
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 17.03.2021 № 345

м. Краматорськ

Про попередній розгляд проєкту
рішення міської ради «Про виконання
Програми економічного і соціального
розвитку міста Краматорська на 2020
рік, затвердженої рішенням міської
ради від 23.12.2019 № 64/VII-652»

Попередньо розглянувши проєкт рішення міської ради «Про виконання Програми
економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої
рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-652», керуючись ст.52 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконком міської ради

В И Р І Ш И В:
Внести на розгляд міської ради проєкт рішення «Про виконання Програми

економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням
міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-652» (додається).

Міський голова О.В. Гончаренко



Проєкт

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від №

м. Краматорськ

Про виконання Програми
економічного і соціального розвитку
міста Краматорська на 2020 рік,
затвердженої рішенням міської ради
від 23.12.2019 № 64/VII-652

Заслухавши довідку про виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019
№ 64/VII-652, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Вважати виконання Програми економічного і соціального розвитку міста
Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-652,
задовільним (довідка додається).

Міський голова О.В. Гончаренко
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Д О В І Д К А

Про виконання Програми
економічного і соціального розвитку
міста Краматорська на 2020 рік,
затвердженої рішенням міської ради
від 23.12.2019 № 64/VII-652

Фінансування Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на
2020 рік (далі - Програма) освоєно на 52,2% і складає 1 910,7 млн.грн.

На виконання заходів Програми витрачено кошти в сумі 1 161,7 млн.грн., що складає
62,4% від запланованого на 2020 рік, з яких:

57,0% (662,3 млн.грн.) - кошти Державного бюджету, спрямовані на забезпечення
соціальних програм та гарантій;

16,9% (196,0 млн.грн.) - кошти підприємств, за рахунок яких інвестувалися оновлення
власних основних фондів, заходи з розвитку внутрішньої торгівлі, охороні навколишнього
природного середовища та сільського господарства;

23,6% (274,0 млн.грн.) – кошти бюджету міста, за рахунок яких фінансувалися заходи
та проєкти комунальної інфраструктури.

Інші:
заходи територіального планування;
заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО;
охорона навколишнього природного середовища;
ефективність енергоспоживання

Гуманітарна сфера:
освіта;
підтримка сім’ї, дітей та молоді;
фізична культура та спорт;
культура;
захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

Фінансування інфраструктурних проєктів Програми освоєно на 42,4% і складає
749,0 млн.грн., з яких:

57,9% (433,8 млн.грн.) – кошти обласного бюджету,
28,5% (213,2 млн.грн.) – кошти Державного бюджету,
13,6% (102,0 млн.грн.) – кошти міського бюджету.
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В рамках Програми за 2020 рік виконано наступне.

Промисловість
Основними промисловими бюджетоутворюючими підприємствами міста за 2020 рік

реалізовано промислової продукції на 11431,2 млн.грн., що в діючих цінах на 23,0% менше,
ніж за 2019 рік та становить 59,9% від запланованого на рік.

Велика частина звітного року припала на карантин, запроваджений 11 березня через
пандемію коронавірусної хвороби, тому подальше зниження темпів промислового
виробництва пов’язане з нестабільними замовленнями на внутрішньому ринку, зупинками
частини виробничих потужностей на окремих підприємствах, уповільненням експорту на тлі
ослаблення зовнішнього попиту.

За 2020 рік, в порівнянні з 2019 роком, в 2,0 рази збільшилось виробництво
гідротехнічного та енергетичного обладнання, на 5,3% - виробництво сталі, на 4,5% -
виробництво гірничо-транспортного устаткування.

На 40,0% зменшилось виробництво кранів, прокатного та металургійного обладнання,
на 20,0% - виробництво млинів та дробарок, на 18,7% - запасних частин до устаткування, на
18,7% - валків прокатних, на 15,1% - виробництво електроенергії, на 12,5% - виробництво
комбайнів прохідницьких і на 8,5% - виробництво теплоенергії.

На рівні 2019 року залишилось виробництво машин шахтно-підйомних.
Промисловими підприємствами міста на реалізацію заходів по розвитку промислового

комплексу витрачено 52 535,67 тис.грн., що становить 36,3% від запланованого на рік.

Інвестиційна діяльність
Для залучення інвестицій та грантів подано 20 заявок на отримання коштів.

Організовано участь міста у семінарах, зустрічах у ділових колах, форумах:
- організовано 7 зустрічей з іноземними делегаціями;
- проведено 18 онлайн-нарад з представниками донорів;
- організовано круглий стіл з представниками ОСББ;
- проведено 8 консультацій з суб’єктами МСП;
- взято участь у 4 форумах;
- проведено 4 навчальних семінари для підприємців м. Краматорськ у міському

центрі зайнятості з метою інформування щодо можливостей подання заявок на
актуальні грантові конкурси з метою сприяння розвитку бізнесу;

- укладено 5 меморандумів.
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Енергозбереження
Енергозберігаючі заходи, проведені в промисловій, житлово-комунальній і бюджетній

сферах, забезпечили скорочення рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів (далі –
ПЕР).

За 2020 рік економія ПЕР склала: природного газу – 1,3 тис.м3, електроенергії – 85,6
тис.кВт, вугілля – 0,002 тис.тн, теплоенергії – 0,28 тис.Гкал.

Вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів склала 659,86 тис.грн.
Промисловими підприємствами міста впроваджувались енергозберігаючі технології

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

встановленням котла. Економія природного газу склала 1,3 тис.м3.
КП «Міськсвітло виконано роботи по ремонту зовнішнього освітлення по

вул.Дружби, встановлено 334 од. світильників. Завдяки впровадженню заходу економія
електричної енергії склала 44 тис.кВт.

Утеплення воріт депо КП «КТТУ» дало можливість зекономити вугілля 0,002 тис.тн.
ПрАТ «КЗВВ» та Красноторська селищна рада виконали роботи по заміні

освітлювачів на енергозберігаючі.

Охорона навколишнього природного середовища
Обсяг фінансування природоохоронних заходів за 2020 рік склав 5 583,119 тис.грн.,

або 3,6% від запланованого на рік. З загальної суми витрачених коштів 51,6% становлять
кошти бюджету, решта - кошти підприємств.

