дерев,
чагарників,
квітників 2000,0 2000,0

озеленення
міста,

придбання
та висадка
посадкового
матеріалу,

од.

1000

Інші
завдання.

Відновлення
об’єктів

благоустрою
на території
кладовищ

5.

Похоронна
справа:

2021

Відділ
комунальн

ого
господарст

ва

1100,0 1100,0

Відновлення
об’єктів

благоустрою
кладовищ

5.1.

капітальний
ремонт
автомобільної
дороги на Нове
кладовище з
розробкою ПКД

1100,0 1100,0

ремонт
автомобільн
ої дороги на
кладовище,

м2,
розробка

4800
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ПКД 1

Інші
завдання.

Покращення
санітарного
стану міста

6.

Санітарне
очищення:

2021

Відділ
комунальн

ого
господарст

ва

1900,0 1900,0
Покращення
санітарного
стану міста

6.1.
придбання та
утримання
біотуалетів

400,0 400,0 біотуалетів,
од. 5

6.2.
ліквідація
стихійних
звалищ

1500,0 1500,0

обсяг
ліквідованих
сміттєзвали

щ, м3

6500

Всього по благоустрою: 6 заходів 101050,0 101050,0
Всього по житлово-комунальному господарству: 30
заходів 229088,83 11589,3 194816,53 18783,0 3900,0

3.20. Дорожньо-транспортний комплекс
Інші

завдання.
Підвищення
якості та

доступності
транспортно
-логістичних
послуг з

урахуванням
внутрішніх

та
міжрегіонал
ьних зв’язків

1.

Придбання та
встановлення
автоматизованої
системи
керування
дорожнім рухом
(АСКДР)

2021

Відділ
транспорту
, зв’язку та
енергетики

2800,0 2800,0 АСКДР, од. 1
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Всього по дорожньо-транспортному комплексу: 1 захід 2800,0 2800,0

3.21. Управління майном комунальної власності

Інші
завдання.

Забезпеченн
я ефективної
діяльності з
управління
майном

комунальної
власності

1.

Виявлення
безхазяйних
об`єктів, майна
відумерлої
спадщини
(нежилих
приміщень,
житлових
будинків,
інженерних
мереж), об’єктів
благоустрою та
соціальної
інфраструктури,
які не мають
балансоутримув
ача, та їх прийом
у комунальну
власність
територіальної
громади міста):

- - інвентаризація
об’єктів та
виготовлення
технічної
документації;
- реєстрація
права

2021

Відділ
комунальн
их ресурсів

та
самоврядно

го
контролю

50,0 50,0

Поповнення
майна

комунальної
власності,
виконання
вимог

нормативни
х актів

4 об’єкта
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комунальної
власності на
нерухоме
майно;
- визначення
вартості
виявлених
об’єктів на
підставі
висновків СОД;
публікація
інформаційних
повідомлень в
засобах масової
інформації).

2.

Придбання у
комунальну
власність
територіальної
громади міста
рухомого та
нерухомого
майна шляхом
його безоплатної
передачі, обміну
з комунальної та
державної
власності або
купівлі з
приватної
власності.

2021

Відділ
комунальн
их ресурсів

та
самоврядно

го
контролю

Поповнення
майна

комунальної
власності,
задоволення
соціальних
потреб
громади

3. Заходи щодо
здійснення

Відділ
комунальн

Виконання
вимог

10
об’єктів
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державної
реєстрації права
комунальної
власності на
нерухомі
об’єкти, а саме:
- інвентаризація
об’єктів та
виготовлення
технічної
документації,
отримання
довідок про
власників майна.

2021

их ресурсів
та

самоврядно
го

контролю 50,0 50,0

законодавчи
х актів

4.

Подання заяв до
суду з питань
управління
майном
комунальної
власності
(cудовий збір) та
здійснення
заходів з
задоволення
вимог
кредиторів

2021

Відділ
комунальн
их ресурсів

та
самоврядно

го
контролю

20,0 20,0

Підвищення
платіжної
дисціпліни
орендарів та
збільшення
надходжень
до міського
бюджету

4
об’єкта

5.

Капітальний
ремонт
нежитлового
будинку за
адресою:
вул.Дружби, 9,
м.Краматорськ

2021

Відділ
житлового
господарст

ва

1352,662 1352,662

Частина
двоповерхов

ої
адміністрати
вної будівлі,

в якій
розміщена
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Длонецької обл. служба у

справах
дітей

6.

Поточний
ремонт покрівлі
адміністративної
будівлі за
адресою:
вул.Ярослава
Мудрого, 11,
м.Краматорськ
Донецької обл. з
виготовленням
кошторисної
документації та
проведенням
технічного
нагляду

2021

Відділ
житлового
господарст

ва

210,0 210,0

Покрівля
адміністрати
вної будівлі,

в якій
розміщено
відділення
Державної
міграційної
служби у

м.Краматорс
ьку

400 м²

7.

Капітальний
ремонт
адміністративної
будівлі за
адресою:
бул.Краматорськ
ий, 22

2021

Відділ
житлового
господарст

ва

300,0 300,0

Частина
одноповерхо

вої
адміністрати
вної будівлі,

в якій
розміщено
КП «СЄЗ»

Всього по управлінню майном комунальної власності: 7
заходів 1982,662 1982,662

3.22. Розвиток міста. Впровадження заходів територіального планування
Розробка містобудівної документації міста Краматорська

3.4.3.
Розвиток 1. Розроблення

комплексної 2021 Виконком
міської 800,0 800,0 кількість

розроблених 1
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системи

просторовог
о

планування
з

використанн
ям

електронних
ресурсів

схеми
розміщення
тимчасових
споруд

ради схем

2.
Оновлення
генерального
плану міста

2021
Виконком
міської
ради

19085,0 19085,0
кількість

розроблених
проєктів

1

3.

Розроблення
історико-
архітектурного
опорного плану
міста
Краматорськ

2021
Виконком
міської
ради

1251,97 1251,97
кількість

розроблених
планів

1

Заходи щодо роботи Служби містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури Краматорської міської ради
3.4.3.

Розвиток
системи

просторовог
о

планування
з

використанн
ям

електронних
ресурсів

4. Навчання
спеціалістів 2021

Виконком
міської
ради

120,0 120,0 кількість
спеціалістів 5

5. Матеріально-
технічне 2021 Виконком

міської 250,0 250,0 кількість
робочих місць 5
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забезпечення
служб
містобудівного
кадастру

ради

6.

Придбання
програмного
забезпечення
служб
містобудівного
кадастру
(ArcGIS,
Windows)

2021
Виконком
міської
ради

500,0 500,0 кількість
програм 10

Всього по розвитку міста. Впровадженню заходів
територіального планування - 6 заходів 22006,97 22006,97

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

3.2.3.
Поліпшення
житлових
умов

населення

1.

Забезпечення
організації
надання
одноразової
матеріальної
допомоги
мешканцям
територіальної
громади та
внутрішньо
переміщеним
особам –
учасникам
бойових дій, які
зареєстровані в
м.Краматорськ

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

110,0 110,0

кількість
одержувачів
допомоги,

осіб

55

Інші 2 Забезпечення 2021 Управління 178,3 178,3 кількість 12
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завдання.

Підвищення
якості життя
людей, що
потребують
особливої
соціально-
медичної,
психологічн

ої та
реабілітацій

ної
допомоги

санаторно-
курортного
лікування
учасників
бойових дій з
числа учасників
АТО

праці та
соціальног
о захисту
населення

отримувачів
санаторно-
курортного
лікування,

осіб

3.

Проходження
професійної
адаптації
учасників АТО

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

524,9 524,9

кількість
направлених

на
професійну
адаптацію,

осіб

65

4.

Проходження
психологічної
реабілітації
учасників АТО

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

301,1 301,1

кількість
направлення

на
психологічн

у
реабілітацію

, осіб

25

3.2.3.
Поліпшення
житлових
умов

населення

5.

Виплати
грошової
компенсації за
належні для
отримання жилі
приміщення
деяким
категоріям осіб
та учасникам
Революції
Гідності

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

105600,0 105600,0

кількість
отримувачів
грошової

компенсації,
осіб

88

6. Надання
одноразової 2021 Управління

праці та 412,0 262,0 150,0 кількість
одержувачів 36



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
матеріальної
допомоги
ветеранам війни
з числа
учасників
антитерористичн
ої
операції/операції
об'єднаних сил
та членам сімей
загиблих
зазначеної
категорії

соціальног
о захисту
населення

допомоги,
осіб

7.

Ведення обліку
та видачі
довідки про
взяття на облік
особи, яка
переміщується з
тимчасово
окупованої
території
України або
району
проведення
антитерористичн
ої операції

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

кількість
ВПО, осіб 49000

8.

Надання
щомісячної
адресної
допомоги
особам, які
переміщуються з

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення

93336,20 93336,20

кількість
одержувачів
адресної
допомоги,
тис. осіб

7,97



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
тимчасово
окупованої
території
України та
районів
проведення
антитерористичн
ої операції, для
покриття витрат
на проживання,
в тому числі на
оплату
житловокомунал
ьних послуг

Інші
завдання.
Сприяння
зайнятості
безробітних
з числа

внутрішньо
переміщени

х осіб

9.

Здійснення
компенсацій
витрат на
заробітну плату
для
роботодавців,
які створюють
робочі місця для
ВПО

2021

Краматор-
ський
міський
центр

зайнятості

кількість
осіб, за яких
здійснено

компенсацію

46

10.

Компенсація
витрат
роботодавця,
який
працевлаштовує
зареєстрованих
безробітних з
числа ВПО, на
перепідготовку
та підвищення

2021

Краматорс
ький

міський
центр

зайнятості,
Донецький
центр ПТО

ДСЗ

кількість
осіб, за яких
здійснено

компенсацію

1
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кваліфікації
безробітних осіб

11.

Компенсація
зареєстрованим
безробітним з
числа ВПО
фактичних
транспортних
витрат на
переїзд до іншої
адміністративно-
територіальної
одиниці місця
працевлаштуван
ня

2021

Краматор-
ський
міський
центр

зайнятості

0,6 0,6

кількість
безробітних
осіб, які
отримали

компенсацію

2

12.

Компенсація
витрат для
проходження
попереднього
медичного та
наркологічного
огляду
відповідно до
законодавства,
якщо це
необхідно для
працевлаштуван
ня безробітним
особам

2021

Краматор-
ський
міський
центр

зайнятості

0,4 0,4

кількість
безробітних
осіб, які
отримали

компенсацію

1

13.

Надання
ваучерів, як
сучасного
інструменту

2021

Краматор-
ський
міський
центр

кількість
виданих
ваучерів,
одиниць

1
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підвищення
конкурентоспро
можності ВПО
шляхом
отримання нової
професії
відповідно до
потреб ринку
праці,
безробітним
особам

зайнятості

Інші
завдання.
Соціальна
підтримка
ВПО та

населення,
яке

постраждало
внаслідок
конфлікту

14.

Надання
практичної
допомоги
внутрішньо
переміщеним
особам щодо
оформлення
електронних
пропусків у зону
АТО/ООС

2021

Управління
з

гуманітарн
их питань,
централізо

вана
система
публічних
бібліотек,
комунальні
заклади
культури
міста

кількість
ВПО, що
отримали
допомогу в
оформленні
електронних
перепусток,

осіб

50

15.

Надання
безкоштовно
бібліотечних
послуг
внутрішньо
переміщеним
особам,
учасникам
АТО/ООС та

2021

Управління
з

гуманітарн
их питань,
централізо

вана
система
публічних
бібліотек,

кількість
ВПО,

учасників
АТО/ООС та
членів їх
сімей, осіб

2800
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членам їх сімей,
забезпечення
безоплатного
відвідування
закладів
культури
відвідувачами
зазначених
категорій

комунальні
заклади
культури
міста

16.

Забезпечення
надання
медичної
допомоги
особам, які
переміщені з
міст проведення
АТО

2021

Відділ
охорони
здоров'я,
заклади
охорони
здоров'я
міського
підпорядку

вання

7 516,0 7 516,0

кількість
осіб, що

звернулись
за

поліклінічно
ю

допомогою

кількість
осіб, що
отримали
стаціонарне
лікування

8000

650

17.

Надання пільг у
дошкільних та
загальноосвітніх
навчальних
закладах по
платі за
харчування
дітей, які мають
статус дитини,
яка постраждала

2021 Управління
освіти 7 000,0 7 000,0

кількість
дітей та

учнів, осіб 1586
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внаслідок
воєнних дій і
збройного
конфлікту, дітей
ВПО

18.

Створення
ефективних
механізмів
реалізації
проєкту
«Покращення
житлових умов
внутрішньо
переміщених
осіб на Сході
України»

2021-
2025

Виконавчі
органи
міської
ради

створено
муніціпальн
ий орган

управління;

придбано
житло на

вторинному
ринку в

комунальну
власність
(квартири),

од.;

побудовано
нове житло
(квартири),

од.

30

250

19.

