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Краматорська міська рада
2018

Краматорськ – місто майбутнього!
Сьогодні місто Краматорськ розглядається як система більш високого порядку, ніж просто територіальне
утворення. На сучасному етапі розвитку економіки місто, як і всі інші територіальні утворення, аналізується з позиції
системного підходу.
Місто Краматорськ виконує функції адміністративного центру Донецької області та забезпечує розгортання
міжнародних програм із допомоги по відновленню інфраструктури територій. Затверджений міською радою План дій зі
сталого енергетичного розвитку міста (ПДСЕР) також розширив можливості залучення кредитних та грантових
коштів міжнародних фінансових організацій під вже розроблені інвестиційні проекти в основні галузі міського
господарства.
Одним з пріоритетних напрямків роботи міської влади є модернізація житлово-комунальної сфери: ефективне
впровадження проектів з підвищення енергоефективності бюджетних та житлових будівель, покращення якості
надання мешканцям соціальних, адміністративних та комунальних послуг. Як підсумок, у місті зростає якість життя
в цілому.
Краматорськ може стати прикладом для всього Донбасу. Місто є центром Краматорської агломерації,
найважливішим центром північного Донбасу та машинобудівної промисловості у регіоні.
Підвищення інвестиційної привабливості міста, розширення інфраструктурних можливостей для реалізації
спільних проектів та створення найкращих прикладів співпраці у межах міжнародного співробітництва - це важлива
та постійна робота міської влади, спрямована на добробут та розвиток кожного жителя, економічне зростання та
благополуччя нашого рідного краю.
Міський голова
Андрій Панков

Зміст

Конкурентні переваги

5

Загальна характеристика

6

Адміністративно-територіальний розподіл

7-8

Краматорська ОТГ (перспективна)

9

Транспортні комунікації

10

Трудовий потенціал

11

Інвестиційний потенціал

12

Бюджет міста

13

Показники бюджету

14

Центр надання адміністративних послуг

15

Охорона здоров’я

16

Навчальні та виховні заклади

17-18

Найбільш потужні підприємства

19-20

Туризм

21

Заклади культури, спорту та відпочинку

22

Громадські організації

23

Діючі інвестиційні проекти

24-25

Інвестиційна діяльність та привабливість

26

Донори та партнери

27

Перлина машинобудування України та місто реальних можливостей – це
Краматорськ!
Інвестиційний паспорт розроблений з метою надання інформації потенційним вітчизняним та
зарубіжним інвесторам, які розглядають можливість інвестування в економічну та соціальну сфери
господарства міста Краматорськ.
Краматорськ - це багата історична та культурна спадщина, яка інноваційно розвивається та має
високий економічний та інвестиційний потенціал.
Краматорськ – це промисловий центр північної частини Донецької області, більшість промислових
підприємств якого належать до галузей машинобудування та металургії.
Місто відкрите для людей, ідей, технологій та проектів.

Конкурентні переваги міста
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наявні вільні земельні ділянки та виробничі
площі;
розвинуте сільськогосподарське виробництво;
вигідне географічне положення;
розгалужена транспортна інфраструктура;
найбільший центр важкого машинобудування в
Україні;
доступні зони для відпочинку та оздоровлення:
парки, сквери, басейн, музеї, розважальні центри;
високий рівень освіти в вищих навчальних
закладах міста;
готовність влади до співпраці з інвесторами;
успішний досвід роботи з іноземними та
вітчизняними інвесторами;
підтримка владою міста малого та середнього
бізнесу;
місто технологічних та наукових стартапів;
найбільш розвинене місто регіону;
сприятливе бізнес-середовище;
наявність кваліфікованої робочої сили, тощо.