У звітному році виконано наступне:
- придбано 2 насоси для встановлення на КНС загальною вартістю 515,964 тис.грн.;
- придбано 125 контейнерів (об’ємом 1,1 м3 ) на суму 1200,0 тис.грн. та 121 контейнер

(об’ємом 1,0 м3 ) на суму 595,0 тис.грн;
- придбано подрібнювач гілок на суму 49,0 тис.грн.;
- проведено інвентаризацію зелених насаджень, сума фінансування з бюджету міста –

50,0 тис.грн.;
- для зменшення викиду пилу на 6 т/рік на ПрАТ «НКМЗ» замінено рукавні фільтри

на установці очистки газу, на що витрачено 924,0 тис.грн. коштів підприємства;
- за рахунок коштів ТОВ «Краматорськтеплокомуненерго» в сумі 1774,0 тис.грн.

забезпечувалось екологічно безпечне видалення золошлакових відходів (29,99 тис.м³);
- виконувались заходи з екологічної освіти та пропаганди охорони навколишнього

природного середовища.

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища
в місті тривають роботи з реконструкції парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» (ІІ
черга): перший пусковий комплекс – освоєно 2 895,5 тис.грн., третій пусковий комплекс –
освоєно 10 149,47 тис.грн.

Станом на звітну дату частково виконані роботи за проєктом «Створення зелених
насаджень та улаштування системи догляду за ними на території західної частини парку
культури та відпочинку «Сад Бернацького» в м.Краматорськ, вул.Конрада Гампера, 2П».
Реалізація проєкту передбачає поліпшення екологічного стану зеленого господарства міста.
Освоєно 20 564,1 тис.грн., озеленено 6,65 га.

Сільське господарство
Загальна площа сільськогосподарських угідь складає 18,7 тис.га, з них 14,8 тис.га

займає рілля.
Під урожай 2021 року сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими

господарствами міста (за оперативними даними) посіяно 5538,81 га озимих культур на зерно
та зелений корм, що на 20,8% більше показника 2020 року, з яких: озимої пшениці – 5218,56
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га, озимого ячменя – 320,95 га. Внесено мінеральних добрив під посів сільськогосподарських
культур (у перерахунку на 100,0% поживних речовин) на площу 5538,81 га – 3517,1 цн (на
1,0 га посівної площі – 63,5 кг).

Вартість виробленої продукції сільського господарства за 2020 рік – 136 750,3 тис.грн,
що на 16,1% менше запланованих показників 2020 року та на 14,9% - відповідного показника
2019 року. Зменшення показника обсягу валової продукції обумовлено особливістю
погодних умов, які значною мірою вплинули на величину показника врожайності та
валового збору технічних та плодоовочевих культур взагалі.

Суб’єктами господарської діяльності на реалізацію заходів по розвитку сільського
господарства витрачено 54 694,8 тис.грн., що на 1,8% перевищує запланований показник.

Торгівля та послуги
Станом на 01.01.2021 року в м. Краматорську функціонує 251 заклад ресторанного

господарства, 514 об’єктів з надання побутових послуг та 951 об’єкт торгівлі:
- 662 магазини, торговельною площею 106753,9 м²;
- 79 підприємств оптової торгівлі;
- 251 підприємство ресторанного господарства на 25673 посадкових

місць;
- 14 ринків на 3397 торговельних місць;

- 196 підприємств дрібно-роздрібної торгівлі;
- 124 перукарні та салони краси;
- 93 СТО, автомийок та автостоянок;
- 64 об’єктів з виготовлення та ремонту взуття;
- 28 ательє з пошиття одягу;
- 32 підприємств з ремонту побутової техніки, комп’ютерів та ін.;
- 173 об’єктів, що надають інші побутові послуги.

Протягом 2020 року в місті відкрито 29 об’єктів торгівлі та 9 підприємств
ресторанного господарства.

У зв’язку зі встановленням на всій території України карантину та обмеженням
роботи обслуговуючих підприємств, 43 об’єкти з надання побутових послуг остаточно
припинили свою діяльність. Натомість 8 об’єктів розпочали свою діяльність: чотири
підприємства з встановлення вікон, дві майстерні з ремонту мобільних телефонів і
електроніки та два салони краси.

На відкриття зазначених об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та надання
побутових послуг було витрачено 48269,0 тис.грн. коштів підприємців.

В рамках Програми виконувались заходи по:
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- розширенню мережі об’єктів торгівлі та надання побутових послуг населенню -
витрати склали 48 269,0 тис.грн.;

- підвищенню ефективності роботи підприємств за рахунок реконструкції,
модернізації та технічного переоснащення; витрати склали 3 172,0 тис.грн.;

- удосконаленню торговельного процесу за рахунок впровадження прогресивних
форм торгівлі – витрати склали – 534,0 тис.грн.;

- реконструкції, модернізації матеріально-технічної бази ринків міста, створенню
умов для продажу сільськогосподарської продукції її виробниками. Витрати склали
920,0 тис.грн.;

- організації і проведенню 79 виставок-продажів в торгівельних об’єктах та 3 міні-
ярмарок вихідного дня на ринках міста, витрати склали 129,1 тис.грн.

За звітний рік роздрібний товарооборот підприємств, основним видом діяльності яких
є роздрібна торгівля, становить 4 042,8 млн.грн., що на 4,6% більше, ніж за 2019 рік та на
7,2% перевищує програмний показник.

Бюджетна політика
До бюджету міста (без трансфертів) надійшло 1 320,3 млн.грн., що на 6,1% більше,

ніж за 2019 рік, та складає 99,6% по відношенню до бюджету на рік з урахуванням змін.
Трансферти з Державного бюджету становили 493,1 млн.грн., що на 40,7% менше

рівня 2019 року, інші міжбюджетні трансферти – 292,4 млн.грн., що в 3,3 рази більше рівня
2019 року.

Основу доходної частини бюджету міста в більшості визначили надходження
бюджетоутворюючих податків, таких як податок на доходи фізичних осіб та плата за землю,
єдиний податок та акцизний податок з роздрібної торгівлі.

Надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету становили 856,2 млн.грн. і
збільшились, у порівнянні з 2019 роком, на 2,7% в основному за рахунок росту мінімальної
заробітної плати та росту фонду оплати праці на підприємствах міста. Надходження єдиного
податку збільшились на 10,5%, акцизного податку з роздрібної торгівлі – на 13,7%. Доходи
від податку по платі за землю, в порівнянні з 2019 роком, зменшились на 4,3% у зв’язку зі
звільненням платників податків на час карантину від плати за землю.
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Надходження в бюджет міста, млн.грн.

2018 2019

2020
абсолютний
показник

питома вага в
загальному
обсязі, %

ПДФО 655,8 833,5 856,2 64,8

Плата за землю 98,4 114,8 109,9 8,3
Акцизний податок з
роздрібної торгівлі 63,2 58,0 66,0 5,0

Єдиний податок 86,4 104,0 115,0 8,7
Доходи бюджету
міста (без
трансфертів) –
всього

1089,7 1244,3 1320,3 100,0

Видаткова частина бюджету міста – 2 133,9 млн.грн., що на 0,5% більше, ніж за 2019
рік та складає 94,9% по відношенню до бюджету на рік з урахуванням змін.

Видатки загального фонду склали 1 244,9 млн.грн., або 96,9% до уточнених річних
призначень, видатки спеціального фонду склали 889,0 млн.грн., або 92,1% до уточнених
річних призначень.

Заробітна плата та стан її виплати
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по місту у III кварталі 2020

року склала 12 298 грн., що на 1,6% перевищує програмний показник, на 10,6% - аналогічний
показник 2019 року і становить 95,3% до середнього рівня по регіону (12 904 грн.).
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Станом на 01.01.2021 заборгованість з виплати заробітної плати по місту склала 858,5
тис.грн. (на 3-х економічно-активних підприємствах міста) і скоротилась, у порівнянні з
початком 2020 року, на 2,6 млн.грн.

Пенсійне забезпечення
Видатки на виплату пенсій та грошової допомоги за 2020 рік склали 3 460,3 млн.грн. і

збільшились на 397,93 млн.грн., у порівнянні з 2019 роком.
Середньомісячний розмір виплат на 1 пенсіонера склав 4 029,24 грн., що на 7,4%

більше, ніж заплановано на 2020 рік і на 12,7% більше, ніж у 2019 році.

Зайнятість
Протягом 2020 року на обліку в Краматорському міському центрі зайнятості

перебувало 6050 осіб, які мали статус безробітного. Станом на 01.01.2021 на обліку
перебувало 1852 безробітні особи (у 1,5 разів більше, ніж на 01.01.2020). Із загальної
кількості безробітних 59,6% - жінки, 31,5 % - молодь віком до 35 років.

Протягом 2020 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 1487
безробітних осіб, серед працевлаштованих 67% - жінки, 28,5% - молодь у віці до 35 років.
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Протягом останніх років відбувалося збільшення кількості вакансій, наданих
роботодавцями до служби зайнятості. Впродовж 2020 року кількість вакансій суттєво
зменшилась.

За останні роки 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 2018 - 2019 років сприяло збільшенню обсягів
працевлаштування. Протягом 2020 року спостерігається зменшення попиту на робочу силу,
що призвело до зменшення кількості працевлаштованих осіб.
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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.

Соціальне забезпечення
Станом на 31.12.2020 в управлінні праці та соціального захисту населення

Краматорської міської ради на обліку перебуває 18469 осіб, яким за рахунок субвенцій з
державного бюджету в місцевий бюджет призначено різні види державної допомоги згідно з
чиним законодавством. Загальні видатки за звітній період на фінансування виплати
соціальних допомог склали 285,6 млн.грн.

Станом на 31.12.2020 на обліку перебуває 42119 домогосподарств, які були охоплені
субсидією. У зв’язку зі змінами до Порядку призначення та надання населенню субсидій, в
Україні працюють два механізми надання житлових субсидій, які передбачають як
перерахування коштів у безготівковій формі на рахунок для виплати житлових субсидій в АТ
«Ощадбанк», так і виплату готівкових коштів безпосередньо одержувачам субсидій.

На кінець 2020 року діючих субсидії розраховано 22565 особам. З державного
бюджету профінансовано надання субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги в
готівковій формі на суму 214,5 млн.грн.

В єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків міста включено інформацію
про 51012 осіб, які мають відповідні пільги. Фактичний обсяг фінансування для
відшкодування витрат за надані пільги складає 50,0 млн.грн., в тому числі за рахунок
міського бюджету – 39,9 млн.грн.

З бюджету міста компенсації за надані соціальні послуги отримали 517 осіб на суму
991,4 тис.грн.

Щомісячну муніципальну (міську) стипендію отримували 72 особи - це учні
професійно-технічних навчальних закладів і студенти вищих навчальних закладів I-IV рівнів
акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також
особи з їх числа, видатки міського бюджету склали 126,7 тис.грн. Видатки обласного
бюджету на виплату щомісячної допомоги 247 дітям-сиротам, які перебувають на повному
державному забезпеченні в учбових закладах міста, склали 523,7 тис.грн.

Щомісячні муніципальні стипендії з міського бюджету виплачені 8 особам, яким
виповнилось 100 і більше років. Видатки міського бюджету склали 73,9 тис.грн.

Матеріальну допомогу з міського бюджету було надано:
- 458 громадянам міста, що опинились у скрутному становищі, видатки склали

439,1 тис.грн.;
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- 166 сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю та діти з онкологічними
захворюваннями, видатки склали 346,0 тис.грн.;

- 11 онкохворим громадянам з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС, видатки склали
52,0 тис.грн.

Станом на 31.12.2020 на обліку перебуває 48935 внутрішньо переміщених осіб.
Протягом 2020 року за адресною допомогою, яка призначається згідно із постановою
Кабінету Міністрів України № 505 "Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-
комунальних послуг", звернулось 5575 сімей. Отримували щомісячну адресну допомогу
10158 осіб. Витрати державного бюджету на виплату з початку року склали 97,7 млн.грн.

Охорона здоров’я
На виконання заходів з охорони здоров’я у 2020 році витрачено кошти в сумі

22,3 млн.грн., що складає 88,2% від запланованого на рік.
Протягом звітного року заклади охорони здоров’я міського підпорядкування

забезпечувались сучасним медичним, побутовим обладнанням, комп’ютерною технікою,
на що витрачено 17,8 млн.грн., в тому числі: 11,2 млн.грн. - кошти бюджету міста (бюджет
розвитку), 5,4 млн.грн. – кошти державного бюджету (НСЗУ), 469,3 тис.грн. – власні
надходження лікувально-профілактичних закладів, 676,8 тис.грн. – благодійна допомога.