Придбання в
комунальну
власність житла
для надання в
тимчасове
користування
внутрішньо
переміщеним
особам

2021

Відділ
житлового
господарст

ва

4935,0 3454,5 1480,5

квартири
комунальної
власності,

од.

9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всього по заходах, пов’язаних з наслідками проведення
АТО/ООС на території міста. Підтримка внутрішньо
переміщених осіб: 19 заходів

219914,5 210911,0 262,0 8740,5 1,0

Ціль 4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування
3.24. Охорона навколишнього природного середовища

Охорона атмосферного повітря
4.1.4.

Зниження
навантаженн

я на
атмосферне
повітря

1.

Заміна котла
КСВа-1,25 на
котельні "139
кв."

2021

КВП
"Краматорс

ька
тепломере

жа"

500,0 500,0

Зменшення
викидів

забруднююч
их речовин в
атмосферне
повітря

18,023
т/рік

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

4.2.3.
Удосконале
ння системи
управління
промислови

ми
відходами

2.

Забезпечення
екологічно
безпечного
видалення
золошлакових
відходів

2021
ТОВ

"Краматорс
ьктеплоком
уненерго"

4200,0 4200,0

Екологічно
безпечне
видалення
золошлаков
их відходів.
Покращення

якості
відстою

30 тис.т

Інші
завдання.

Покращення
екологічного
стану міста

3.

Придбання
машин для збору
та
транспортування
відходів
розчищення
зелених
насаджень, а
саме райдерів

2021

Відділ
комунальн

ого
господарст

ва,
управління

з
гуманітарн
их питань

1530,0 1530,0
Придбання
райдерів,
одиниць

6
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4.2.1.

Удосконале
ння системи
збору та

переробленн
я твердих
побутових
відходів

4.

Придбання
обладнання для
збору побутових
відходів, а саме
контейнерів 1,1
м³ для
роздільного
збирання ТПВ

2021

Відділ
комунальн

ого
господарст

ва

700,0 700,0

Придбання
контейнерів
ємністю
1,1 м³,
одиниць

70

Інші
завдання.

Покращення
екологічного
стану міста

5.

Забезпечення
екологічно
безпечного
збирання
відходів
розчищення
зелених
насаджень, а
саме придбання
мотокос

2021

Відділ
комунальн

ого
господарст

ва

138,8 138,8
Придбання
мотокос,
одиниць

10

Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища
4.1.1.

Удосконале
ння

публічного
екологічного
управління

та
моніторингу

6.

Функціонування
державної
системи
моніторингу
навколишнього
природного
середовища

2021

Відділ
комунальн

ого
господарст

ва

60,0 60,0

Контроль
забруднення
атмосферног
о повітря та
поверхневих

вод

10
вимірюв
ань

4.1.2.
Підвищення
екологічної
свідомості
населення

7.

Організація і
здійснення робіт
з екологічної
освіти,
спрямованих на

2021 Управління
освіти 50,0 50,0

Організація
виїзних
екскурсій,
проведення

еко-

30
заходів
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виховання дітей
та учнівської
молоді

тематичних
конкурсів

Всього по охороні навколишнього природного
середовища: 7 заходів 7178,8 2478,8 4700,0

3.25. Ефективність енергоспоживання
4.3.1.

Забезпеченн
я

справедливо
ї

трансформа
ції вугільної
галузі та

підвищення
ефективност
і управління
традиційним

и
енергетични

ми
ресурсами

1.

Заміна
освітлювачів з
ДРЛ на
освітлювачі з
світлодіодними
лампами
(територія
підприємства)

2021 ПрАТ
"СКМЗ" 56,0 56,0

1. Освітлювачі
2. Економія

електроенергії

1. 50 од.
2.

40тис.кВт
або 2%

2.

Введення в
експлуатацію
нових
сталерозливочни
х ковшів

2021 ПАТ
"ЕМСС" 37,191 37,191

1. Ковши
2. Економія
природного

газу

1. 1од.
2. 37,2

тис.м³ або
31%

3.

Заміна ламп ДРЛ
і накалювання на
економні
світлодіодні
(модельна

2021 ПрАТ
"КЗВВ" 4,7 4,7

1. Лампи
2. Економія

електроенергії

1. 100 од.
2.

22тис.кВт
або 15%
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дільниця)

4.

Заміна котла
КСВа-1,25 на
котельні "139
квартал"

2021

КВП
"Краматорс

ька
тепломере
жа", 139
квартал

500,0 500,0
1. Котел

2. Економія
природного

газу

1. 1 од.
2.

10тис.м³
або 4%

5.

Заміна
мережевих
насосів на ЦТП з
впровадженням
частотного
регулювання:
- 181/1 - заміна
насосу 6КМ-12
на насос Wilo
BL 80/165-22/2;
- 181/3 - заміна
насосу 6К-12 на
насос Wilo
BL65/170-15/2

2021

ТОВ
"Краматорс
ьктеплоене

рго"

385,236 385,236
1. Насоси

2. Економіія
електроенергії

1. 2од.
2. 10
тис.кВт
або 15%

6.

Реконструкція
теплової
магістралі по
вул.
Слов'янській від
ТК-35 (траса
СКМЗ) до ТК-1,
Ø159 мм,
протяжність
407х2м

2021

ТОВ
"Краматорс
ьктеплоене

рго"

1160,511 1160,511

1. Попередньо-
ізольовані
труби

2. Економія
теплоенергії

1. 814 п.м.
2. 0,112
тис. Гкал
або 10%

7. Ремонти 2021 Відділ 5760,0 5760,0 1. Лампи 1. 320 од.
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зовнішнього
освітлення

комунальн
ого

господарст
ва

2. Економія
електроенергії

2.
130тис.кВ
т або 3%

8. Утеплення воріт
ДЕПО 2021 КП

"КТТУ" 10,0 10,0 1. Економія
вугілля

1.
0,001тис.т
або 1%

9.
Заміна віконних
рам на
метопластикові

2021 КП
"КТТУ" 360,0 360,0

1. Вікна
2. Економія
вугілля

1. 75 од.
(205,9м²)

2.
0,002тис.т
або 10%

10.
Ремонт системи
опалення боксів
ОГМ

2021 КП
"КТТУ" 1,0 1,0 1. Економія

вугілля

1.
0,0003тис.
т або 1%

11.

Заміна ламп
розжарювання
на
енергоефективні
(5 од.)

2021

Виконавчі
органи
міської
ради

0,170 0,170
1. Лампи

2. Економія
електроенергії

1. 5 од.
2.

0,4тис.кВт
або 1%

12.

Заміна ламп
розжарювання
на
енергоефективні
(200 од.)

2021

Виконавчі
органи
міської
ради

6,080 6,080
1. Лампи

2. Економія
електроенергії

1. 200 од.
2. 12,6
тис.кВт
або 8%

13.

Заміна ламп
розжарювання
на
енергоефективні
(10 од.)

2021

Виконавчі
органи
міської
ради

0,8 0,8
1. Лампи

2. Економія
електроенергії

1. 10 од.
2.

0,4тис.кВт
або 1,2%

14.

Розробка Плану
дій сталого
енергетичного
розвитку та

2021

Відділ
транспорту
, зв’язку та
енергетики

400,0 400,0 Розроблено
ПДСЕРК 1
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клімату м.
Краматорська до
2030 року

15.

Автоматизована
система
енергомоніторин
гу АІС
"Енергосервіс:
облік, контроль,
економія" (155
будівель
бюджетної
сфери)

2021
Заклади

бюджетної
сфери

56,0 56,0

1. Економія
електроенергії
2. Економія
теплоенергії
3. Економія
природного

газу
4.Економія
вугілля

1. 54
тис.кВт
або 5%
2. 0,445
тис.Гкал
або 5%
3. 1,5

тис.м³ або
5%

4. 0,002
тис.т або

5%

16.

Участь у
програмі
"Револьверний
фонд Асоціації
"Енергоефектив
ні міста
України"

2021

Фінансове
управління

,
ОСББ
міста

6000,0 6000,0 1.Кількість
позичальників

1. 10
ОСББ

17.

Програма з
відшкодування
частини вартості
енергоефективн
их заходів для
об’єднань
співвласників
багатоквартирни
х будинків м.
Краматорська на
2020-2023 роки
«Тепла оселя»

2021

Фінансове
управління

,
ОСББ
міста

3500,0 3500,0

1.Кількість
позичальників

2.
Обсягвідшкоду

вань

1. Пакет
"А" –
3 ОСББ;
Пакет "Б"
- 2 ОСББ

2. Пакет
"А" –
120, 0

тис.грн.;
Пакет "Б"
- 3380,0
тис.грн.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всього по розділу ефективність енергоспоживання: 17
заходів 18237,688 15723,050 2514,638

4. Організаційне забезпечення виконання заходів Програми

№ Зміст заходу Термін Викона- Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний



з/п викона-
ння

вець результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевого бюджету
підпри-
ємств

інших
джере
л

найменування
показника

значення
показника

облас-
ного

бюджету

бюджету
міста

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

1.

Впровадження
системи управління
якістю в діяльності
виконавчого
комітету
Краматорської
міської ради і
органів місцевого
самоврядування

2021

Виконавчи
й комітет
Краматорс

ької
міської
ради

1480,65 1480,65

- системний
блок
- БФП,

двосторонній
друк

- обладнання
для обробки

звуку
(бездротове)
- ноутбук

- планшети з
чохлами

- програмне
забезпечення
- побудова

структурованої
кабельної
мережі в
будівлі

виконкому з
отриманням
виконавчої
документації

-оновлення веб-
ресурсів
порталу
відкритих

2

1

1

7

5

118

200



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
даних

офіційного
сайту МР
(портал

адмінпослуг)
- розширена
технічна

підтримка та
розвиток
системи

електронного
документообігу

АСКОД
-техпідтримка
офіційного
сайту МР

-
адмініструванн
я поштового та
веб-серверу
- розробка
проєкту на
захисне

заземлення
серверної (каб.

410),
одиниць

1

1

1

1

1

2.

Організація
якісного
дистанційного
навчання шляхом
створення єдиної
інформаційної

2021 Управлінн
я освіти 3600,0 3600,0

ноутбуки,
програмне

забезпечення
одиниць

200
1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
системи (розробка
програмного
забезпечення,
забезпечення
комп’ютерною
технікою
педпрацівників)

Створення сприятливих умов співробітникам та обладнання робочих місць для підвищення ефективності праці працівників виконкому
міської ради та інших служб

3.

Утримання
виконавчого
комітету
Краматорської
міської ради

2021

Виконавчи
й комітет
Краматорс

ької
міської
ради

77,2 77,2

- крісло для
керівника

- крісло офісне
- придбання

меблів
- придбання
побутової
техніки,
одиниць

1

1

13

3

4.

Придбання офісної
міні-АТС для
оптимізації
робочого місця
відповідального
чергового

2021

Управлінн
я з питань
цивільного
захисту

20,0 20,0 комплект 1

5.

Придбання офісних
меблів (робочих
столів, шаф для
документації та
одягу) для
оснащення
приміщень
управління

2021

Управлінн
я з питань
цивільного
захисту

30,0 30,0 одиниць 4



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

6.

Придбання
струминного
принтеру для друку
документів
формату А3 та
принтеру формату
А4

2021

Управлінн
я з питань
цивільного
захисту

24,0 24,0 одиниць 2

7.

Придбання
комп’ютеру в
комплекті для
роботи управління

2021

Управлінн
я з питань
цивільного
захисту

20,0 20,0 одиниць 1

8.

Придбання
вантажно-
пасажирського
автомобіля

2021

Управлінн
я з питань
цивільного
захисту

1000,0 1000,0 одиниць 1

9.
Придбання
книжкового
сканеру

2021 Архівний
відділ 50,0 50,0 одиниць 1

10.
Придбання
проєктора з
полотном

2021 Архівний
відділ 20,5 20,5 одиниць 1

11. Придбання
ноутбука 2021 Архівний

відділ 20,5 20,5 одиниць 1

12.

Придбання
кондиціонерів та
багатофункціональ
них пристроїв

2021

Служба у
справах
дітей,
центр

соціально-
психологіч

ної
реабілітаці
ї дітей

110,0 110,0
БФП,

кондиціонери,
одиниць

6
2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
служби у
справах
дітей

13.
Придбання
легкового
автомобіля

2021

Служба у
справах
дітей,
центр

соціально-
психологіч

ної
реабілітаці
ї дітей

служби у
справах
дітей

600,0 600,0 одиниць 1

14.

Придбання
комп’ютерної
техніки та
багатофункціональ
ного пристрою

2021

Управлінн
я праці та
соціальног
о захисту
населення

173,5 173,5

комп’ютерна
техніка
та БФП,
одиниць

5
10

15.

Придбання
комп’ютерної
техніки та
багатофункціональ
ного пристрою

2021

Територіа
льний
центр

соціальног
о

обслугову
вання

(надання
соціальних
послуг)

29,2 29,2

комп’ютерна
техніка
та БФП,
одиниць

1
1

16.
Придбання
комп’ютерної
техніки

2021
Краматорс

ький
міський

20,5 20,5
комп’ютерна
техніка,
одиниць

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
центр

соціальних
служб для
сім’ї, дітей
та молоді

17.