Краматорська міська рада

Загальна характеристика
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Краматорськ – місто обласного підпорядкування у
Донецькій області України. З 11 жовтня 2014 року в місті
перебуває Донецька обласна державна адміністрація. Місто
розташоване у північній частині регіону на річці Казенний
Торець (притока Сіверського Донця).
Час заснування: наприкінці 60-х років XIX ст. на
споруджуваній Курсько-Харківсько-Азовській залізниці біля
річки

Казенний

Торець

з’явилася

залізнична

станція

Краматорська, поблизу якої виросло селище. Спочатку
селище мало назву Крам на Торі, потім поступово назва
змінилась на Краматорськ.

Загальна площа: 355,7 км².
Населення міста: 189,01 тис. осіб (станом на 01.08.2017).
Клімат: помірно-континентальний.
Середня температура найхолоднішого місяця січня -4-5°C,
найтеплішого липня +21-22°C.
Ліси посідають 1704 га площі Краматорська.
Історія міста Краматорськ

Адміністративно-територіальний розподіл
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№
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

5
5.1

Міські, селищні, сільські ради та населені
пункти в них

Загальна площа території
(км²)

Кількість населення (осіб)

Краматорська міська рада

355,7

188 600

м. Краматорськ
сел. Ашуркове
с. Семенівка

77,36
0,031
1,424

155 800
-

7,08
0,323

9 562
195

4,65
2,87
3,71
0,495

2 456
347
2 998
225

3,447
0,379
0,426
1,356

4 356
404
833
2 097

11,606
-

8 224
700

Біленьківська селищна рада
смт. Біленьке
сел. Василівська Пустош
Красноторська селищна рада
смт. Красноторка
смт. Камишуваха
смт. Малотаранівка
с. Привілля

Шабельківська селищна рада
смт. Шабельківка
смт. Олександрівка
смт. Софіївка
смт. Ясна Поляна

Ясногірська селищна рада
смт. Ясногірка
Сільська місцевість

Адміністративно-територіальний розподіл
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Краматорська міська рада
Ясногірська селищна рада

-

смт. Ясногірка

Шабельківська селищна рада

-

м. Краматорськ

смт. Шабельківка
смт. Олександрівка
смт. Софіївка
смт. Ясна Поляна

Біленьківська селищна рада

сел. Ашуркове
с. Семенівка

-

смт. Біленьке
сел. Василівська Пустош

Красноторська селищна рада

-

смт. Красноторка
смт. Камишуваха
смт. Малотаранівка
с. Привілля

Адміністративно-територіальний розподіл
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Краматорська
ОТГ
(перспективна)
Адміністративний
центр ОТГ Селищ
міського типу
Селищ та
сіл

м. Краматорськ
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5
• сел. Ашуркове;
• с. Семенівка;
• сел. Василівська
Пустош;
• с. Привілля;
• с. Дмитрівка.

• смт. Ясногірка;
• смт. Біленьке;
• смт. Шабельківка;
• смт. Софіївка;
• смт. Ясна Поляна;
• смт. Красноторка;
• смт. Камишуваха;
• смт. Малотаранівка.

Краматорськ
місто
обласного
значення.
Адміністративне управління в
місті
представлене
5
місцевими радами (1 міська та
4 селищних): Біленьківська,
Красноторська, Шабельківська
та Ясногірська. Дмитрівська
сільська рада входить до
складу Слов’янського району
Донецької області.

В
рамках
Донецької
області
планується
об’єднання 15 населених
пунктів: 5 селищ та сіл, 9
селищ міського типу та
міста Краматорськ, яке
виступатиме адміністративним центром ОТГ.

Транспортні комунікації
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Зовнішні транспортні зв’язки міста забезпечуються
транспорту: повітряним, залізничним та автомобільним.