За рахунок цих коштів було придбано: апарат лінійний ендоскопічний зшиваючо-
ріжучий артикуляційний та змінні касети до апарату, апарати рентгенівські діагностичні
стаціонарні, функціональні ліжка, монітори пацієнта, концентратори кисневі,
відеогастроскоп в комплекті, офтальмологічний лазер, мобільна рентген система, аналізатор
показників критичних станів та інше обладнання.

Для впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров’я в
2020 році КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської
ради було закуплено мережеве обладнання для удосконалення роботи центрального серверу
на суму 1 049,4 тис.грн., КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»
Краматорської міської ради було закуплено мережеве обладнання та програмне забезпечення
до нього на 319,1 тис.грн. КНП «Стоматологічна поліклініка № 1» Краматорської міської
ради було придбано 2 комп’ютера на суму 40,0 тис.грн.

Хворі на фенілкетонурію забезпечувались продуктами лікувального харчування за
кошти міського бюджету, витрати склали 1 037,5 тис.грн.

З метою своєчасного проведення туберкулінодіагностики у дітей за кошти міського
бюджету закуплено туберкуліну на суму 394,8 тис.грн., охоплено тубдіагностикою 10 515
осіб.

Хворі на гемофілію забезпечувались факторами згортання крові для надання
екстреної медичної допомоги, витрати склали 20,5 тис.грн.

Протягом 2020 року за рахунок коштів міського бюджету в закладах охорони здоров’я
міського підпорядкування було виконано наступне.

1.Капітальний ремонт електричної мережі терапевтичного корпусу КНП «Міська
лікарня № 1» КМР – 195,0 тис.грн.

2.Проведення електромонтажних робіт (поточний ремонт) для забезпечення резервного
живлення терапевтичного, інфекційного та боксового корпусів в КНП «Міська лікарня № 1» -
50,0 тис.грн.

3.Розробка ПКД та капітальний ремонт приміщення терапевтичного корпусу для
облаштування денного стаціонару в КНП «Міська лікарня № 2» КМР – 249,4 тис.грн.

4.Поточний ремонт вентиляційної ситеми рентген-кабінету КНП «Стоматологічна
поліклініка № 1» Краматорської міської ради – 178,3 тис.грн.

5. Розробка ПКД для капітального ремонту протипожежної сигналізації в КНП
«Стоматологічна поліклініка № 1» КМР – 20,0 тис.грн.

6. Діагностика та капітальний ремонт ліфту амбулаторії № 2 КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради.
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7. Коригування ПКД проєкту «Реконструкція внутрішніх приміщень
травматологічного корпусу КНП «Міська лікарня №3», розташованої за адресою: м.
Краматорськ, вул. Героїв України, 17» - 368,483 тис.грн.;

8. Розробка ПКД проєкту «Реконструкція примішення під відділення екстренної
(невідкладної) медичної допомоги, розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Героїв
України, 17» - 247,396 тис.грн.

За рахунок коштів обласного бюджету за співфінансуванням з бюджету міста
здійснювались роботи з відновлення приміщень закладів охорони здоров’я, а саме:

- «Капітальний ремонт приміщень будівель КНП ДТМО по вул.Героїв України, 20,
м.Краматорськ Донецької області з благоустроєм території». Визначений обсяг
фінансування у 2020 році – 28 млн.грн. Профінансовано за 2020 рік 27 140,681 тис.грн. (в
т.ч. 7 140,681 тис.грн. – кошти бюджету міста);

- «Реконструкція внутрішніх приміщень травматологічного корпусу КНП «Міська
лікарня №3», розташованої за адресою м.Краматорськ, вул. Героїв України, 17».
Визначений обсяг фінансування у 2020 році – 12 710,249 тис.грн. Профінансовано 12 420,444
тис.грн. (в т.ч. 4 914,370 тис.грн. – кошти бюджету міста).

Освіта
Протягом 2020 року кількість дошкільних закладів не змінилася і складає 34 од., в них

дітей 5 097 (з урахуванням 42 дітей дошкільного віку, що відвідують дошкільні групи).
Кількість денних загальноосвітніх закладів складає 31 од., в них учнів – 18 640.

Протягом звітного року в рамках Програми виконано капітальних ремонтів на суму
18697,0 тис.грн., у т.ч.: капремонт протипожежної сигналізації у ДНЗ № 6, 8, 37, 53, 56, 60,
64, 67, 71, 88 та ЗОШ№ 4, 22, 24, 26, 35 на 2724,1 тис.грн., капремонт пралень ДНЗ № 92 і 97
на 484,9 тис.грн., капремонт інклюзивної групи ДНЗ № 60 на 590,5 тис.грн., капремонт
приміщень та санвузлів ДНЗ № 84 на 1640,9 тис.грн., капремонт туалетних кімнат ДНЗ № 67,
71, 89, 97 на 1344,6 тис.грн., капремонт тіньових навісів ДНЗ № 8, 64, 67, 75 на суму 983,6
тис.грн., капремонт доріжок на території ДНЗ № 47 на 379,0 тис.грн., капремонт вільної
групи у ДНЗ № 8 на 66,5 тис.грн., капремонт зовнішнього електропостачання КУГ на 213,9
тис.грн., капремонт внутрішньої каналізації будівлі НВК-32 на 271,0 тис.грн., капремонт
санвузлів НВК-32 на 965,1 тис.грн., капремонт каналізації будівлі ЗОШ № 31 на 166,6
тис.грн., капремонт санвузлів ЗОШ № 5 на 499,1 тис.грн., харчоблоків ЗОШ № 6, 22 на
2152,2 тис.грн., підлоги кабінетів ЗОШ № 10 на 692,4 тис.грн., сходинкових маршів ЗОШ №
23 на 779,5 тис.грн., капремонт спортивної зали ЗОШ № 24 на 497,0 тис.грн., виконано
капремонт входу будівлі з улаштуванням пандуса для маломобільних верств населення та
навісу ЗОШ № 12 на 236,7 тис.грн., капремонт покрівлі ЗОШ № 11 на 1474,6 тис.грн.,
розроблено ПКД для капремонту системи опалення ЗОШ № 12, 15 на 84,1 тис.грн., виконано
капремонт сходинкових маршів адмінбудівлі управління освіти на 314,7 тис.грн.