Придбання
комп’ютерної
техніки та
багатофункціональ
ного пристрою

2021

Відділ
транспорт
у зв’язку

та
енергетик

и

36,0 36,0

комп’ютерна
техніка
та БФП,
одиниць

1
2

18. Придбання
ноутбука 2021

Управлінн
я з

гуманітарн
их питань

44,0 44,0 одиниць 1

19.

Придбання
поштових марок та
конвертів для
забезпечення
своєчасного
направлення
Краматорським
відділом податків і
зборів з фізичних
осіб та проведення
камеральних
перевірок
управління
податкового
адміністрування
фізичних осіб
платникам
податку – фізичним
особам

2021

Головне
управлінн
я ДПС у
Донецькій
області

647,5 647,5

поштові
конверти,

поштові марки,
штук

17500
17500



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
м.Краматорська
податкових
повідомлень –
рішень на сплату
податку на майно

Всього по організаційному забезпеченню
виконання заходів Програми: 19 заходів 8003,55 8003,55



5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 РІК

Показники Одиниця
виміру

Факт за
2019 рік

2020 рік 2021 рік

очік. % до факту
2019 року програма

програма
до очік.

2020 року,
%

Територія кв.км 355,7 393,1 110,5 393,1 100,0
Демографічна ситуація
Чисельність постійного населення на кінець року осіб 184747 183211 99,2 181781 99,2
Чисельність постійного населення віком 16-59 років осіб 110695 109626 99,0 108523 99,0
Кількість дітей віком до 16 років осіб 26812 26157 97,6 25506 97,5
Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку осіб 669 671 100,3 674 100,4
Кількість померлих осіб 3004 2836 94,4 2700 95,2
Кількість народжених осіб 1116 1050 94,1 1020 97,1
Міграція населення осіб 164 250 152,4 250 100,0
Чисельність осіб з інвалідністю, з них: осіб 8717 8500 97,5 8700 102,4

діти віком до 18 років осіб 815 820 100,6 830 101,2
Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, у
т.ч.: осіб 48586 49074 101,0 49000 99,8

дітей осіб 7279 7507 103,1 7489 99,8
осіб працездатного віку осіб 13218 13280 100,5 13262 99,9
пенсіонерів осіб 27215 27400 100,7 27380 99,9
інвалідів осіб 874 887 101,5 869 98,0

Розвиток сфери матеріального виробництва
Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних
цінах підприємств

всього млн.грн. 20800,0 18500,0 88,9 19700,0 106,5
в розрахунку на одну особу грн. 112586 100987 89,7 108456 107,4

Виробництво основних видів промислової продукції: натур. од.



Показники Одиниця
виміру

Факт за
2019 рік

2020 рік 2021 рік

очік. % до факту
2019 року програма

програма
до очік.

2020 року,
%

Електроенергія млн.кВт/
год 185,8 174,4 93,9 187,0 107,2

Теплоенергія тис.Гкал 463,2 420,8 90,8 467,6 111,1
Сталь тис.тонн 59,3 61,7 104,0 41,2 66,8
Прокатне та металургійне обладнання тис.тонн 3,2 1,7 53,1 2,5 147,1
Валки прокатні тис.тонн 20,9 17,8 85,2 18,5 103,9
Гідротехнічне та енергетичне обладнання тис.тонн 0,9 1,9 в 2,1 р.б. 2,0 105,3
Гірничо-транспортне устаткування тис.тонн 2,2 2,3 104,5 0,7 в 3,3 р.м.
Запасні частини до устаткування тис.тонн 10,7 8,8 82,2 9,7 110,2
Комбайни прохідницькі штук 8 9 112,5 7 77,8
Млини та дробарки штук 45 41 91,1 33 80,5
Машини шахтно-підйомні штук 3 3 100,0 3 100,0
Крани штук 5 3 60,0 2 66,7
Вітроенергетичні установки штук 15 4 в 3,7 р.м. 10 в 2,5 р.б.

у тому числі видобуток корисних копалин за видами
сировини

натур. од.

Питні підземні води тис.м³ 1034,1 1105,0 106,9 1105,0 100,0

Продукція сільського господарства
в постійних цінах 2016 року тис.грн. 160665,3 149271,3 92,9 156504,1 104,8

в тому числі
рослинництво тис.грн. 160665,3 149271,2 92,9 156504,1 104,8
тваринництво тис.грн. - - - - -

Зернові
площа га 8735,9 9471,08 108,4 9510,0 100,4
врожайність ц/га 39,0 38,4 98,5 40,0 104,2
валовий збір тонн 34069,2 36374,41 106,8 38016,8 104,5



Показники Одиниця
виміру

Факт за
2019 рік

2020 рік 2021 рік

очік. % до факту
2019 року програма

програма
до очік.

2020 року,
%

Технічні культури, всього
площа га 3460,3 3011,35 87,0 3036,2 100,8

у тому числі соняшник
площа га 2691,6 1955,15 72,6 1980,0 101,3
врожайність ц/га 19,5 18,3 93,8 19,5 106,6
валовий збір тонн 5248,6 3577,9 68,2 3861,0 107,9

Картопля
площа га 12,0 12,0 100,0 12,0 100,0
врожайність ц/га 210,3 220,5 104,9 221,0 100,2
валовий збір тонн 252,4 264,6 104,8 265,2 100,2

Овочі відкритого грунту
площа га 35,3 33,5 94,9 35,3 105,4
врожайність ц/га 498,5 464,4 93,2 498,5 107,3
валовий збір тонн 1759,6 1555,6 88,4 1759,6 113,1

Всього посівів га 12243,3 12527,93 102,3 12593,5 100,5
у тому числі ярі культури га 7062,4 7806,7 110,5 7843,5 100,5

Чисті пари га 2543,7 2259,07 88,8 2193,5 97,1
Рілля в обробітку га 14787,0 14787,0 100,0 14787,0 100,0

Фінансові самодостатність
Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до
бюджетів усіх рівнів, всього: тис.грн. 2306620,8 2349913,8 101,9

Доходи бюджету об’єднаної територіальної громади (без
трансфертів), всього тис.грн. 1244319,7 1320269,9 106,1 1293507,3 97,9

Трансферти з Державного бюджету – разом, з них: тис.грн. 832091,9 493096,6 59,2 305533,2 61,9
базова дотація тис.грн - - - - -
субвенція на виконання окремих програм соціального

захисту тис.грн 427656,3 8206,4 1,9 305533,3 37,2



Показники Одиниця
виміру

Факт за
2019 рік

2020 рік 2021 рік

очік. % до факту
2019 року програма

програма
до очік.

2020 року,
%

інші додаткові дотації і субвенції тис.грн 404435,6 484890,2 119,8 - -
Видатки бюджету міста, всього тис.грн. 2123845,3 2133930,2 100,4 1617123,9 75,7
Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього тис.грн. 419936,9 191198,4 45,5
з нього: до Державного бюджету тис.грн. 391937,5 153553,6 39,2
до місцевого бюджету тис.грн. 27999,4 37644,8 134,4

Рівень дотаційності бюджетів (частка базової дотації в
доходах загального фонду бюджету міста (району) (без
урахування субвенцій)

% - - - - -

Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі
видатків бюджету міста (району) (без урахування власних
надходжень бюджетних установ)

% 16,9 39,2 х 12,9 х

Показники рівня життя і розвитку соціальної сфери

Оборот роздрібної торгівлі тис. грн. 4654553 5352736 115,0 6423285 120,0
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб),
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна
торгівля

тис. грн. 3753672 4316723 115,0 5180069 120,0

Кількість підприємств роздрібної торгівлі одиниць 643 657 102,2 668 101,7
Кількість підприємств ресторанного господарства одиниць 246 248 100,8 252 101,6
Кількість підприємств побутового обслуговування одиниць 549 556 101,3 569 102,3

Показники чисельності та оплати праці найманих
працівників
Фонд оплати праці штатних працівників тис.грн. 6129138,8* 6528480 106,5 6975000 106,8
Середньооблікова чисельність штатних працівників осіб 47306* 46900 99,1 46500 99,1
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 10797* 11600 107,4 12500 107,8
Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року тис.грн. 3485,7 858,5 24,6 400,0 46,6



Показники Одиниця
виміру

Факт за
2019 рік

2020 рік 2021 рік

очік. % до факту
2019 року програма

програма
до очік.

2020 року,
%

в тому числі на економічно активних підприємствах тис.грн. 3485,7 858,5 24,6 400,0 46,6
* - розрахункові дані

Ринок праці
Кількість вакансій, поданих роботодавцями одиниць 5340 3125 58,5 3300 105,6
Чисельність безробітних, які отримували послуги служби
зайнятості

осіб 4314 6180 143,3 5800 93,9

Чисельність осіб, забезпечених роботою за сприянням
служби зайнятості

осіб 2968 2365 79,7 2480 104,9

Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню
Кількість одержувачів пенсій (середньорічна) осіб 71822 71521 99,6 76742 107,3
Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера грн. 3576,18 3984,6 111,4 4275,48 107,3

Якість та доступність публічних послуг
Кількість лікарів загальної практики - сімейних лікарів осіб 83 84 101,2 86 102,4
Кількість лікарів загальної практики - сімейних лікарів на
1000 осіб наявного населення на кінець року осіб 0,44 0,45 102,3 0,46 102,2

Середня наповнюваність групи дошкільного навчального
закладу осіб 21 20 95,2 18 90,0

Частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними
навчальними закладами, у загальній кількості дітей
дошкільного віку

% 62,0 64,0 х 66,0 х

Середня наповнюваність класів загальноосвітньої школи осіб 25,2 25,6 101,6 25,4 99,2



Показники Одиниця
виміру

Факт за
2019 рік

2020 рік 2021 рік

очік. % до факту
2019 року програма

програма
до очік.

2020 року,
%

Частка дітей, для яких організовано підвезення до місця
навчання і додому, у загальній кількості учнів, які того
потребують

% 100,0 100,0 х 100,0 х

Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній
кількості дітей шкільного віку % 28,6 28,0 х 30,0 х

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів,
які отримали за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання з іноземної мови 160 балів і вище, у загальній
кількості учнів, що проходили тестування з іноземної мови

% 29,6 32,0 х 35,0 х

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів,
які отримали за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови 160 балів і вище, у загальній
кількості учнів, що проходили тестування з української мови

% 26,9 32,0 х 32,0 х

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів,
які отримали за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання з математики 160 балів і вище, у загальній
кількості учнів, що проходили тестування з математики

% 25,8 28,0 х 30,0 х

Житлово-комунальне господарство
Частка домогосподарств, в яких створені об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків у загальній
кількості домогосподарств об’єднаної територіальної
громади

% 8,4 8,7 х 9,0 х

Показники діяльності суб`єктів малого підприємництва
Кількість малих підприємств одиниць 3626 3600 99,3 3667 101,9
Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької
діяльності



Показники Одиниця
виміру

Факт за
2019 рік

2020 рік 2021 рік

очік. % до факту
2019 року програма

програма
до очік.

2020 року,
%

всього одиниць 1080 1100 101,9 1188 108,0
в тому числі фізичних осіб - підприємців одиниць 988 941 95,2 944 100,3

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що
припинили свою діяльність

всього одиниць 1103 1047 94,9 1051 100,4
в тому числі фізичних осіб - підприємців одиниць 1076 914 84,9 874 95,6

Кількість підприємців-фізичних осіб осіб 7027 7000 99,6 7070 101,0

Кількість наданих адміністративних послуг в розрахунку на
10 тис. наявного населення через центри надання
адміністративних послуг

одиниць 746 783 99,9 894 120,0



6. Ключові індикатори ефективності реалізації заходів та
проєктів Програми у 2021 році

Показники результативності виконання заходів та проєктів Програми

Показник результативності Значення показника
Ціль 1: Становлення конкурентоспроможної економіки

Працевлаштовано осіб, що перебували на обліку в
Центрі зайнятості

2 480 (збільшено на 4,9%)

Створення суб’єктами господарювання нових робочих
місць за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового

державного соціального страхування на випадок
безробіття

115

Надання фінансової підтримки суб’єктам малого
підприємництва на реалізацію проєктів

Потенційне охоплення в 2021
році – 20 суб’єктів
підприємництва

Створення інформаційних продуктів для зовнішнього
інвестора та місцевого бізнесу

Створення інвестиційного порталу
міста

Ціль 2: Якість життя та людський розвиток
Розбудова та розвиток мережі закладів освіти Оснащення інклюзивних класів і

груп інвентарем та обладнанням –
17 одиниць

Проведення капітальних ремонтів



в 38 закладах (ДНЗ, ЗОШ),
будівлі Центру позашкільної

роботи

Реконструкція 1 будівлі з метою
відкриття нового дошкільного

закладу (с. Іванівка)

Встановлення камер
відеоспостереження та охоронної
сигналізації в 68 закладах освіти

Розбудова та розвиток мережі закладів охорони
здоров’я

Придбання необхідного медичного
обладнання для 8 закладів охорони

здоров'я міського
підпорядкування

Розвиток травматологічної
допомоги:

реконструкція корпусу закладу;
придбання медичного

спеціалізованого обладнання

Здійснення капітального ремонту
будівель

Дитячого територіального
медичного об’єднання;

Центру первинної медико -
санітарної допомоги №2

Проведення поточних ремонтів в
3 закладах

Розбудова та розвиток мережі закладів спорту Проведення будівельних робіт на
об'єктах з метою відкриття нових

спортивних комплексів:
льодова арена, басейн, спортивно-
оздоровчий комплекс (стадіон по
вул. Паркова) – завершення робіт;

спортивний спеціалізований зал з
греко-римської боротьби -

будівництво
Придбання спортивного інвентарю для дитячо-

юнацьких спортивних клубів та дитячо-юнацьких
спортивних шкіл міста

70 одиниць

Відновлення закладів культури Здійснення реконструкції міського
палацу культури «Будівельник»

Капітальний ремонт будівлі
Центральної міської публічної

бібліотеки
Ціль 3: Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів



Створення і впровадження локальних і об’єктових
систем оповіщення

50 одиниць

Приведення в готовність до укриття людей захисних
споруд цивільного захисту

14 об’єктів

Створення належної матеріально-технічної бази ЦНАП Будівництво нової будівлі центру
надання адміністративних послуг

Надано адміністративних послуг за рік / збільшено на 18000 / 4000
Кількість видів адміністративних послуг, які

надаються через ЦНАП / збільшено на
140 / 28

Придбання і встановлення автоматизованої системи
керування дорожнім рухом

1 система

Встановлення приладів обліку та регулювання води в
багатоповерхових будинках

100 одиниць

Реконструкція системи знезараження питної води на
фільтрувальній станції з впровадженням електролізних

установок по виробництву гіпохлориту натрію

Фільтрувальна станція проєктною
потужністю 50 тис. м²/добу

Відновлення житлових будинків протягом року Проведення капітальних та
поточних ремонтів

конструктивних елементів в 30
багатоквартирних житлових

будинках.
Проведення капітальних та

поточних ремонтів
конструктивних елементів в 45
житлових будинках ОСББ.

Проведення капітальних ремонтів,
модернізація, заміна, ЕТО ліфтів в

10 будинках.
Створення безбар’єрного
середовища для осіб з

інвалідністю в 11 будинках.
Придбання на вторинному ринку житла для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з
їх числа, які перебувають на квартирному обліку і

потребують поліпшення житлових умов

Придбання 5 квартир

Придбання житлового будинку із земельною ділянкою
для дитячого будинку сімейного типу

1 будинок

Придбання у комунальну власність житла для надання
в тимчасове користування внутрішньо переміщеним

особам

Придбання 9 квартир

Капітальний ремонт вулиць, доріг та тротуарів 64 тис.м²
Капітальний та поточний ремонт зливової каналізації 1,2 км

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 325 світлоточок

Реконструкція зовнішнього освітлення 265 світлоточок

Розроблення історико-архітектурного опорного плану
міста

1 план

Оновлення генерального плану міста (етап розробки) 1 план



Залучення активної громадськості та взаємодія з
громадськими об’єднаннями з питань організації

публічного простору

Регулярне впровадження та
фінансування програми

“Громадський бюджет”, в рамках
якої мешканці Краматорська
можуть подавати проєкти по

благоустрою міста
Ціль 4: Екологічна безпека та збалансоване природокористування

Організація та проведення виставки на екологічному
форумі

1

Видання поліграфічної продукції з екологічної
тематики

500 од.

Зменшення викидів в атмосферне повітря
забруднюючих речовин 18,023 т/рік

Капітальний ремонт об’єктів зеленого господарства 7000 м²

Подальше вдосконалення раціонального використання
та зберігання побутових відходів

Придбання обладнання для збору
та транспортування побутових

відходів:
70 контейнерів ємністю 1,1 м³;

6 райдерів;
10 мотокос

Розроблення плану дій сталого енергетичного
розвитку та клімату м. Краматорська до 2030 року

1 план

Впровадження системи електромоніторингу АІС
«Енергосервіс: облік, контроль, економія»

90 бюджетних організацій – 155
будівель

Участь у програмі «Револьверний фонд Асоціації
«Енергоефективні міста України»

10 ОСББ

Термомодернізація будівель бюджетних закладів Проведення будівельних робіт
(термомодернізація) у

21 закладі освіти – 10 ДНЗ,
11 ЗОШ; 3 закладах охорони
здоров’я – будівлі Центру

первинної медико - санітарної
допомоги №1, міської лікарні №3
(терапевтичний корпус), Дитячого

територіального медичного
об’єднання

Реконструкція ділянки теплової мережі 814 м
Придбання і встановлення приладів обліку теплової

енергії у житлових будинках
189 лічильників

Ремонт котлів на теплопостачальному підприємстві 12 котлів



7. Перелік міських програм, виконання яких передбачається
у 2021 році

№
п/п

Назва програми (№ та дата документа,
яким затверджена програма)

Термін
виконання

Відповідальні за
розроблення та моніторинг

виконання

1.

Програма економічного і соціального
розвитку Краматорської міської
територіальної громади на 2021 рік
(проєкт)

2021

Відділ стратегічного
планування територіального
розвитку та управління
проєктами Управління
економічного розвитку

2.

Програма сприяння розвитку малого і
середнього підприємництва в м.
Краматорська на 2021-2022 роки

Рішення міської ради від 27.01.2021
№ 4/VIII-152

2021-2022
Відділ споживчого ринку,

підприємництва та
регуляторної політики

3.

Програма розвитку громадського
транспорту, дорожньо-транспортної
інфраструктури та безпеки дорожнього
руху в м. Краматорськ на 2020-2022 роки

Рішення міської ради від 23.12.2019
№ 64/VII-673

2020-2022 Управління житлово-
комунального господарства

4.

Програма реформування і розвитку
водопровідно-каналізаційного
господарства на території м.
Краматорська на 2021-2023 роки

Рішення міської ради від 17.12.2020
№ 2/VIII-33

2021-2023 Управління житлово-
комунального господарства

5.

Програма капітального, поточного
ремонту та реконструкції
багатоквартирних будинків житлового
фонду міста Краматорська на 2021-2023
роки

Рішення міської ради від 27.01.2021
№ 4/VIII-145

2021-2023 Управління житлово-
комунального господарства

6.

Програма підтримки об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків
у м. Краматорську на 2021-2023 роки

Рішення міської ради від 27.01.2021
№ 4/VIII-146

2021-2023 Управління житлово-
комунального господарства

7.

Програма благоустрою прибудинкових
територій багатоквартирних житлових
будинків в м. Краматорськ на 2021-2023
роки (проєкт)

2021-2023 Управління житлово-
комунального господарства



8.

Програма з відшкодування частини
вартості енергоефективних заходів для
об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків м.
Краматорська на 2020-2023 роки «Тепла
оселя»

Рішенням міської ради від 27.05.2020
№ 69/VII-249

2020-2023
Управління житлово-

комунального господарства,
фінансове управління

9.

Програма благоустрою міста на 2020-
2024 роки

Рішення міської ради від 29.04.2020
№ 68/VII-186

2020-2024 Управління житлово-
комунального господарства

10.

Програма природоохоронних заходів, що
фінансуються за рахунок коштів міського
фонду охорони навколишнього
природного середовища на 2021 рік
(проєкт)

2021 Управління житлово-
комунального господарства

11.

Програма боротьби з карантинними
рослинами міста Краматорська на 2020-
2024 роки

Рішення міської ради від 23.10.2020
№ 75/VII-528

2020-2024 Управління житлово-
комунального господарства

12.

Програма створення безбар’єрного
середовища життєдіяльності маломо-
більної групи населення в м.
Краматорську на 2021 рік (проєкт)

2021 Управління містобудування
та архітектури

13.

Міська програма щодо проведення
оздоровлення 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

населення

14.

План заходів з виконання Регіонального
плану заходів з реалізації Стратегії
державної політики з питань здорового та
активного довголіття населення на період
до 2022 року в місті Краматорську

Рішення виконкому міської ради від
20.03.2019 № 250

до 2022
року

Управління праці та
соціального захисту

населення



15.

Програма щодо медичного, соціального
забезпечення, адаптації, психологічної
реабілітації, професійної підготовки
(перепідготовки) деяких категорій осіб,
які захищали незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України на
2021-2023 роки

Рішення міської ради від 27.01.2021
№ 4/VIII-156

2021-2022
Управління праці та
соціального захисту

населення

16.

Програма соціального захисту та
підтримки внутрішньо переміщених осіб
на 2021-2023 роки

Рішення міської ради від 27.01.2021
№ 4/VIII-157

2021-2022
Управління праці та
соціального захисту

населення

17.

Заходи з поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища
та заходи з профілактики травматизму
невиробничого характеру в м.
Краматорську на період 2018-2022 роки

Рішення виконкому міської ради від
04.04.2018 № 232

2018-2022

Управління праці та
соціального захисту

населення

18.

Програма розвитку фізичної культури та
спорту у м. Краматорськ на 2017-2021
роки
Рішення міської ради від 23.12.2016
№ 17/VII-580

2017-2021 Управління фізичної
культури та спорту

19.

Міська програма популяризації
велосипедного спорту

Рішення міської ради від 20.12.2018
№ 48/VII-663

2021 Управління фізичної
культури та спорту

20.

Міська Програма розвитку культури на
2019-2021 роки

Рішення міської ради від 20.12.2018
№ 48/VII-649

2019-2021

Управління з гуманітарних
питань

21.

Програма розвитку та утримання парків
культури та відпочинку м. Краматорська
на 2019-2021 роки

Рішення міської ради від 20.12.2018
№48/ VII-650

2019-2021 Управління з гуманітарних
питань

22.

Програма з протидії поширенню
наркоманії, боротьби з незаконним
обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів у
м. Краматорську «Стоп наркотик» на
2020-2021 роки

2020-2021 Управління з гуманітарних
питань



Рішення міської ради від 23.10.2020
№ 75/VII-503

23.

Програма попередження надзвичайних
ситуацій техногенного і природного
характеру та забезпечення пожежної
безпеки на території м. Краматорськ на
2021-2023 роки

Рішення міської ради від 27.01.2021
№ 4/VIII-153

2021-2023 Управління з питань
цивільного захисту

24.

Заходи з щодо профілактики і боротьби з
інфекціями, яких можна запобігти
засобами імунопрофілактики у м.
Краматорську на 2019-2021 роки

Рішення міської ради від 20.12.2018
№ 48/VII-653

2019-2021 Відділ охорони здоров’я

25.

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

26.

Заходи з протидії ВІЛ-інфекції,
лікування, 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

27.

Заходи щодо реалізації Регіональної
програми «Репродуктивне та статеве
здоров’я населення Донецької області» у
місті Краматорську на період до 2025
року

Рішення міської ради від 17.12.2020
№ 2/VIII-45

2021-2025 Відділ охорони здоров’я

28.

Заходи з профілактики і лікування
цукрового діабету в місті Краматорську
на 2019-2021 роки

Рішення міської ради від 14.11.2018
№ 46/VII-565

2019-2021 Відділ охорони здоров’я

29.

Міські заходи з профілактики та
лікування онкологічних захворювань у
населення міста Краматорська на період
до 2022 року

Рішення міської ради від 27.11.2019
№ 61/VII-578

2020-2022 Відділ охорони здоров’я

30. Міські заходи щодо запобігання та 2020-2022 Відділ охорони здоров’я



своєчасного лікування серцево-судинних
і судинно-мозкових захворювань у
м.Краматорську на період 2020-2022
роки

Рішення міської ради від 27.11.2019
№ 61/VII-575

31.

Міські заходи щодо попередження
інвалідності та покращення якості життя
пацієнтів з хворобою Паркінсона та
синдромом 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

32.

Заходи розвитку стоматологічної служби
міста Краматорська на період 2019-2021
роки

Рішення міської ради від 04.10.2018
№ 43/VII-483

2019-2021 Відділ охорони здоров’я

33.

Заходи щодо реалізації державної
політики у сфері протидії наркоманії та
алкоголізму, профілактики
правопорушень та боротьби з незаконним
обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів у
місті Краматорську на період 2021- 2025
роки

Рішення міської ради від 17.12.2020
№ 2/VIII-44

2021-2025 Відділ охорони здоров’я

34.

Заходи, спрямовані на соціальний захист
населення міста у сфері охорони здоров’я
на 2021 рік

Рішення міської ради від 17.12.2020
№ 2/VIII-46

2021 Відділ охорони здоров’я

35.

Програма розвитку та підтримки
комунальних закладів охорони здоров’я
первинного рівня надання медичної
допомоги у місті Краматорську на 2021-
2022 роки

Рішення міської ради від 23.12.2020
№ 2/VIII-94

2021-2022 Відділ охорони здоров’я

36.

Програма розвитку та підтримки
комунальних закладів охорони здоров’я
вторинного рівня надання медичної
допомоги у місті Краматорську на 2021-
2022 роки

2021-2022 Відділ охорони здоров’я



Рішення міської ради від 23.12.2020
№ 2/VIII-95

37.