трьома

видами

У Краматорську діє залізничний вокзал «Українська залізниця» - регіональна
філія «Донецька залізниця», структурний підрозділ «СТАНЦІЯ КРАМАТОРСЬК», та
автовокзал.
Також у місті є аеропорт Краматорськ.
Через місто проходить національна автомобільна
дорога Н-20, Слов’янськ - Маріуполь.
Відстань до столиць країн, кордонних з Україною:
-

Білорусь: 1 184 км. - дорога Е40/М03;
Польща: 1 468 км. - дорога Е40 і Е373/М07;
Румунія: 1 272 км. - дорога Е584;
Росія: 929 км. - дорога Е105/М2;
Словаччина: 2 006 км. дорога - Е40;
Угорщина: 1 806 км. дорога - Е40 і І40/М06;
Молдова: 866,5 км. дорога - Е50 і Е584.
Відстань до обласних центрів України:
Вінниця - 956,1 км., Дніпро - 249,5 км, Донецьк - 122,3 км., Житомир 827,6 км., Запоріжжя - 279,9 км., Івано-Франківськ - 1 292,1 км., Київ 690,4 км., Кропивницький - 497,1 км., Луганськ - 168,6 км., Луцьк - 1 087,4
км., Львів - 1 228,6 км., Миколаїв - 652,4 км., Одеса - 785,1 км., Полтава 335,1 км., Рівне - 1 014,9 км., Суми - 394,8 км., Тернопіль - 1 107,5 км.,
Ужгород - 1 498,8 км., Харків - 193,9 км., Херсон - 590 км., Хмельницький - 1
010,5 км., Черкаси - 590,2 км., Чернівці - 1 212,7 км., Чернігів - 796 км.

Трудовий потенціал
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Кількість жінок та чоловіків за віком
Чоловіки

Жінки

Міські, селищні, сільські ради
0-17

18-39

40-59

60+

Усього

0-17

18-39

40-59

60+

Усього

Краматорська міська рада

15 671

30 166

23 728

15 827

85 392

14 902

29 134

30 175

30 685

104 896

м. Краматорськ

13 519

25 022

19 128

12 310

69 979

12 938

23 900

25 358

25 000

87 196

Селищні та сільські ради

3 054

4 041

3 768

3 304

12 078

2 997

5 742

4 427

5 064

18 230

Разом

32 244

59 229

46 624

31 441

169 538

30 837

58 776

59 960

60 749

210 322

У місті діє система з працевлаштування студентів ВНЗ. Так, укладені угоди про співробітництво між ВУЗами з провідними
підприємствами регіону, зокрема: ПрАТ «НКМЗ», ПАТ «КЗВВ», ТОВ «Квартсофт», ПАТ «ЕМСС», АТ КБ "ПриватБанк",
ПАТ «Укрсоцбанк», ООО «Фурлендер віндтехнолоджі», ПАТ «КЗМК», ПАТ «КЗТП» та інші.
З метою подолання дисбалансу між
попитом та пропозицією робочої сили
Програма зайнятості
організовано
професійне
навчання
населення м. Краматорськ
безробітних під замовлення роботодавців
на 2018 - 2020 роки
під конкретні робочі місця.
У 2017 році укладено 897 договорів з
підприємствами
та
навчальними
закладами на професійне навчання
безробітних громадян, міським центром
зайнятості направлено на професійне
навчання 1021 особу.
Протягом 2017 року роботодавцями міста
Краматорська створено 1328 нових
робочих місць, у тому числі 918 - для
найманих працівників у юридичних осіб,
410 - у фізичних осіб-підприємців.

За даними міського центру зайнятості
на 01.01.2018 р. на обліку перебувало
1122 безробітні особи, це на 6,3%
менше ніж на 01.01.2017 р. Із загальної
кількості безробітних 56,5% - жінки,
41,5% - молодь віком до 35 років.
Розмір середньомісячної заробітної
плати штатних працівників по місту у
III кварталі 2017 року склав 7 466 грн.,
що становить 94,5% від середнього
рівня по регіону - 7 902 грн.