Оновлено матеріально-технічну базу закладів освіти на суму 13 096,1 тис.грн. За
рахунок цих коштів придбано меблі, комп’ютерне та технологічне обладнання, оргтехніка.
Для «Нової української школи» придбано меблі (парти та стільці, стінки, шафи, столи),
дидактичні матеріали та комп’ютерне обладнання (кольорові принтери та мультимедійні
дошки). Оснащені гуртки позашкільних закладів на суму 279,4 тис.грн.

На оснащення інклюзивних груп та класів для дітей з особливими освітніми потребами
з міського бюджету витрачено кошти в сумі 872,4 тис.грн. Придбано по 15 диванів та
світломузичних панелей для інклюзивних класів, придбано обладнання, яке дозволило
оснастити ресурсну кімнату у ЗОШ№ 8 для дітей з особливими освітніми потребами.

Для відкриття додаткових спеціалізованих груп для дітей з вадами зору в ДНЗ № 84
витрачено з міського бюджету 1647,6 тис.грн. За ці кошти придбано офтальмологічне
обладнання (офтальмоскопи, синоптофор, колоротест тощо), оснащені групи меблями,
посудом, інвентарем.
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В рамках участі міста у проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення
України», який фінансується Європейським інвестиційним банком, затверджено 31 проєкт з
термомодернізації закладів освіти (дошкільні навчальні заклади та школи).

Загальна вартість проєктів з термомодернізації освітніх закладів складає 166,5
млн.грн. Завершені будівельні роботи по об’єктам ДНЗ №51, ДНЗ №60, ДНЗ №34, ДНЗ №53,
ДНЗ №92, ДНЗ №32, ЗОШ №4, ЗОШ №18, ЗОШ №17, ЗОШ №32, ЗОШ №23. В 2020 році
профінансовано роботи на суму 25,4 млн.грн.

За рахунок коштів місцевих бюджетів населених пунктів, на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження разом із співфінансуванням з
місцевого бюджету триває реалізація проєктів «Реконструкція нежитлової будівлі по вул.
Заводська, 187 для розміщення дитячого дошкільного закладу» (с. Біленьке), «Капітальний
ремонт будівлі Центру позашкільної роботи» та «Капітальний ремонт будівлі
Краматорської Української гімназії та її оснащення». В 2020 році профінансовано роботи
на вказаних об’єктах на 11,8 млн.грн. та 705,67 тис.грн., відповідно.

Політика стосовно підтримки сім’ї, дітей та молоді
Протягом звітного року здійснювалась участь молоді у заходах щодо реалізації

молодіжної політики, а саме: участь в онлайн заході «Молода людина року», у форумі для
Молодіжної ради м. Краматорська, у святковому заході «Посвята в студенти».

За рахунок субвенції з обласного бюджету здійснювалось надання натуральної
допомоги у формі продуктових наборів особам, які отримують соціальну послугу догляду
вдома у відділеннях соціальної допомоги вдома територіальних центрів соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), центрах надання соціальних послуг, дітям, які
перебувають у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку служб у справах
дітей, та багатодітним сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Управлінням з гуманітарних питань було використано 77,235 тис.грн. на придбання
252 продуктових наборів для 33 багатодітних сімей.

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Краматорської міської ради у ПП «ТД «Солодкий світ» було придбано 938 продуктових
наборів на загальну суму 299,972 тис.грн. для забезпечення 469 осіб похилого віку та осіб з
інвалідністю, які отримують соціальну послугу з догляду вдома у відділені соціальної
допомоги вдома.

Службою у справах дітей закуплено 72 продуктових набора для 18 родин, які
опинились у складних життєвих обставинах на загальну суму 28,798 тис.грн.

Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
З метою забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, та осіб з їх числа протягом 2020 року придбано 11 квартир за рахунок
співфінансування міського і обласного бюджетів (50х50) на загальну суму 4,1 млн.грн.

Для забезпечення дитячого будинку сімейного типу придбано автомобіль на умовах
співфінансування з обласного та міського бюджету (50х50) вартістю 988,6 тис.грн.

Протягом 2020 року для забезпечення умов утримання і проживання дітей-вихованців
в 2 дитячих будинках сімейного типу придбано тенісні столи, комп’ютери, ігрові та
спортивні майданчики за кошти міського бюджету в сумі 199,4 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 2020 році виконано
роботи за проєктом «Капітальний ремонт приміщень Центру соціально-психологічної
реабілітації дітей служби у справах дітей Краматорської міської ради». Сума
фінансування – 465,621 тис.грн. Площа капітально відремонтованих приміщень – 1325,38 м².
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Адміністративні послуги
Для створення зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг

мешканцями міста та підвищення соціальних стандартів життя громадян розпочатий до
реалізації проєкт «Будівництво будівлі Центру надання адміністративних послуг по
вул.Паркова в районі будинку № 16 в м. Краматорськ Донецької області».

Мета проєкту - максимальна концентрація в одному місці служб міста, що дозволить
підвищити якість надання адміністративних послуг, удосконалити систему взаємодії між
різними підрозділами суб'єктів надання адміністративних послуг, здійснити повний
контроль за їх адмініструванням, зменшить часові та грошові витрати суб'єктів звернень.

Вартість проєкту (згідно з оновленою проєктно-кошторисною документацією) – 58,9
млн.грн. Роботи проводяться за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
при співфінансуванні з місцевого бюджету.

Видатки за 2020 рік – 35674,046 тис.грн., в т.ч. ДФРР – 27839,63 тис.грн., місцевий
бюджет – 8951,813 тис.грн. Відсоток виконання будівельних робіт – 66%.

Станом на 01.01.2021 будівельні роботи тривають.
Завершення будівельних робіт планується здійснити в 2021 році за рахунок коштів

місцевого бюджету.