Програма стимулювання фахівців-
працівників бюджетних закладів, установ
міста та некомерційних комунальних
підприємств, що фінансуються з міського
бюджету м. Краматорська на 2019-2021
роки

Рішення міської ради від 27.11.2019
№ 61/VII-562

2019-2021 Управління освіти

38.
Міська цільова Програма «Шкільний
Громадський бюджет м. Краматорська на
2021-2025 роки» (проєкт)

2021-2025 Управління освіти

39.

Програма «Краматорськ – комфортне та
безпечне місто» на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від 27.06.2018
№ 40/VII-284

2018-2023

Відділ інвестиційної
діяльності та міжнародного
співробітництва Управління
економічного розвитку

40.

Міська цільова Програма «Громадський
бюджет міста Краматорська на 2021-2025
роки»

Рішення міської ради від 23.10.2020
№ 75/VII-500

2021-2025 Фінансове управління

41.

Програма охорони тваринного світу та
регулювання чисельності безпритульних
тварин гуманними методами у м.
Краматорську на 2021-2025 роки

Рішення міської ради від 27.01.2021
№ 4/VIII-155

2021-2025 Управління житлово-
комунального господарства



8. Перелік інвестиційних/інфраструктурних проєктів, реалізація яких пропонується у 2021 році

№
з/п Назва проєкту

Термі
н

реаліз
ації
проєк
ту

Виконавец
ь

Коштори
сна

вартість
проєкту,
тис.грн

Потреба у фінансуванні на 2021 рік, тис.грн

Результативність
реалізації проєкту
(характеристика,

потужність відповідних
об'єктів)

Відповідність
Плану заходів
з реалізації у
2021-2023

роках Стратегії
розвитку
Донецької
області на

період до 2027
року (номер та

назва
технічного
завдання)

Примітка
*Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих
бюджетів

Інші
джерел

а
фінансу
вання *

Держа
вний
фонд
регіона
льного
розвит
ку

Інші
кошти

державног
о

бюджету,
включаюч
и цільові
субвенції з
державног
о бюджету

на
розвиток
територій*

Надзвич
айна

кредитна
програма

для
відновле
ння

України
Європей
ського

інвестиці
йного
банку

Обласн
ий

бюдже
т*

Міськ
ий

бюдж
ет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Охорона здоров'я

1

Будівлі
комунального
закладу "Центр
первинної медико -
санітарної допомоги
№1 м.Краматорська"
- капітальний
ремонт
(термомодернізація).
Коригування

2020-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

37
451,381

11 539,
769

11
539,769

Термомодернізація
будівель амбулаторій за

адресами вул.
Дніпровська, 17, О.

Тихого, 17, Перша Горна,
10, Катерини Білокур, 1а:
ремонт та утеплення

покрівель,
утеплення фасадів,

утеплення фундаментів та
цоколів, встановлення

вікон

4.3.1.
Забезпечення
справедливої
трансформації
вугільної
галузі та

підвищення
ефективності
управління

традиційними
енергетичними
ресурсами



2

Будівлі
комунального
закладу "Центр
первинної медико -
санітарної допомоги
№2 м.Краматорська"
по вул.Василя Стуса
(Соціалістична), 31
- реконструкція
(коригування)

2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

79
244,959

77
970,048

77
970,048

Заміна: покрівлі - 2 762,5
м²,

вікон - 270 шт., дверей -
150 шт. – 843,16 м², труб
для водопроводу – 806,5
м, каналізації – 1037,9 м;

радіаторів - 706 шт.
Утеплення фасаду - 12

611,81 м².
Благоустрій території.
Придбання ліфтів

пасажирських - 2 од. (для
доступності отримання
медичної допомоги
особам з обмеженими

можливостями).

2.2.1.
Підвищення
якості і
загальної

доступності
медичних

послуг у містах
та сільській
місцевості

3

Міська лікарня №3
по
вул.Вознесенського,
17 в м.Краматорську
- капітальний
ремонт (санація)
будівлі

2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

19
618,352

19
618,352

19
618,352

Заміна: покрівлі 1 763 м²,
вікон – 327 шт.,

дверних полотен – 7 шт.
Утеплення: фасадів – 3

713 м²,
горищного перекриття – 1

804 м², цоколя з
облицюванням поверхні
керамічними плитками –

267,52 м².
Установка водостічних
труб, колін, відливів і

лійок – 627 м

4.3.1.
Забезпечення
справедливої
трансформації
вугільної
галузі та

підвищення
ефективності
управління

традиційними
енергетичними
ресурсами

4

Реконструкція
внутрішніх
приміщень
травматологічного
корпусу КНП
«Міська лікарня
№3», розташованої
за адресою
м.Краматорськ,
вул.Героїв
України,17.
Коригування

2020-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

26
321,615

25
611,366

12
000,00
0

13
611,36
6

Завершення будівельних
робіт. Закупівля

медичного обладнання

2.2.1.
Підвищення
якості і
загальної

доступності
медичних

послуг у містах
та сільській
місцевості

* за
рахунок
коштів
субвенції

з
обласног

о
бюджету

на
соціально

-
економіч

ний
розвиток



територій

5

Будівлі комунальної
медичної установи
"Дитяче
територіальне
медичне
об’єднання" по
вул.Вознесенського,
20, м. Краматорськ -
капітальний ремонт
(термомодернізація).
Коригування

2020-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

27
754,719

23
691,126

23
691,126

Зовнішнє утеплення
(будівель поліклініки,

молочної кухні) - 3 493 м²
стін, покрівлі -1 545 м².
Заміна вікон - 186 шт.
Установка регулятора

перепаду тиску

4.3.1.
Забезпечення
справедливої
трансформації
вугільної
галузі та

підвищення
ефективності
управління

традиційними
енергетичними
ресурсами

6

Капітальний ремонт
приміщень будівель
КНП "ДТМО"по
вул. Героїв України,
20, м. Краматорськ,
Донецької області з
благоустроєм
території

2020-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

74
183,947

12
755,877

5
513,04
1

7
242,83
6

Заміна інженерних мереж
(водопостачання,
водовідведення,

вентиляція, опалення,
кондиціювання), монтаж
системи протипожежної
безпеки, встановлення

системи евакуації людей з
голосовим оповіщенням

2.2.1.
Підвищення
якості і
загальної

доступності
медичних

послуг у містах
та сільській
місцевості

* за
рахунок
коштів
субвенції

з
обласног

о
бюджету

на
соціально

-
економіч

ний
розвиток
територій

Всього по охороні здоров'я: 6 проєктів 264
574,973

171
186,538

132
819,295

17
513,04
1

20
854,20
2

Освіта



1

Капітальний ремонт
(санація) будівлі
загальноосвітньої
школи №35 за
адресою: Донецька
область,
м.Краматорськ, вул.
Ювілейна, 46
(коригування)

2021

Управління
освіти

Краматорс
ької

міської
ради

18
460,229

18
460,23

18
460,23

Вогнезахист покрівлі,
утеплення фундаменту,

фасаду, установка
пандуса

4.3.1.
Забезпечення
справедливої
трансформації
вугільної
галузі та

підвищення
ефективності
управління

традиційними
енергетичними
ресурсами

2

Капітальний ремонт
басейну ДНЗ №92 за
адресою:
м.Краматорськ,
вул.Кирилкіна, 28а
(з коригуванням
ПКД)

2021

Управління
освіти

Краматорс
ької

міської
ради

4 690,000 4 690,00 4
690,00

Заміна облицювальної
плитки, відновлення

систем водопостачання та
водовідведення,
встановлення

фільтрувальної станції

2.1.1.
Підвищення
якості та

доступності
дошкільної та

базової
середньої
освіти

3

Капітальний ремонт
спортивної зали у
ЗОШ№8 з
встановленням
обладнання для
скелелазання з
розробкою ПКД

2021

Управління
освіти

Краматорс
ької

міської
ради

1 950,000 1 950,00 1
950,00

Ремонт підлоги, стін,
стелі, установка
обладнання для
скелелазання

2.1.1.
Підвищення
якості та

доступності
дошкільної та

базової
середньої
освіти

4

Капітальний ремонт
системи опалення
ДНЗ №68 з
розробкою ПКД

2021

Управління
освіти

Краматорс
ької

міської
ради

800,000 800,00 800,00 Заміна трубопроводів,
радіаторів 4.3.1.



5

Капітальний ремонт
(технічне
переоснащення)
внутрішньої системи
опалення ЗОШ№12
(м.Краматорськ,
вул.Василя Стуса,
19)

2021

Управління
освіти

Краматорс
ької

міської
ради

2 476,816 2 476,82 2
476,82

Заміна трубопроводів,
радіаторів 4.3.1.

6

Капітальний ремонт
центрального
опалення будівлі
ЗОШ№15
(м.Краматорськ,
вул.Маяковського,
19)

2021

Управління
освіти

Краматорс
ької

міської
ради

2 600,000 2 600,00 2
600,00

Заміна трубопроводів,
радіаторів 4.3.1.

7

Будівля
Краматорського
дошкільного
навчального закладу
№5 по
вул.Хрустальна, 1,
м.Краматорськ,
Донецька область -
капітальний ремонт
(термомодернізація)
(коригування)

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

9 167,422 8
201,760

8
201,760

Заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі - 1025 м²
вікон та 50 м² дверей;
утеплення та ремонт

покрівлі - 3060 м², цоколю
та фасаду будівлі - 4649

м².

4.3.1.

8

Будівлі
Краматорського
дошкільного
навчального закладу
№6 вул.О. Вишні,
19а, м.Краматорськ,
Донецька область -
капітальний ремонт
(термомодернізація)
(коригування)

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

5 273,017 3
760,049

3
760,049

Заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі;

утеплення та ремонт
покрівлі, цоколю та
фасаду будівлі

4.3.1.



9

Будівлі
Краматорського
дошкільного
навчального закладу
№8 по
бульв.Краматорськи
й, 22а,
м.Краматорськ,
Донецька область -
капітальний ремонт
(термомодернізація)
(коригування)

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

5 875,868 4
464,062

4
464,062

Заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі;

утеплення та ремонт
покрівлі, цоколю та
фасаду будівлі

4.3.1.

10

Будівля
Краматорського
дошкільного
навчального закладу
№64 по вул.Паркова,
32а м.Краматорськ,
Донецька область, -
капітальний ремонт
(термомодернізація)
(коригування)

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

7 260,970 5
998,046

5
998,046

Заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі;
заміна 368,51 м²
світлопрозорих

конструкцій; утеплення та
ремонт покрівлі та

перекриттів - 865,2 м²,
цоколю та фасаду будівлі

- 1280,67 м²

4.3.1.

11

Дошкільний
навчальний заклад
№69 по
вул.Парковій, 69 у
м.Краматорську -
капітальний ремонт.
Коригування

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

35
389,860

34
228,725

15
811,600

18
417,12
5

Будівельний об'єм - 5 988
м³.

Гідроізоляція - 276 м²;
утеплення нижче 0,000 -
155 м²; утеплення фасаду
- 2 978,64 м²; улаштування

віконних та дверних
блоків – 192,918 м²;

ремонт покрівлі - 1 082,99
м²; парапет - 161,8 м²;
вимощення - 504,77 м²;
ґанки - 75,63 м²; навіс -
13,05 м²; відновлювання
балконних плит - 14,4 м²;
підлоги – 2 144,54 м²;

оздоблювальні роботи – 3
990,27 м²; опалення -

108,887 кВт

2.1.1.
Підвищення
якості та

доступності
дошкільної та

базової
середньої
освіти
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Будівля дошкільного
навчального закладу
№71, по бульв.
Краматорський, 18а,
м.Краматорськ,
Донецька область -
капітальний ремонт
(термомодернізація)
(коригування)

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

8 883,174 7
192,311

7
192,311

Заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі;
заміна 368,51 м²
світлопрозорих

конструкцій; утеплення та
ремонт покрівлі, цоколю

та фасаду будівлі,
утеплення перекриттів -

865,2 м².

4.3.1.

13

Будівлі дошкільного
навчального закладу
№82 по
вул.Дніпропетровськ
а (Дніпровська), 6а,
м.Краматорськ,
Донецька область -
капітальний ремонт
(термомодернізація)
(коригування)

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

5 020,338 3
580,585

3
580,585

Заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі;

утеплення та ремонт
покрівлі, цоколю та
фасаду будівлі

4.3.1.

14

Будівлі дошкільного
навчального закладу
№84 по
вул.Двірцева, 57,
м.Краматорськ,
Донецька область -
капітальний ремонт
(термомодернізація)
(коригування)

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

6 450,317 4
595,413

4
595,413

Заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі;

утеплення та ремонт
покрівлі, цоколю та
фасаду будівлі

4.3.1.
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Будівля дошкільного
навчального закладу
№96, по вул.Бикова,
4а, м.Краматорськ,
Донецька область -
капітальний ремонт
(термомодернізація)
(коригування)

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

6 947,923 5
632,619

5
632,619

Заміна вікон - 373,25 м² та
дверей - 59,09 м² на
енергозберігаючі;

утеплення та ремонт
покрівлі - 1307,87 м²,

цоколю та фасаду будівлі

4.3.1.