Динаміка середньої заробітної плати
за 2015-2017 рр.
8000
6000
4000
2000
0
2015

2016

2017

Інвестиційний потенціал

12

Показник

Програма економічного і соціального розвитку
міста Краматорськ на 2017 рік

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг) за
січень-жовтень 2017 року
Роздрібний товарообіг за 9
місяців 2017 року
Обсяг реалізації платних послуг
населенню за третій квартал 2017
року
Обсяг капітальних інвестицій за
січень-вересень 2017 року
Середня заробітна плата за третій
квартал 2017 року

Одиниця
виміру

Факт

Приріст
(зниження)
порівняно з
минулим роком
(%, у діючих
цінах)

млн.грн.

17138,5

3,8

млн.грн.

1813,4

+5,6

млн.грн.

1087,8

443,6

млн.грн.

819,3

52,9

грн.

7466

х

З кожним роком малий бізнес міста розвивається і створює сприятливі умови для конкуренції.
Підприємництво є одним з найважливіших чинників розвитку господарства на засадах іноваційного типу
економічного зростання у Краматорську.
Підприємницьку діяльність у місті здійснюють 5 062 фізичні особи-підприємці та 1 154 юридичні особи, які
відносяться до суб’єктів малого підприємництва, а також 72 середніх підприємства.
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування за 9 місяців 2017 року склав
819,284 млн. грн. що становить 63 % програмного показника на 2017 рік та в 1,5 рази більше аналогічного
показника 2016 року.
Протягом 2017 року політика розвитку підприємництва на місцевому рівні здійснювалася відповідно до
Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки.

Бюджет міста 2017
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Доходи = 2 152,6 млн. грн.
Неподаткові
надходження
4%

Доходи від операцій с
капіталом
0,1%

Найбільшу питому вагу доходів бюджету
становлять офіційні трансферти – 1 263 млн. грн.,
що складає 59 %.
Офіційні трансферти

Податкові
надходження
37%

Податкові надходження
Офіційні
трансферти
59%

Неподаткові надходження
Доходи від операцій с
капіталом

Найбільшу питому вагу витрат бюджету
становлять витрати на соціальний захист та
соціальне забезпечення населення - 824,8 млн.
грн., що складає 39 %.

Найменшу питому вагу витрат бюджету
становлять витрати на фізичну культуру і спорт 8,3 млн. грн., що складає 0,4 %.

Найменшу питому вагу доходів бюджету
складають доходи від операцій з капіталом 2,2
млн. грн., що складає 0,1%.
Головна мета бюджету: збільшення сукупних
податкових
надходжень,
дотримання
збалансованості і стабільного функціонування
бюджетної системи міста.

Видатки = 2 133, 7 млн. грн.
Державне управління

8%

4%
Освіта

11%

20%

0,4%

Охорона здоров'я

2%
Соціальний захист та
соціальне забезпечення

16%
39%

Культура і містецтво
Фізична культура і спорт

Бюджет міста Краматорськ на 2017 рік
Житлово-комунальне
господарство

Показники виконання Краматорського бюджету
Стаття

Показники виконання селищних бюджетів

2016 рік

2017 рік

Стаття

2016 рік

2017 рік

Доходи без офіційних
трансфертів

609 626,0

811 755,9

Доходи без офіційних
трансфертів

9 799

12 872

офіційні трансферти

933 066,6

1 314 571,5

Дотація з міського
бюджету

2 054

2 399

1 542 692,6

2 126 327,4

Субвенція з
державного бюджету

637,5

3 987

Субвенції з міського
бюджету

19 682

14 801

Доходи, всього

32 173

34 058

Видатки, всього

33 564

43 212

Доходи, всього
Видатки без трансфертів та
грантів
видатки за рахунок
трансфертів з інших рівнів
бюджетів та грантів