Протягом 2020 року перелік послуг, які можуть надаватись через ЦНАП міста
Краматорськ, було збільшено до 112 послуг, з яких 36 – послуги виконавчих органів міської
ради, 43 - територіальних органів ЦОВВ та 33 – Донецької обласної державної адміністрації.
З 2016 року 17 видів послуг отримують не тільки мешканці міста Краматорська а й суб’єкти
звернення з усієї Донецької області, по 2 послугам впроваджено порядок отримання
результатів адміністративних послуг шляхом попереднього онлайн замовлення з усіх
регіонів України.

Спорт
На реалізацію заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту в місті,

протягом 2020 року було спрямовано з міського бюджету 2,6 млн.грн.
За рахунок цих коштів виконано наступні заходи:
- виплата стипендій 35 провідним спортсменам міста на суму 744,9 тис.грн.;
- виплата премій міського голови «За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-

спортивного руху у місті» 10 кращим спортсменам міста на суму 109,9 тис.грн.;
- придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ та ДЮСК на загальну суму

387,7 тис.грн.;
- підготовка траси для проведення мотокросу та автокросу – 24,2 тис.грн.;
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- придбання інвентарю та основних засобів для оснащення фізкультурно-оздоровчого
комплексу зі штучним льодом на суму 1 302,2 тис.грн. (ковзани, комп’ютери, сейф,
електронний контрольно-касовий реєстр, веб-сайт, стелажі, аптечки, господарські товари,
канцелярські товари та інше).

З метою створення доступної спортивної інфраструктури, у тому числі забезпечення
організації спортивно-масових заходів для мешканців міста, розпочато будівництво
спортивно-оздоровчого комплексу, а саме: «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу:
футбольне поле, майданчик для пляжного волейболу, легкоатлетична доріжка по
вул.Паркова у м. Краматорськ».

Будівництво доступного об’єкту спортивної інфраструктури відкритого типу, який
дозволяє займатись футболом, волейболом, тенісом, легкою атлетикою площею 12 746,22 м2

по вул. Паркова (в районі ЦПР). Згідно проєкту, він має обладнане дренажною системою
футбольне поле зі штучним покриттям розмірами 105x68 м, легкоатлетичні доріжки по колу,
сектор для стрибків у довжину, спортивні майданчики для занять воркаутом та пляжним
волейболом, тенісний корт, трибуни для глядачів, роздягальні та підсобні приміщення, а
також освітлення та автомобільну стоянку на 25 місць.

До об’єкту прокладено під’їзну дорогу.
Реалізацію проєкту розпочато в 2018 році. Проєкт входить до програми «Велике

будівництво».
Вартість проєкту: 40 972,391 тис.грн.
Видатки за проєктом з початку реалізації: 38620,57 тис.грн. (за 2020 рік – 36402,1

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

потребує коригування. Після коригування проєктно-кошторисної документації, будуть
виконані додаткові будівельні роботи за рахунок коштів місцевого бюджету.

В результаті реалізації проєкту місто придбає сучасний, доступний для кожного
мешканця спортивний комплекс відкритого типу, який дозволить займатись футболом,
волейболом, тенісом, легкою атлетикою.

Щороку місто отримує субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

В 2019 році за рахунок зазначеного джерела фінансування здійснювались роботи за
спортивними проєктами:

- Будівництво спортивних споруд в парку культури та відпочинку “Сад
Бернацького”, Пусковий комплекс № 1 - Футбольне поле з штучним покриттям.

Відсоток будівельної готовності станом на 01.01.2021 – 100%.
- Будівництво спортивних споруд в парку культури та відпочинку «Сад

Бернацького» м.Краматорськ, вул.К.Гампера, 2П.
Пускові комплекси №5, №6 та №2 - виконано 81%, 88% та 81% робіт, відповідно.

Встановлено спортивні споруди;
- Влаштування багатофункціональних спортивних майданчиків в рамках

реконструкції східної частини парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» за адресою:
м.Краматорськ, вул. К.Гампера, 2П.

Будівництво майданчиків для волейболу та тенісу 18-36 м. Виконано 87% робіт.

За рахунок коштів місцевих бюджетів населених пунктів, на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження станом на 01.01.2021 рік
велись роботи за проєктами:
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- «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з будівництвом
спортивної споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в районі парку ім. Пушкіна»;

- «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової
будівлі басейну "H2O-Classic", розташованого в м.Краматорськ, в районі вул.О.Тихого та
вул.Маяковського».

За рахунок коштів бюджету міста велись роботи з реконструкції з благоустроєм
спортивних майданчиків (футбольних полів) з улаштуванням штучного покриття в ЗОШ №
31, 35, 32, 23, 21, 9, 5, 3. Касові видатки у 2020 році склали 1793,58 тис.грн.

Завершено реалізацію проєктів «Реконструкція спортивних майданчиків з
улаштуванням мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту на
території загальноосвітніх шкіл №4 та №35».

В рамках проєктів улаштовано багатофункціональні спортивні майданчики 38х20 м з
поліуретановим покриттям Conipur SP (13-15 мм), загальною площею по 760 м² кожний.
Розміри майданчиків в кожній школі:

- для гри в футбол та гандбол розміром 19х36 метрів,
- для гри в баскетбол 2 майданчики розміром 18х19 метрів,
- для гри в волейбол та теніс розміром 9х18 метрів.
Видатки за звітний рік склали: ЗОШ №4 - 2043,74 тис.грн. (в т.ч. 1328,242 тис.грн. –

кошти бюджету міста), ЗОШ №35 - 2945,569 тис.грн. (в т.ч. 1733,239 тис.грн. – кошти
бюджету міста).

Культура
На виконання заходів з розвитку культури протягом 2020 року витрачено кошти в

сумі 887,0 тис.грн., з них 753,6 тис.грн. - кошти міського бюджету.
Централізована бібліотечна система у звітному році поповнилась періодичними

виданнями та літературою на загальну суму 640,4 тис.грн. за рахунок обласного та міського
бюджетів та інших джерел.

Щорічні разові премії Краматорської міської ради у сфері культури і мистецтва
"Обдарованість" отримали 258 творчо обдарованих дітей та 16 викладачів на загальну суму
231,6 тис.грн.

За надані закладами культури в оренду приміщення та платні послуги додатково до
бюджету отримано кошти в сумі 2,8 млн.грн.