16

Будівлі
Краматорського
дошкільного
навчального закладу
№97 по вул.Бикова,
7а, м.Краматорськ,
Донецька область -
капітальний ремонт
(термомодернізація)
(коригування)

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

7 637,900 5
439,427

5
439,427

Заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі;

утеплення та ремонт
покрівлі, цоколю та
фасаду будівлі

4.3.1.
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Нежитлова будівля
по вул.Катерини
Білокур, 1 у
м.Краматорську -
реконструкція під
дошкільний
навчальний заклад

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

38
384,940

38
203,440

28
420,248

9
783,19
2

Площа забудови - 595,0
м².

Будівельний об'єм -
4951,0 м³.

Утеплення: фасадів 715
м² , горища 580 м²,
цоколя, 90 м²,

фундаментів нижче рівня
грунту 61 м².

Реконструкція систем:
опалення, вентиляції,

водопроводу, каналізації,
електричних мереж,

пожежної системи. Заміна
покрівлі 680 м².

Капітальний ремонт
внутрішніх приміщень
будівлі. Заміна віконних

блоків 69 шт.
Реконструкція 4 ганків з
урахуванням потреб
маломобільних груп

населення. Благоустрій
території: улаштуванням

дитячих ігрових
майданчиків;

улаштування ФЕМ 1 045
м²; улаштуваня гумової

плитки 593 м²;
улаштування огорожі 574

м.; оновлення
матеріально-технічної

бази закладу

2.1.1.
Підвищення
якості та

доступності
дошкільної та

базової
середньої
освіти

18

Будівлі
Краматорської
загальноосвітньої
школи I-III ступеня
№2 по вул.О.Вишні,
15, м.Краматорськ,
Донецька область -
капітальний ремонт
(термомодернізація)
(коригування)

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

10
790,237

7
623,015

7
623,015

Заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі;

утеплення та ремонт
покрівлі, цоколю та
фасаду будівлі

4.3.1.
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Будівля
загальноосвітньої
школи №3, по
вул.Н.Курченко, 19,
м.Краматорськ,
Донецька область -
капітальний ремонт
(термомодернізація)
(коригування)

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

14
868,264

10
532,362

10
532,362

Заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі;

утеплення та ремонт
покрівлі, цоколю та
фасаду будівлі

4.3.1.

20

Будівля
загальноосвітньої
школи №5 у
м.Краматорську –
капітальний ремонт
(термомодернізація)
Коригування

2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

18
125,816

18
125,816

8
920,659

9
205,15
7

Заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі;

утеплення та ремонт
покрівлі, цоколю та
фасаду будівлі

4.3.1.

21

Будівлі
Краматорської
загальноосвітньої
школи I-III ступеня
№8 по вул.Двірцева,
57а, м.Краматорськ,
Донецька область -
капітальний ремонт
(термомодернізація)
(коригування)

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

15
850,496

11
272,834

11
272,834

Заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі;

утеплення та ремонт
покрівлі, цоколю та
фасаду будівлі

4.3.1.

22

Будівлі
Краматорської
загальноосвітньої
школи I-III ступеня
№9 по
бульв.Краматорськи
й, 17 м.Краматорськ,
Донецька область -

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку

9 659,292 6
874,316

6
874,316

Заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі;

утеплення та ремонт
покрівлі, цоколю та
фасаду будівлі

4.3.1.



капітальний ремонт
(термомодернізація)
(коригування)

міста
Краматорс

ької
міської
ради

23

Будівлі
Краматорської
загальноосвітньої
школи I-III ступеня
№10 по
вул.Хабаровська,
40а, м.Краматорськ,
Донецька область -
капітальний ремонт
(термомодернізація)
(коригування)

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

17
245,158

13
025,169

13
025,169

Заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі;

утеплення та ремонт
покрівлі, цоколю та
фасаду будівлі

4.3.1.

24

Будівля
загальноосвітньої
школи №19 по
вул.О.Кобилянської,
1, м.Краматорськ,
Донецька область -
капітальний ремонт
(термомодернізація)
(коригування)

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

6 327,115 4
898,138

4
898,138

Заміна вікон - 521,0 м² та
дверей - 9,35 м² на
енергозберігаючі;

утеплення та ремонт
покрівлі -805,2 м², цоколю
та фасаду будівлі - 1882,0

м²

4.3.1.

25

Будівлі
Краматорської
загальноосвітньої
школи I-III ступеня
№ 26 по вул.
Ульянівська
(Софієвська), 128,
м. Краматорськ,
Донецька область -
капітальний ремонт
(термомодернізація)
(коригування)

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

8 472,023 8
043,253

8
043,253

Заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі;

утеплення та ремонт
покрівлі, цоколю та
фасаду будівлі

4.3.1.
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Будівля
загальноосвітньої
школи № 31 по вул.
Катерини Білокур,
14, м. Краматорськ,
Донецька область -
капітальний ремонт
(термомодернізація)
Коригування

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

3 549,787 3
169,879

3
169,879

Заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі -

1253,61 м²;
утеплення та ремонт
покрівлі -+ 1400,0 м²,

цоколю та фасаду будівлі
- 3600,0 м²

4.3.1.

27

Будівлі
Краматорської
загальноосвітньої
школи I-III ступеня
№ 33 по вул.
Білгородська, 95, м.
Краматорськ -
капітальний ремонт
(термомодернізація)
(коригування)

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

5 007,480 3
575,513

3
575,513

Заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі;

утеплення та ремонт
покрівлі, цоколю та
фасаду будівлі

4.3.1.

28

Капітальний ремонт
будівлі Центру
позашкільної роботи
за адресою: 84300,
Донецька область,
м.Краматорськ,
вул.Паркова, 12-а
(коригування) 1
черга

2020-
2021

Департаме
нт

капітально
го

будівництв
а

Донецької
облдержад
міністрації,
виконавчі
орагни

Краматорс
ької

міської
ради

21
850,540

10
850,850

10
850,85
0

Капітальний ремонт
внутрішніх приміщень;
капітальний ремонт

підвальних приміщень;
заміна електроживлення,
комутативних апаратів та

електроосвітлення;
оснащення будівлі

пожежною сигналізацією;
капітальний ремонт

систем водопостачання,
водовідведення, системи

опалення

2.1.3.
Створення
умов для

самореалізації
дітей та

молодих дівчат
і хлопців

* за
рахунок
залишків
коштів
місцевих
бюджетів
населени
х пунктів
Донецько
ї області,

на
території
яких
органи

державно
ї влади
тимчасов
о не

здійснюю
ть свої

повноваж



ення

29

Капітальний ремонт
будівлі Центру
позашкільної роботи
за адресою: 84300,
Донецька область,
м.Краматорськ,
вул.Паркова, 12-а
(коригування) 2
черга

2020-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

7 004,808 1
000,000

1
000,00
0

Капітальний ремонт
внутрішніх приміщень (за
виключенням приміщень
3-го поверху та актового
залу); заміна інженерних

мереж будівлі
(водопостачання і

каналізація блоків 1, 2, 3,
4, електромонтажні

роботи всієї будівлі, окрім
3 поверху 3-го блоку);
улаштування підігріву

системи водовідведення з
покрівлі; улаштування
внутрішніх пандусів.

2.1.3.
Створення
умов для

самореалізації
дітей та

молодих дівчат
і хлопців

Всього по освіті: 29 проєктів 306
019,790

251
264,627

171
031,258

10
850,85
0

69
382,51
9

Культура

1

Міський палац
культури
"Будівельник" по
вул.Маяковського, 9,
у м.Краматорську -
реконструкція,
модернізація та
благоустрій
прилеглої території
(коригування)

2020-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

113
544,692

92
922,898

92
922,898

Ремонт будівлі – 3 878 м²;
заміна вікон – 55 шт. (408
кв.м); дверей – 35 шт,

встановлення глядацьких
крісел - 414 шт., крiсел
для залiв для глядачiв з

обмеженими
можливостями - 16 шт.;
заміна систем тепло- та
водопостачання - 2 200 м.
Зовнішні роботи: заміна
покрівлі; вимощення по
периметру будівлі ФЕМ
плиткою; оновлення
фасаду будівлі.

Благоустрій території:
установка 6-ти лавочок;
улаштування газону з
деревами – 950 м²;
квітник – 1 200 м².,

обладнання 2-х дитячих
ігрових майданчиків

2.3.1.
Підвищення
доступності
культурних
послуг



2

Будівля Центральної
міської публічної
бібліотеки по
вул.М.Приймаченко
(Гв.Кантемирівців),
16, м.Краматорськ,
Донецька область -
капітальний ремонт
(коригування)

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

13
426,800

12
235,572

12
235,572

Заміна інженерних
комукацій та заходи з

енергозбереження (заміна
100 вікон по периметру
будівлі та 77 вікон в стелі
2 поверху, 27 дверей),
утеплення стелі, стін та
покрівлі, встановлення
системи пожежної

сигналізації

2.3.1.
Підвищення
доступності
культурних
послуг

3

Капітальний ремонт
приміщення
книгосховища ДЦБ
ім.О.С.Пушкіна з
коригуванням ПКД

2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

1 557,164 1
557,164

1
557,16
4

Облицювання стін,
стель,заміна підлоги;

облаштування припливно-
витяжної вентиляції;
заміна існуючого

санітарно-технічного
обладнання; заміна
електроживлення,

комутативних апаратів та
електроосвітлення;

оснащення приміщення
пожежною сигналізацією

2.3.1.
Підвищення
доступності
культурних
послуг

Всього по культурі: 3 проєкти 128
528,656

106
715,634

105
158,470

1 557,
164

Спорт

1

Будівництво
фізкультурно-
оздоровчого
комплексу з
басейнами (типової
будівлі ба-сейну
"H2O-Classic",
розташованого в
м.Краматорськ, в
районі вул.О.
Тихого та
вул.Маяковського

2019-
2021

Департаме
нт

капітально
го

будівництв
а

Донецької
облдержад
міністрації,
виконавчі
орагни

Краматорс
ької

міської
ради

80
193,426

33
318,496

18318,
496

15
000,00
0

Будівництво спортивного
комплексу з двома

басейнами:
- 25-метровим

спортивним басейном на 6
доріжок (25х16 м, глибина
від 1,3 до 3,0 м); -
басейном для навчання
плаванню дітей та
реабілітації (12х4,

глибина - від 0,4 м до 1,2
м); - трибунами для

глядачів;
- обхідними доріжками

для роботи суддів

2.3.3.
Підтримка

спорту вищих
досягнень,
дитячо-

юнацького і
резервного
спорту

* за
рахунок
залишків
коштів
місцевих
бюджетів
населени
х пунктів
Донецько
ї області,

на
території
яких
органи

державно
ї влади



тимчасов
о не

здійснюю
ть свої

повноваж
ення

2

Реконструкція
фізкультурно-
оздоровчого
комплексу з
будівництвом
спортивної споруди
зі штучним льодом
по вул.Дружби в
районі парку
ім.Пушкіна,
м.Краматорськ
Донецька обл.

2018-
2021

Департаме
нт

капітально
го

будівництв
а

Донецької
облдержад
міністрації

116
694,716

11
977,820

11
977,82
0

Завершення робіт з
будівництва споруди:
льодове поле 61х30 м;

глядацькі трибуни на 433
місця з ліфтом для
інвалідних колясок;
адміністративні і

технологічні приміщення;
кімната для тренерів;

роздягальня;
душові кабіни, туалети

2.3.3.
Підтримка

спорту вищих
досягнень,
дитячо-

юнацького і
резервного
спорту

* за
рахунок
залишків
коштів
місцевих
бюджетів
населени
х пунктів
Донецько
ї області,

на
території
яких
органи

державно
ї влади
тимчасов
о не

здійснюю
ть свої

повноваж
ення

3

Будівництво
спортивного залу
"Колізей" в м.
Краматорськ,
Донецької області

2020-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

137
000,000

15
000,000

15
000,00
0

Будівництво 2-х
поверхового спортивного
спеціалізованого залу з
греко-римської боротьби

на 350 глядачів;
з 3 зонами:

- зона основного залу
спортивної боротьби;

- зона клуба для
відвідувачів змагань з

окремою вхідною групою;
- зона клуба для

навчальних тренувальних
занять у залі з окремою

вхідною групою

2.3.3.
Підтримка

спорту вищих
досягнень,
дитячо-

юнацького і
резервного
спорту

* за
рахунок
коштів
субвенції

з
обласног

о
бюджету

на
соціально

-
економіч

ний
розвиток
територій



4

Будівництво
спортивно-
оздоровчого
комплексу: фу-
тбольне поле,
майданчик для
пляжного
волейболу,
легкоатлетична
доріжка по вул.
Паркова у м.
Краматорськ
(коригування)

2018-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

41
299,028

1
700,000

1
700,00
0

Завершення робіт
(виконання додаткових
робіт): влаштування ями
для стрибків з доріжкою

для розбігу;
зміцнення укосів

габіонами і сіткою з
посадкою трави;