з них реверсна дотація
Видатки, всього

732 117,4

976 214,8

901 528,5

1 377 223,2

8 521,4

15 842,3

1 708 332,2

2 278 751,7

Доходи та видатки зведеного бюджету Краматорської ОТГ (перспективної)
Стаття

2016 рік

2017 рік

Всього власні доходи

665 760,6

750 501,6

Офіційні трансферти

953 706,6

997 008,7

Разом

1 619 467,2

1 747 510,3

Всього видатки

1 506 482,0

1 824 405,0

Видатки з трансфертами

1 607 642,0

1 898 437,4
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Центр надання адміністративних послуг
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З метою подолання перешкод для розвитку підприємництва, які пов’язані з отриманням дозволів та
погоджень, у Краматорську діє Центр надання адміністративних послуг, який постійно розвивається та розширює
спектр своїх послуг.
На початку 2017 року громадяни та суб'єкти господарювання вже мали можливість отримати через Центр
надання адміністративних послуг 64 види послуг.
За минулий рік Центр надання адміністравтивних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради
надав 10 783 послуги.
Серед послуг, що користуються найбільшим попитом - земельні та екологічні питання.

Охорона здоров’я

16
У Краматорську функціонують:
-

-

5 багатопрофільних міських лікарень, в яких
передбачено 1 270 ліжко-місць для стаціонарного
лікування;
2 міські стоматологічні поліклініки;
2 центри первинної медико-санітарної допомоги;
4 диспансери;
2 станції: «Станція переливання крові», станція
швидкої медичної допомоги;
будинок дитини (у віданні системи закладів
охорони здоров’я).

У місті активно проводяться роботи з покращення якості
надання медичної допомоги та заходи з підвищення кваліфікації
фахівців.
Протягом 2016 року у другій міській лікарні були
проведені капітальні ремонти приміщень кількох відділень,
ліфтів, покрівлі, харчоблоку та санвузлів, відремонтований
вестибюль.
За кошти міського бюджету було оновлено матеріальнотехнічну базу медичного закладу, зокрема: компʼютери та
оргтехніка, кисневі концентратори та пульсоксиметри,
дефібрилятор, хірургічний насос, холтер, ЕКГ-апарати, в тому
числі - переносні.

Навчальні та виховні заклади
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Середньо–технічні та професійні училища міста кожен рік випускають фахівців з інженерії, програмного
забезпечення, прикладної механіки, металургії, технології харчування, економіки підприємства, обліку та звітності,
швейного виробництва, банківської справи, страхування та з інших затребуваних спеціальностей на ринку праці.
Всього в місті діє 8 середньо-технічних та професійних училищ.
№
п/п

Назва

Кількість
студентів

Форма власності

747/664

Державна

1.

Машинобудівний коледж Донбаської
державної машинобудівної академії
м. Краматорськ

2.

Краматорський коледж Донецького
національного університету економіки і
торгівлі ім. М. Туган-Барановського

419/365

Державна

3.

Краматорський технологічний технікум

450/420

Державна

4.

Краматорське вище професійне училище

733

Державна

5.

Державний навчальний заклад
«Міжрегіональне вище професійне
будівельне училище м. Краматорська»

301

Державна

Державний навчальний заклад
«Краматорське вище професійне торговокулінарне училище»

252

Державна

Державний професійно-технічний
навчальний заклад «Краматорський центр
професійно-технічної освіти»

274

Державна

Державний навчальний заклад
«Краматорське вище професійне
металургійне училище»

433

Державна

6.

7.

8.

Навчальні та виховні заклади
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На території міста діють три вищих навчальних заклади, з яких
випускаються висококваліфіковані спеціалісти
в області
машинобудування, інтегрованих технологій та обладнання,
економіки
та
менеджменту,
інформаційних
технологій,
юриспруденції та інші.
№
п/п
1.

2.

3.