За рахунок коштів місцевих бюджетів населених пунктів, на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження завершено роботи з
посилення будівлі МПК «Будівельник» по вул.Маяковського, 9». Розпочато реалізацію
основного проєкту "Реконструкція, модернізація та благоустрій території МПК "Будівельник".

З метою створення комфортних умов для занять творчістю та спорту дітей, молоді та
людей похилого віку смт. Красноторка у рамках «Надзвичайної кредитної програми для
відновлення України» за підтримки Європейського інвестиційного банку завершено
капітальний ремонт будівлі клубу комунального закладу культури БК «Міленіум».

Здійснено заміну вікон, дверей будівлі, утеплення покрівлі, улаштування водостоків,
ремонт ґанків з влаштуванням козирків, оздоблення фасаду та інш. Вартість проєкту – 4,6
млн. грн.

Дорожньо-транспортний комплекс
Протягом 2020 року придбано 3 одиниці автобусів АТАМАN А-092Н6, на що з

міського бюджету витрачено кошти в сумі 7 488,0 тис.грн.
На розробку комплексної схеми організації дорожнього руху в місті (КСОДР) з

міського бюджету витрачено 1 591,116 тис.грн. Під час розробки КСОДР виконано
інженерно-вишукувальні та камеральні роботи, розроблено ескізи проєктних пропозицій по
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ключовим ділянкам вулично-дорожньої мережі (42 вулиці) з обґрунтуванням заходів
організації дорожнього руху та розроблено проєкт організації дорожнього руху на дорогах
(вулицях) з погодженням в уповноваженому органі Національної поліції.

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

господарства за 2020 рік, склала 130,7 млн.грн., що складає 54,2 % від запланованого на рік.
За рахунок цих коштів виконано наступне.

Житлове господарство
Протягом 2020 року виконано:
- за умови співфінансування виконано капітальний ремонт покрівель 4-х будинків на

загальну суму 4 751,4 тис.грн., з них 4 066,2 тис.грн – кошти міського бюджету, 685,2
тис.грн. - кошти співвласників;

- за кошти міського бюджету проведено капітальний ремонт житлових будинків, стін
та фасадів 2-х будинків, посилення стін натяжними та металевими тяжами 2-х будинків,
капітальний ремонт житлового будинку з улаштуванням ходових містків в приміщеннях
підвалу для технічного обслуговування внутрішньо будинкових комунікацій одного
будинку, капітальний ремонт плит перекриття та покриття в 3-х житлових будинках на
загальну суму 3 552,5 тис.грн.;

- роботи з поточного ремонту стін та фасадів 7-ми будинків з їх фарбуванням на
загальну суму 5 483,4 тис.грн.;

- капітальний ремонт 15-ти ліфтів у відсотковому співвідношенні 95 % - кошти
міського бюджету та 5 % - кошти співвласників на загальну суму 2 226,0 тис.грн., з них
2 114,4 тис.грн. – кошти міського бюджету, 111,6 тис.грн. – кошти співвласників;

- в рамках Програми створення безбар’єрного середовища життєдіяльності
маломобільної групи населення у м. Краматорськ виконано роботи із встановлення
(монтажу) шафи для зберігання інвалідного візка на прибудинковій території на загальну
суму 49,9 тис.грн.;

- за рахунок субвенції з обласного бюджету в сумі 4 100,9 тис.грн. виконано
капітальний ремонт 10 квартир комунальної власності;

- в рамках програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
(далі – ОСББ) виконано роботи з капітального ремонту 23-х ліфтів за умови
співфінансування (99,5% - міський бюджет, 0,5% - кошти ОСББ) у 5 будинках ОСББ на
загальну суму 4 319,7 тис.грн., з них 4 298,1 тис.грн. – кошти міського бюджету;

- виконано капітальний ремонт покрівель 2-х будинків за умови співфінансування
(95% - міський бюджет, 5% - кошти ОСББ) на загальну суму 1 356,4 тис.грн., них
1 288,6 тис.грн. – кошти міського бюджету;

- одноразове співфінансування (70% - міський бюджет; 30% - кошти ОСББ) видатків
на поточну діяльність 44 ОСББ, на загальну суму 3 978,3 тис.грн., з них: 2784,8 тис.грн. –
міський бюджет, 1 193,5 тис.грн. - кошти співвласників.

Станом на 01.01.2021 в місті 82 будинки передано на баланс 78 ОСББ. У 2020 році
ОСББ не реєструвались.

В рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» за
підтримкою Європейського інвестиційного банку реалізовано проєкт «Реконструкція
нежитлової будівлі під житло для переселенців з розміщенням спортивного та дитячого
майданчиків за адресою: вул. Абая, 4, смт. Біленьке, м. Краматорск, Донецька обл.».

В результаті для ВПО облаштовані житлові приміщення поліпшеного планування (17
квартир), які оснащені санітарно-технічними пристроями, кімнатами для відпочинку та
прийому їжі.

Таким чином, впроваджено ще один проєкт, спрямований на створення належних
умов для повноцінної адаптації ВПО в життя громади.

Загальна кошторисна вартість проєкту – 25 млн. грн.
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Ведуться роботи за проєктом «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою:
м. Краматорськ, вул. А.Куїнджі (Щербакова),16».

В рамках проєкту передбачено виконання наступних заходів: капітальний ремонт усієї
будівлі із заміною міжповерхових перекрить, внутрішніх перегородок (стін), посилення стін
та утеплення фасаду будівлі, заміна вікон та дверей, виконання робіт з благоустрою
прилеглої території.

Проєкт пройшов коригування. Вартість проєкту – 6709,355 тис.грн. Видатки за
звітний рік – 3939,967 тис.грн. – кошти бюджету міста.

Теплове господарство
За рахунок ТОВ «Краматорськтеплоенерго» в сумі 11,6 млн.грн. виконувались

роботи:
- по ремонту котлів ст. № 6,7,8,9 на суму 6 694,6 тис. грн.;
- по ремонту млинів котлів ст. № 6,7,8,9 на суму 247,3 тис. грн.;
- по заміні ділянок золопроводу на суму 374,6 тис.грн;
- по ремонту обладнання хімічного цеху на суму 404,4 тис. грн.;
- по ремонту електротехнічного обладнання ОРУ-110кВ на суму 317,9 тис. грн.;
- з очищення золовідстійника на суму 3581,0 тис.грн.
За рахунок коштів міського бюджету в сумі 120,5 тис.грн. розроблено ПКД на

встановлення приладів обліку теплової енергії на 10 будинках, які обслуговуються ТОВ
«Краматорськтеплоенерго».