влаштування пішохідної
доріжки;

влаштування вентиляції в
роздягальні; встановлення
відеоспостереження та
тривожної кнопки;

встановлення
водоприймача для
дренажу; винесення

кабелю електопостачання;
влаштування тактильних

елементів для
маломобільних груп

населення

2.3.3.
Підтримка

спорту вищих
досягнень,
дитячо-

юнацького і
резервного
спорту

5

Влаштування
багатофункціональн
их спортивних
майданчиків в
рамках
реконструкції
східної частини
парку культури та
відпочинку "Сад
Бернацького" за
адресою:
м.Краматорськ, вул.
Конрада Гампера,
2П

2020-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

12
529,466

1
715,666 1 715,666

Завершення робіт.
Влаштування 3

майданчиків загальною
площею 2160 м², площа
озеленення 3000 м²

2.3.3.
Підтримка

спорту вищих
досягнень,
дитячо-

юнацького і
резервного
спорту

*за
рахунок
коштів
субвенції

з
державно

го
бюджету
місцевим
бюджета
м на

здійсненн
я заходів
щодо

соціально
-

економіч
ного

розвитку
окремих
територій



6

Будівництво
спортивних споруд в
парку культури та
відпочинку "Сад
Бернацького"
м.Краматорськ, вул.
К.Гампера, 2П.
Пусковій комплекс
№5

2020-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

2 745,587 516,536 516,536

Завершення робіт.
Встановлення знаряддя та
ігрових комплексів для 3-

х зон відпочинку

2.3.3.
Підтримка

спорту вищих
досягнень,
дитячо-

юнацького і
резервного
спорту

*за
рахунок
коштів
субвенції

з
державно

го
бюджету
місцевим
бюджета
м на

здійсненн
я заходів
щодо

соціально
-

економіч
ного

розвитку
окремих
територій

7

Будівництво
спортивних споруд в
парку культури та
відпочинку "Сад
Бернацького"
м.Краматорськ,
вул.К.Гампера, 2П.
Пусковий комплекс
№6

2020-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

1 605,714 187,436 187,436

Завершення робіт.
Встановлення знаряддя та
ігрових комплексів для 2-

х зон відпочинку

2.3.3.
Підтримка

спорту вищих
досягнень,
дитячо-

юнацького і
резервного
спорту

*за
рахунок
коштів
субвенції

з
державно

го
бюджету
місцевим
бюджета
м на

здійсненн
я заходів
щодо

соціально
-

економіч
ного

розвитку
окремих
територій



8

Будівництво
спортивних споруд в
парку культури та
відпочинку "Сад
Бернацького"
м.Краматорськ,
вул.К.Гампера, 2П.
Пусковий комплекс
№2

2020-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

4 355,218 910,442 910,442

Завершення робіт.
Будівництво 3-х нових
багатофункціональних

майданчиків для
волейболу та тенісу 18х36

м

2.3.3.
Підтримка

спорту вищих
досягнень,
дитячо-

юнацького і
резервного
спорту

*за
рахунок
коштів
субвенції

з
державно

го
бюджету
місцевим
бюджета
м на

здійсненн
я заходів
щодо

соціально
-

економіч
ного

розвитку
окремих
територій

Всього по спорту: 8 проєктів 396
423,155

65 326,
396 3 330,080 45 296,

316
16700,
0

Молодіжна політика

1

Капітальний ремонт
кімнати підлітків
«Прометей» по
вул.Н.Курченко, 29
м.Краматорськ,
створення
молодіжного центру

2021

Управління
з

гуманітарн
их питань
Краматорс

ької
міської
ради

1 500,000 1
500,000

750,00
0

750,00
0

Ремонт приміщення:
підлоги, стелі, заміна

вікон, дверей, інженерних
мереж, зовнішнє
утеплення фасадів

2.1.3.
Створення
умов для

самореалізації
дітей та

молодих дівчат
і хлопців

2

Капітальний ремонт
нежитлового
приміщення по вул.
А. Солов'яненка, 6-а,
створення
молодіжного центру

2021

Управління
з

гуманітарн
их питань
Краматорс

ької
міської
ради

2 000,000 2
000,000

1
000,00
0

1
000,00
0

Ремонт приміщення:
підлоги, стелі, заміна

вікон, дверей, інженерних
мереж, зовнішнє
утеплення фасадів

2.1.3.
Створення
умов для

самореалізації
дітей та

молодих дівчат
і хлопців



3

Реконструкція з
розробкою
проєктно-
кошторисної
документації по
об'єкту
"Реконструкція
приміщення по
вул.Прилуцька 12-
161Н - кризова
кімната для
постраждалих від
домашнього
насильства у
м.Краматорськ
Донецької області"

2021

Управління
з

гуманітарн
их питань
Краматорс

ької
міської
ради

1 567,500 1
567,500 37,500 1

530,000

Капітальний ремонт
приміщення площею
42,53 м³ з метою

створення кризової
кімнати для осіб, які
постраждали від

домашнього насильства та
насильства за ознакою

статі

3.1.3.
Забезпечення
особистої

безпеки жінок і
чоловіків у

приватному та
публічному
просторах

*в рамках
проєкту
Фонду
ООН у
галузі

народона
селення
"Міста
вільні від
насильств

а"

4

Реконструкція з
розробкою проктно-
кошторисної
документації по
об'єкту
"Реконструкція
приміщення по
вул.Прилуцька 12-
160Н - денний центр
перебування для
постраждалих від
домашнього
насильства у
м.Краматорськ
Донецької області"

2021

Управління
з

гуманітарн
их питань
Краматорс

ької
міської
ради

1 407,000 1
407,000 37,000 1

370,000

Капітальний ремонт
приміщення площею
44,51 м³ з метою

створення денного центру
для осіб, які постраждали

від домашнього
насильства та насильства

за ознакою статі

3.1.3.
Забезпечення
особистої

безпеки жінок і
чоловіків у

приватному та
публічному
просторах

*в рамках
проєкту
Фонду
ООН у
галузі

народона
селення
"Міста
вільні від
насильств

а"

Всього по молодіжній політиці: 4 проєкти 6 474,500 6
474,500

1
750,00
0

1
824,50
0

2
900,000

Соціальний захист населення

1 Соціальний офіс
м.Краматорськ

2021-
2023

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення
Краматорс

ької
міської
ради

41
807,000

6
000,000

6
000,00
0

Придбання приміщення
загальною площею
близько 2 000 м²

3.2.1.
Підвищення
якості та
доступності

адміністративн
их та

соціальних
послуг



2

Створення в
територіальному
центрі соціального
обслуговування
(надання соціальних
послуг)
Краматорської
міської ради
стаціонарного
відділення для
постійного або
тимчасового
проживання

2021-
2023

Територіал
ьний центр
соціальног

о
обслуговув

ання
(надання
соціальних
послуг)

20
200,000

7
200,000

7
200,00
0

Придбання приміщення
загальною площею
близько 600 м²

2.2.4.
Підвищення
якості життя
людей, що
потребують
особливої
соціально-
медичної,

психологічної
та

реабілітаційної
допомоги

3
Впровадження
послуги "Соціальне
таксі"

2021

Управління
праці та

соціальног
о захисту
населення
Краматорс

ької
міської
ради

2 000,000 2
000,000

2
000,00
0

Придбання
спецавтомобіля.

Потенційні користувачі: 8
900 осіб з інвалідністю, з

них 317 осіб, які
пересуваються на візках

3.2.1.
Підвищення
якості та
доступності

адміністративн
их та

соціальних
послуг

4

Капітальний ремонт
даху будівлі Центру
соціально-
психологічної
реабілітації дітей
служби у справах
дітей в
м.Краматорськ

2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

2 424,457 2
419,057

2
419,05
7

Капітальний ремонт
покрівлі площею 911,0 м²

3.2.1.
Підвищення
якості та
доступності

адміністративн
их та

соціальних
послуг

Всього по соціальному захисту населення: 4
проєкти

66
431,457

17
619,057

17
619,05
7

Житлова політика



1

Капітальний ремонт
житлового будинку
№14 по вул.В.Стуса
в м.Краматорськ
Донецької області

2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

5 636,45 5
408,722

5
408,72
2

Підвищення несучої
здатності грунтів,

міцності бутобетонної
кладки.

Посилення стін
металевими поясами та

улаштування
залізобетонного поясу.
Ремонт тріщін в стінах.
Частковий ремонт

покрівлі

3.2.3.
Поліпшення

житлових умов
населення

2

Капітальний ремонт
житлового будинку
за адресою: м.
Краматорськ,
вул.А.Куїнджи
(Щербакова), 16 в
м.Краматорськ
(коригування)

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

6709,355 821,285 821,28
5

Завершення робіт.
Капітальний ремонт
будівлі з заміною

міжповерхових перекрить,
внутрішніх перегородок
(стін), посилення стін та
утеплення фасаду будівлі,
заміна вікон та дверей,
виконання робіт з

благоустрою прилеглої
території

3.2.3.
Поліпшення

житлових умов
населення

Всього по житловій політиці: 2 проєкти 12
345,804

6
230,007

6
230,00
7

Громадські будівлі

1

Капітальний ремонт
приміщень
(частково)
нежитлової будівлі,
розташованої за
адресою: Донецька
обл., м.Краматорськ,
вул.Триумфальна,10

2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

9 351,573 7
251,573

7
251,57
3

Ремонт приміщень
військкомату:

ремонт покрівлі, стiн,
стелi та пiдлоги. Замiна
огороджень та ремонт

сходинок.
Заміна інженерних мереж:

водопостачання та
каналiзацiї, опалення,
електричних мереж

3.2.1.
Підвищення
якості та

доступності
адміністратини
х та соціальних

послуг



2

Будівництво
громадських
туалетів в парку
культури та
відпочинку "Сад
Бернацького" за
адресою:
м.Краматорськ,
вул.Конрада
Гампера, 2П. 1
пусковий комплекс

2020-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

9 925,587 217,400 217,400

Завершення робіт.
Будівництво 1 туалету -
63,65 кв.м: будівництво
тамбуру, коридору,

чоловічого та жіночого
санвузлів, санвузол для
інвалідів з кімнатою
матері та дитини

Інші завдання.
Покращення
благоустрою
соціально-
культурних
об'єктів

*за
рахунок
коштів
субвенції

з
державно

го
бюджету
місцевим
бюджета
м на

здійсненн
я заходів
щодо

соціально
-

економіч
ного

розвитку
окремих
територій

3

Будівництво будівлі
Центру надання
адміністративних
послуг по вул.
Паркова в районі
будинку № 16 в
м.Краматорськ
Донецької області
(коригування)

2019-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

58
860,642

25
000,000

25
000,00
0

Будівництво будівлі
центру надання

адміністративних послуг:
трьохповерхова будівля, з
цокольним поверхом та
теплогенераторною;

- благоустрій прилеглої
території з улаштуванням
дитячого майданчику та
зелених насаджень;

- влаштування відкритого
паркінгу.

3.2.1.
Підвищення
якості та

доступності
адміністратини
х та соціальних

послуг



4

Капітальний ремонт
приміщень
поштових відділень,
які знаходяться в
комунальній
власності

2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

4 529,445 4
529,445

4
529,44
5

Ремонт приміщень 4
поштових відділень

3.2.1.
Підвищення
якості та

доступності
адміністратини
х та соціальних

послуг

Всього по громадським будівлям: 4 проєкти 82
667,247

36
998,418 217,400

36
781,01
8

Благоустрій

1

Капітальний ремонт
зовнішнього
освітлення (з
заміною
світильників з
лампами
розжарювання на
енергозберігаючі
світлодіодні
світильники, та
заміна мережевого
проводу на
самонесучі, з
заміною аварійних
опор) по
вул.Лівобережна
смт.Ясногірка
м.Краматорськ
Донецької області

2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

5 377,169 721,942 721,942

Завершення робіт.
Придбання та

встановлення обладнання
- шаф керування

зовнішнім освітленням

1.3.1
Підвищення
якості та

доступності
транспортно-
логістичних
послуг з

урахуванням
внутрішніх та
міжрегіональн
их зв’язків

*за
рахунок
коштів
субвенції

з
державно

го
бюджету
місцевим
бюджета
м на

здійсненн
я заходів
щодо

соціально
-

економіч
ного

розвитку
окремих
територій



2

Капітальний ремонт
автомобільної
дороги по вул.
Проїзна в
м.Краматорськ
Донецької області
(коригування)

2020-
2021

Відділ
комунальн

ого
господарст

ва
Краматорс

ької
міської
ради

44
599,650

13
431,95

13
431,95

Завершення робіт.
Капітальний ремонт
дороги 26700,00 м²

1.3.1
Підвищення
якості та

доступності
транспортно-
логістичних
послуг з

урахуванням
внутрішніх та
міжрегіональн
их зв’язків

* за
рахунок
коштів
субвенції

з
обласног

о
бюджету

на
соціально

-
економіч

ний
розвиток
територій

Всього по благоустрою: 2 проєкти 49 976,
819

14 153,
892 721,942 13 431,

950

Водопостачання

1

Реконструкція
водопровідної
мережі по
вул.Петрівська
м.Краматорск

2021

Відділ
транспорту
, зв'язку та
енергетики
Краматорс

ької
міської
ради

14
638,832

3
600,000

3
600,00
0

Укладання
поліетиленових

трубопроводів – 5052,5
п/м;

- улаштування
водопровідних колодязів -

32 одиниці;
- встановлення засувок -

33 одиниці;
- встановлення пожежних

гідрантів - 7 од.