Назва
Донбаська державна
машинобудівна академія

Донбаський інститут
техніки та менеджменту
міжнародного науковотехнічного університету
імені академіка Юрія
Бугая
Донбаська національна
академія будівництва і
архітектури

Кількість
студентів (у т.ч.
стаціонару)
2 256/
1 470

Форма
власності
Державна

1 202/608

Приватна

570/405

Державна
Вищі навчальні заклади, середньотехнічні та професійно-технічні
училища

11 (11 569 осіб)

Загальноосвітні навчальні заклади

31 (16 583 осіб)

Дошкільні навчальні заклади і
навчально-виховні комплекси

34 (5 618 осіб)

Початкові школи мистецтв

4 (1 603 осіб)

Найбільш потужні підприємства
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Промисловими підприємствами міста (включаючи підприємства, перереєстровані із зони проведення АТО) за
січень-вересень 2017 року реалізовано промислової продукції на 15 201,0 млн. грн., що в діючих цінах на 5,3 %
більше, ніж за аналогічний період 2016 року та становить 65,8 % від запланованого на рік.
Приватне акціонерне товариство
Публічне акціонерне товариство
«Новокраматорський машинобудівний завод».
«Енергомашспецсталь».
Основний профіль діяльності - машинобудування.
Виробництво чавуну, сталі та феросплавів.
-

обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,
послуг) – 2 970 674 тис. грн.;
фактичний випуск продукції – 3 111 736 тис. грн.;
кількість працюючих осіб – 8 922 осіб.

Один з найбільших на Україні і в світі заводів важкого
машинобудування. Більше 80 років успішної роботи на ринках
прокатного,
ковальсько-пресового,
металургійного,
гірничорудного, підйомно-транспортного обладнання.

Інформація станом на 01.09.2017 р.:

-

обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,
послуг) – 906 623,9 тис. грн.;
фактичний випуск продукції – 1 030 384, тис. грн.;
кількість працюючих осіб – 1 495 осіб.

Найбільший український виробник спеціальних литих і
кованих виробів індивідуального і дрібносерійного
виробництва для металургії, судобудування, енергетики і
загального машинобудування.

Найбільш потужні підприємства

20
Публічне акціонерне товариство «Краматорський
завод важкого верстатобудування”

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фурлендер віндтехнолоджі»

Більше 75 років виготовляє важкі токарні та унікальні верстати,
що працюють в 50 країнах світу.

На сьогоднішній день в Україні експлуатується 76
вітроенергетичних установок (ВЕУ) WTU2.5 потужністю 2,5
МВт, 22 ВЕУ потужністю 2,05 МВт і перша вітроенергетична
установка WTU3.2 потужністю 3,2 МВт виробництва
«Фурлендер віндтехнолоджі».

Сьогодні підприємство - один з лідерів верстатобудування
України, успішно створює сучасні верстати для роботи в різних
сферах виробництва, як для українських замовників, так і для
споживачів продукції з інших країн.
Одним з перших в Україні освоїв виробництво і випуск частин
для електростанцій (веж для вітроенергетичних установок).

Інформація станом на 01.09.2017 р.:

Виробничі площі – 4 942,3 м².
Чисельний склад компанії - більше 150 співробітників.

Туризм
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Регіональний ландшафтний парк
«Краматорський»

Музей історії міста Краматорської
міської ради

Художній музей Краматорської
міської ради

Готельний бізнес

Річки і водоймища

Парки

Крейдяна гора

Заклади культури, спорту та відпочинку
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В останні роки в Краматорську значно побільшало місць відпочинку та оздоровлення:
4 будинки культури на 1 786 місць;
15 бібліотек, 797 644 примірників;
2 музеї, 25 028 експонатів;
1 кинотеатр;
15 парків та скверів.

Мульті-комплекс «Родіна»

МПК ім. Л.Ф. Бикова

Центральна бібліотека ім. Максима
Горького
Міський сад Бернацького
ПКіТ НКМЗ

Парк ім. А.С. Пушкіна

Басейн у ПКіТ НКМЗ

Футбольні поля

Громадські організації
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Всього станом на 01.01.2018 року у місті зареєстровано більше 503 громадських організацій.
Громадські організації різняться за напрямками діяльності: профспілкові організації, організації національних
та дружніх зв’язків, молодіжні організації, дитячі, жіночі, об'єднання ветеранів та осіб з інвалідністю, 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: ГО «Фонд розвитку громади», ГО
«Клуб підприємців Краматорська», ГО «Асоціація жінок ПАНІ», громадська асоціація осіб з інвалідністю
«Форум», волонтерська організація «Краматорські бджілки», молодіжна платформа «Вільна Хата», ГО
«Громадський рух РАЗОМ», міська громадська організація «Український союз ветеранів Афганістану» (воїнівінтернаціоналістів) та інші.