Виконувались роботи з реалізації проєкту «Реконструкція ділянки теплової мережі
ІІІ зони між ТК 9 та ТК 12 по вул.Паркова в м.Краматорськ». Вартість проєкту складає 20
435,863 тис.грн., видатки з бюджету міста на звітну дату – 10,0 млн.грн. В ході реалізації
проєкту замінено 639 п/м теплової мережі.

Водопровідно-каналізаційне господарство
Протягом 2020 року за рахунок коштів міського бюджету придбано 425 од. приладів

обліку води з комплектуючими матеріалами на загальну суму 5579,4 тис.грн. Всього
протягом року встановлено 58 приладів обліку води.

Частина видатків із місцевого бюджету направляється на здійснення модернізації та
реконструкції систем водопостачання. В 2020 році розпочато роботи за проєктами:

- «Реконструкція системи водопостачання нижньої зони сел.Малотаранівка
м.Краматорськ». Загальна вартість проєкту – 9 435,9 тис.грн., видатки на звітну дату склали
105,502 тис.грн. В ході робіт придбано регулятор тиску Ф 125 мм – 1 од., засувки Ф 150 мм –
1од., Ф 100 мм – 7 од.;

- «Реконструкція системи водовідведення по вул.Академічна із застосуванням
технології горизонтального буріння, 1 черга». Загальна вартість проєкту – 1 971,925 тис.грн.,
видатки на звітну дату – 1 734,175 тис.грн. В ході реалізації проєкту замінено 270 п/м
каналізаційної мережі.

В 2020 році розпочаті роботи з реалізації проєкту «Реконструкція системи
знезараження питної води на фільтрувальній станції з впровадженням електролізних
установок по виробництву гіпохлориту натрію м.Краматорськ (коригування)», кошторисна
вартість якого складає 76,8 млн.грн. Проєкт спрямовано на реконструкцію та модернізацію
фільтрувальної станції, де результатом впровадження проєкту стане покращення питної води
в місті та створення безпечної екологічної обстановки у місті Краматорськ. Касові видатки за
2020 рік склали 21 млн. грн.

Завершено роботи з реконструкції системи водопостачання від 3-го підйому до
фільтрувальної станції та роботи з реконструкції системи водопостачання
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сел.Красноторка. Реалізація проєктів здійснювалась за кошти місцевих бюджетів населених
пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження.

Благоустрій
Заходи з покращення благоустрою міста виконано на суму 83,6 млн.грн. За рахунок

цих коштів виконано роботи:
- з капітального ремонту вулиць, доріг та тротуарів на суму 72,3 млн.грн., площа

дорожного покриття - 85 340 м2;
- з облаштування тактильною плиткою пішохідних переходів та зупинок міста по

вул.Двірцева, вул.Ярослава Мудрого, вул.Ювілейна, вул.Василя Стуса загальною площею
62 м2;

- з очищення окремих ділянок дощоприймальної каналізації по вул. Ювілейна,
вул.М.Приймаченко, вул.Паркова, вул.Бикова, вул.Велика Садова довжиною 1,179 км на
загальну суму 2,3 млн.грн.;

- з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення по вул. Дружби. Встановлено
та замінено 334 од. світильників, встановлено 77 опор, вартість робіт склала 5,9 млн.грн.;

- з висадки 200 дерев та кущів на наступних об’єктах: вул.Ювілейна, вул.О.Вишні,
вул.Паркова (від вул.Ювілейна до б.Краматорського), б.Краматорський (від вул.Двірцева до
вул.Паркова), перехрестя вул.Паркова та вул.Академічна, сквер Шевченко, сквер Слави.
Висаджено 54 225 од. квітів. Загальна вартість заходів з озеленення склала 1,1 млн.грн.;

- з ліквідації сміттєзвалищ загальним обсягом 14655 м³, вартість робіт склала
1,8 млн.грн.

Місто продовжує планомірну роботу з відновлення автомобільних доріг, внутрішньо
квартальних доріг та тротуарів.

Ремонти фінансуються як за рахунок коштів міського бюджету, так і залучаються з
бюджетів вищого рівня, зокрема, обласного бюджету.

За рахунок бюджету міста виконано роботи за проєктом «Реконструкція території
міста від пл.Миру до пл.Комсомольської Слави», вартість проєкту складає 15 000,00 тис.грн.,
видатки за 2020 рік – 9464,572 тис.грн.

В ході реалізації проєкту виконано наступні заходи: улаштування ліхтарів, лав та урн,
укладення плитки ФЕМ, благоустрій з висадкою зелених насаджень на існуючих клумбах,
улаштування системи поливу, ремонт пам’ятної скульптури.

Результат – місто отримало сучасне середовище з різноманітними елементами
вуличного дизайну, де кожен відвідувач відчуває себе комфортно та може знайти свій
затишний куточок.

Завершено реалізацію:
- першої черги проєкту «Капітальний ремонт автодороги по вул.О.Тихого та по

вул.Танкістів в межах міста Краматорськ (I черга»). Необхідний обсяг для його
фінансування – 274 млн.грн. Сума фінансування в 2020 році – 191,5 млн.грн. (в т.ч. 25,7
млн.грн. – кошти бюджету міста);

- «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.Проїзна в м.Краматорськ
Донецької області (коригування)»: сума фінансування за 2020 рік – 28 517,917 тис.грн., з них
2 484,295 тис.грн. – кошти бюджету міста. Відремонтовано 20162 м²;

- «Капітальний ремонт автомобільної дороги біля парку культури та
відпочинку ім. Пушкіна від вул.Дружби до вул.Маяковського в м.Краматорськ Донецької
області (коригування)»: сума фінансування – 5 378,176 тис.грн., з них 405,406 тис.грн. –
кошти бюджету міста. Відремонтовано 5295 м².
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Начальник відділу стратегічного
планування, територіального розвитку
та управління проектами Я.С. Рубайло
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