3.2.2.
Надання
сервісних
послуг з

водопостачанн
я та

водовідведення

2

Реконструкція
системи
водопостачання
нижньої зони
сел.Малотаранівка
м.Краматорськ

2021

Відділ
транспорту
, зв'язку та
енергетики
Краматорс

ької
міської
ради

4 598,599 3
498,955

3
498,95
5

Заміна мереж Ø160мм-
1616,5 п/м, Ø225 мм - 53

п/м

3.2.2.
Надання
сервісних
послуг з

водопостачанн
я та

водовідведення



3

Система
знезараження питної
води на
фільтрувальній
станції –
реконструкція з
впровадженням
електролізних
установок з
виробництва
гіпохлориту натрію
м.Краматорськ
(коригування)

2020-
2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

76
437,291

55
437,291

55
437,291

Фільтрувальна станція
проєктною потужністю 50

тис. м³/добу.
Монтаж електролізного
генератора - 3 од. з

виробництва змішаних
оксидантів; заміна

насосів-дозаторів - 2 од.,
насосів вториного
хлорування - 2 од.,

монтаж транспортеру - 1
од. для подачі солі; заміна
вікон на пластикові - 0,7
м², ремонт покрівлі - 100
м², встановлення засувок -

16 од.

3.2.2.
Надання
сервісних
послуг з

водопостачанн
я та

водовідведення

Всього по водопостачанню: 3 проєкти 95
674,722

62
536,246

55
437,291

7
098,95
5

Теплопостачання

1

Капітальний ремонт
котла БКЗ-160-
100ПТ ст. №8 з
розробкою ПКД

2021

Відділ
транспорту
, зв'язку та
енергетики
Краматорс

ької
міської
ради

6 731,600 6
731,600

6
731,60
0

Ремонт обладнання котла
БКЗ-160-100ПТ, заміна

труб

4.3.1.
Забезпечення
справедливої
трансформації
вугільної
галузі та

підвищення
ефективності
управління

традиційними
енергетичними
ресурсами



2

Капітальний ремонт
турбогенератора ПТ-
60-90 ст. №4 з
розробкою ПКД

2021

Відділ
транспорту
, зв'язку та
енергетики
Краматорс

ької
міської
ради

6 850,000 6
850,000

6
850,00
0

Ремонт обладнання
турбогенератора ПТ-60-90

4.3.1.
Забезпечення
справедливої
трансформації
вугільної
галузі та

підвищення
ефективності
управління

традиційними
енергетичними
ресурсами

Всього по теплопостачанню: 2 проєкти 13
581,600

13
581,600

13
581,60
0

Охорона навколишнього природного середовища

1

Створення зелених
насаджень з
улаштуванням

системи догляду за
ними в рамках
реконструкції

центральної частини
парку культури та
відпочинку "Сад

Бернацького" в місті
Краматорськ, вул
Конрада Гампера,
2П. Перша черга

2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

52829,53 52 829,
528

52 829,
528

Влаштування опор
освітдення 84 шт.,

влаштування поливочних
трубопроводів 11400 м,
влаштування поливочних
форунок та зрошувачів
912 шт, влаштування
мощення з різних типів
покриття 10212 м²,

влаштування газонів 53
946 м², висадка дерев та
багаторічних рослин 405
шт, висадка крокусів та
тюльпанів 26820 шт,

влаштувавння паркових
шезлонгів 18 шт,
влаштування лав
паркових 50 шт.,
влаштування урн
паркових 50 шт,

влаштування топіарних
скульптур динозаврів 5

шт.

Інші завдання.
Покращення
санітарного
стану об'єкту
соціально-
культурного
призначення

2
Створення зелених

насаджень з
улаштуванням

2021
Управління
капітально

го
5 540,604 5

540,604 5 540,604
Влаштування лав
паркових 24 шт,
влаштування урн

Інші завдання.
Покращення
санітарного



системи догляду за
ними в рамках
реконструкції

центральної частини
парку культури та
відпочинку "Сад

Бернацького" в місті
Краматорськ, вул
Конрада Гампера,
2П. Друга черга

будівництв
а та

перспектив
ного

розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

паркових 24 шт,
влаштування зони

топіарних скульптур,
влаштування нового

асфальтового покриття на
центральній аллеї 1281 м²

стану об'єкту
соціально-
культурного
призначення

3

Створення зелених
насаджень з
улаштуванням

системи догляду за
ними в рамках
реконструкції

центральної частини
парку культури та
відпочинку "Сад

Бернацького" в місті
Краматорськ, вул
Конрада Гампера,
2П. Третя черга

2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

5 835,846 5
835,846 5 835,846

Влаштування основи та
мощення дитячих
майданчиків з

поліурітанової плитки
2443 м²

Інші завдання.
Покращення
санітарного
стану об'єкту
соціально-
культурного
призначення

4

Влаштування
майданчика для

масового відпочинку
населення з сухим
декоративним

фонтаном в рамках
реконструкції

центральної частини
парку культури та
відпочинку «Сад
Бернацького» за

адресою:
м.Краматорськ, вул.
Конрада Гампера,
2П. Перша черга

2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

6 228,802 6
228,802 6 228,802

Влаштування двох
каналізаційних станцій
для запуску мереж
каналізації парку

Інші завдання.
Покращення
санітарного
стану об'єкту
соціально-
культурного
призначення

5

Влаштування
майданчика для

масового відпочинку
населення з сухим
декоративним

фонтаном в рамках
реконструкції

центральної частини
парку культури та

2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

68
332,369

68
332,369 68 332,369

Влаштування площі з
граніту 2850 м²,

влаштування сухого
декоративного фонтану,
влаштування маф пергол -

4 шт, влаштування
освітлення та акустичної
системи, влаштування

систем водопостачання та

Інші завдання.
Покращення
санітарного
стану об'єкту
соціально-
культурного
призначення



відпочинку «Сад
Бернацького» за

адресою:
м.Краматорськ, вул.
Конрада Гампера,
2П. Друга черга

Краматорс
ької

міської
ради

каналізації

6

Реконструкція
зелених насаджень
та улаштування

системи догляду за
ними в районі

північної вхідної
групи Саду

Бернацького в місті
Краматорськ

2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

8 400,724 8
400,724 8 400,724

Влаштування освітлення
10 опор, влаштування

поливочних
трубопроводів 3530 м,

влаштування поливочних
форунок та зрошувачів
912 шт, влаштування
мощення з різних типів

покриття 1 227 м²

Інші завдання.
Покращення
санітарного
стану об'єкту
соціально-
культурного
призначення

7

Нове будівництво
мереж каналізації,
водопостачання,

електропостачання,
зв'язкута

відеоспостереження
в рамках

реконструкції
центральної частини
парку культури та
відпочинку "Сад
Бернацького" за

адресою:
м.Краматорськ, вул.
Конрада Гампера,
2П Перша чера

2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

12
781,354

12
781,354 12 781,354

Прокладання мереж
каналізації,

водопостачання,
електропостачання,

зв'язку та
відеоспостереження,
висадка багаторічних
рослин 827 шт, висадка
дерев 88 шт, влаштування

газону 6855 м²,
влаштування лав
паркових 6 шт,
влаштування урн
паркових 6шт.

Інші завдання.
Покращення
санітарного
стану об'єкту
соціально-
культурного
призначення

8

Нове будівництво
мереж каналізації,
водопостачання,

електропостачання,
зв'язку та

відеоспостереження
в рамках

реконструкції
центральної частини
парку культури та
відпочинку "Сад
Бернацького" за

2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської

6 872,483 6
872,483 6 872,483 Будівництво підстанції

2000 кВт

Інші завдання.
Покращення
санітарного
стану об'єкту
соціально-
культурного
призначення



адресою:
м.Краматорськ, вул.
Конрада Гампера,
2П. Друга чера

ради

9

Будівництво об'єктів
обслуговування в
парку культури та
відпочинку "Сад
Бернацького",
м.Краматорськ,
вул.Конрада
Гампера, 2П.

Пункт охорони з
адміністративними
приміщеннями та

касами.
Перший пусковий

комплекс

2021

Управління
капітально

го
будівництв

а та
перспектив

ного
розвитку
міста

Краматорс
ької

міської
ради

4 585,824 4
585,824 4 585,824

Будівництво будівлі 63,12
м², влаштування покрівлі

99 м², влаштування
мощення 48,3 м²,

оздоблення фасаду 152,5
м², внутрішне оздоблення
стін 290 м², влаштування
опалення, вентиляції,

кондиціювання,
каналізації,

водопостачання,
влаштування контуру
заземлення будівлі

Інші завдання.
Покращення
санітарного
стану об'єкту
соціально-
культурного
призначення

Всього по охороні навколишнього природного
середовища: 9 проєктів

171
407,534

171 407,
534

171 407,53
4

Всього по місту: 76 проєктів 1 594
106,257

923
494,449 - 175

676,956
464 446,
314

88 842,
157

191
629,
022

2
900,000



9. Джерела та обсяги фінансування Програми у 2021 році

9.1. Фінансове забезпечення заходів Програми
(тис.грн.)

Напрями реалізації заходів Кількість
заходів

Витрати на реалізацію

всього

у тому числі за рахунок коштів:

державний
бюджет

місцевий бюджету
підприємств інших

джерел
обласний
бюджет міський бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8
Промисловий комплекс 4 78620,1 78620,1

Сільське господарство 3 530 530

Розвиток земельних відносин 10 6760 6660 100

Інвестиційна діяльність 8
Розвиток інформаційного
простору 2

Розвиток підприємницького
середовища 7 3100 3100

Ринок праці. Зайнятість
населення 9 750 250 250 250



1 2 3 4 5 6 7 8

Розвиток ринку внутрішньої
торгівлі та надання побутових
послуг населенню

6 63012,75 63012,75

Освіта 8 58472 472 58000

Підтримка сім'ї, дітей та молоді 9 1335 100 1235

Охорона здоров’я 8 20243,5 18243,5 1500 500

Фізична культура та спорт 6 3022,996 143,998 2878,998

Культура і туризм 12 2862,033 293,944 2568,089

Захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій 12 8138 4238 3900

Протидія розповсюдженню на
території міста коронавірусної
хвороби (COVID-19)

4 36460,3 36460,3

Захист прав і свобод громадян,
забезпечення законності та
правопорядку

20 427 427

Соціальний захист населення 36 683357,8 619878,4 1489,5 61886,2 103,7

Захист прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

7 8710 3552 5158

Житлово-комунальне
господарство 30 229088,83 11589,3 194816,53 18783 3900

Дорожньо-транспортний
комплекс 1 2800 2800

Управління майном комунальної
власності 7 1982,662 1982,662



1 2 3 4 5 6 7 8
Розвиток міста. Впровадження
заходів територіального
планування

6 22006,97 22006,97

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

19 219914,5 210911 262 8740,5 1

Охорона навколишнього
природного середовища 7 7178,8 2478,8 4700

Ефективність енергоспоживання 17 18237,688 15723,05 2514,638

Організаційне забезпечення
виконання заходів Програми 19 8003,55 8003,55

ВСЬОГО: 277 1 485 014,479 835 107,344 13 584,798 457 657,149 173 810,488 4 854,700



9.2. Фінансове забезпечення
інвестиційних/інфраструктурних проєктів розвитку Програми

Назва розділу Кількість
проєктів

Потреба у фінансуванні на 2021 рік, тис.грн
Всього у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів Інші
джерела

фінансуванн
я

Державний
фонд

регіональног
о розвитку

інші кошти
державного
бюджету,
включаючи
цільові

субвенції з
державного
бюджету на
розвиток
територій

Надзвичайна
кредитна

програма для
відновлення
України

Європейського
інвестиційного

банку

обласний
бюджет

міський
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Охорона здоров'я 6 171186,538 132819,295 17513,041 20854,202
Освіта 29 251264,627 171031,258 10850,850 69382,519
Культура 3 106715,634 105158,470 1557,164
Спорт 8 65326,396 3330,080 45296,316 16700,0
Молодіжна політика 4 6474,500 1750,000 1824,500 2900,000
Соціальний захист
населення 4 17619,057 17619,057

Житлова політика 2 6230,007 6230,007
Громадські будівлі 4 36998,418 217,400 36781,018
Благоустрій 2 14153,892 721,942 13431,950



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Водопостачання 3 62536,246 55437,291 7098,955
Теплопостачання 2 13581,600 13581,600
Охорона
навколишнього
природного
середовища

9 171407,534 171407,534

Всього по місту: 76 923494,449 175676,956 464446,314 88842,157 191629,022 2900,000

Секретар міської ради І.І. Сташкевич
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