Діючі інвестиційні проекти
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Проект водоспортивного комплексу
Н2О

Реконструкція фізкультурно-оздоровчого
комплексу з будівництвом спортивної
споруди зі штучним льодом

Капітальний ремонт будівлі
Краматорської Української гімназії з
благоустроєм прилеглої території

Проект реконструкції
МПК «Будівельник»

Діючі інвестиційні проекти
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Створення житлових умов для ВПО та місцевих жителів, що постраждали від конфлікту, в рамках
програми «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»

Реконструкція площі Миру

Інвестиційна діяльність та привабливість
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З метою залучення додаткових коштів в розвиток інфраструктури, місто щорічно бере участь в
інвестиційних програмах, які фінансуються за рахунок бюджетів всіх рівнів та міжнародних організацій і фондів.
Міська влада готова до співпраці з вітчизняними та іноземними інвесторами, та постійно впроваджує заходи
з покращення інвестиційного клімату в місті.
У 2017 році розпочата реалізація наступних проектів:
- удосконалення пасажирських перевезень міським електротранспортом на території громади
м. Краматорська шляхом придбання тролейбусів. В поточному році планується придбати 7 тролейбусів на
30,8 млн. грн.;
- розбудова Центру надання адміністративних послуг у м. Краматорськ шляхом оснащення та придбання
обладнання. Фінансування за проектом розраховано на два роки, планується придбання обладнання на суму
1,2 млн. грн.
Пріоритетні напрями інвестування в місто:
- енергоефективність та енергозбереження;
- розвиток переробної промисловості;
- підвищення експортної складової;
- налагодження інфраструктури;
- сприяння розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності;
- вдосконалення медичного обслуговування;
- розвиток співпраці громадських об’єднань та місцевої влади.

Донори та партнери
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Протягом поточного року за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевого
бюджету тривають роботи в рамках проектів: «Озеленення міста, а саме реконструкція парку культури та
відпочинку ім. Пушкіна в м. Краматорськ» та «Озеленення міста, а саме реконструкція парку культури та
відпочинку «Сад Бернадського». За перше півріччя за вказаними проектами освоєно 14,4 млн.грн.
Донори та партнери міста:
- Європейський союз (ЄС);
- Агентство США з міжнародного розвитку (USAID);
- Програма розвитку ООН (UNDP);
- ООН Жінки;
- Міжнародна організація з міграції – МОМ;
- Міжнародна благодійна організація «Карітас»;
- Міжнародний дитячий фонд ООН (UNICEF);
- Люксембурзький Червоний Хрест та інші.

Наразі, в рамках Програми “Безпечне місто”, ініційованої міським головою Андрієм Панковим та за
підтримки ПРООН, задля безпеки школярів і дітей в дитячих садочках, в школах № 4, 5, 11, 17, 25, 35 та ДНЗ № 53
встановлені системи відеоспостереження.

Інвестиційний паспорт «Краматорськ 2018» розроблено виконавчим
комітетом Краматорської міської ради
Контакти:
Виконавчий комітет Краматорської міської ради
Адреса: 84313, м. Краматорськ, пл. Миру, 2

Тел.: +380 (6264) 8-55-01
Email: obshotd@krm.gov.ua

Відділ інвестиційної діяльності та зовнішніх зв’язків виконавчого комітету Краматорської міської ради
Адреса відділу: 84313, пл. Миру 2; каб. 414, 415
Тел.: +380 (6264) 3-59-62
Email: invest@krm.gov.ua
Facebook сторінка: https://www.facebook.com/invest.krm.gov.ua/

