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Програма  

соціального – економічного розвитку району на 2015 рік 

 

 

1. Мета Програми 

 

 Програма соціально-економічного розвитку району на 2015 рік           

(далі Програма) розроблена з метою покращання соціально-економічного стану 

району, наповнення бюджетів усіх рівнів та забезпечення стабільного 

функціонування інфраструктури району.  

 

 

2. Пріоритетні напрямки виконання Програми 

 

Програму розроблено з урахуванням змін, внесених до Стратегічного 

плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2015 року, Маркетингової 

стратегії міста Кривого Рогу, затвердженої рішенням міської ради від 

29.07.2014 №2804, заходів з реалізації в 2012, 2013 – 2015 роках пріоритетних 

напрямів Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року, 

затверджених розпорядженням міського голови від 25.06.2012 №149-р.  

 

 Головними пріоритетами роботи в напрямку соціально-економічного 

розвитку району визначено: 

 

- відновлення промислового виробництва; 

 

- виробництво продукції, здатної конкурувати на споживчому ринку; 

 

- створення умов для розвитку підприємництва; 

 

- розвиток інфраструктури району; 

 

- забезпечення комфортних умов проживання населення району; 

 

 



 
2 

 

- оновлення основних фондів установ та закладів бюджетної сфери; 

 

- зростання якості соціальних послуг; 

 

- сприяння розвитку та благоустрою зон відпочинку на території району; 

 

- запровадження енергозаощаджувальних заходів, у тому числі таких, що 

передбачають використання альтернативних видів палива; 

 

- створення належних умов для організації фізкультурно-оздоровчої та 

спортивно-масової роботи; 

 

- сприяння розвитку промислового та велотуризму на території району. 

 
 

3. Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району: 
 

 

У 2015 році промисловими підприємствами району прогнозується 

реалізувати продукції на загальну суму 1224,6 млн.грн. (таблиця 1).  

З метою забезпечення стабільної роботи промислових підприємств 

району, виконання прогнозних обсягів виробництва продукції у 2015 році, на 

підприємствах району заплановано ряд заходів щодо розширення асортименту 

продукції та підвищення її якості, запровадження енергозберігаючих 

технологій, оновлення матеріально-технічної бази підприємств на сучасному 

технологічному рівні. 
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            Таблиця 1 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 

Прогноз на 

2015 рік 

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції 

Всього по району 
млн.грн. 1224,6 

1. Переробна промисловість, всього 

 у тому числі : 
млн.грн. 349,1 

 Машинобудування : млн.грн. 164,6 

 АТ “Електроград” млн.грн. 94,9 

 ПАТ “КрТЗ “Констар” млн.грн. 30,6 

 Дослідний завод ПАТ “КриворіжНДПІрудмаш” млн.грн. 7,2 

 ПОГ Криворізьке УВП УТОС млн.грн. 16,4 

 ПАТ ІВП “Енергія” млн.грн. 15,5 

1.2. Металургійне виробництво та виробництво     

готових металевих виробів: 
млн.грн. 28,8 

 ПАТ “КрТЗ “Констар” млн.грн. 28,8 

1.3. Харчова промисловість млн.грн. 147,6 

 ПрАТ “Криворізький місьмолокозавод №1” млн.грн. 141,1 

 ПОГ Криворізьке УВП УТОС млн.грн. 0,06 

 ТОВ “Геліос ЛТД” млн.грн. 2,1 

 ТОВ “Пласма” млн.грн. 0,3 

 ПП “Арлекіно” млн.грн. 3,5 

 ПП Носаєв В.В. млн.грн. 0,5 

1.4. Інші галузі промисловості: млн.грн. 8,1 

 ПОГ Криворізьке УВП УТОС млн.грн. 8,1 

2. Виробництво та розподілення теплової енергії: млн.грн. 875,5 

 КПТМ “Криворіжтепломережа” млн.грн. 875,5 
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Показники рівня життєзабезчення населення району: 

 

 Реалізація Програми передбачає заходи, спрямовані на дотримання на 

підприємствах району державних гарантій з оплати праці, недопущення 

виникнення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно-активних 

підприємствах району, дотримання соціальних гарантій працюючих. 

Продовжуватиметься робота з підвищення заробітної плати до середнього 

показника по місту (4256,0 грн.). 

 У 2015 році очікуваний розмір фонду оплати праці по промислових 

підприємствах району складатиме 153,6 млн.грн. (таблиця 2). 

Передбачається, що розмір середньомісячної заробітної плати 

працівників, зайнятих на основних промислових підприємствах району, зросте 

на 156,7 грн. та складатиме 2675,8 грн.  

 

           Таблиця 2 

 

№ 

з/п 
Підприємство 

Фонд оплати праці 

штатних 

працівників, 

млн.грн. 

Середньомісячна 

заробітна плата 

одного штатного 

працівника, грн. 

Факт     

2014 рік 

Прогноз     

2015 рік 

Факт     

2014 рік 

Прогноз     

2015  рік 

1. ПАТ “КрТЗ “Констар” 23,1 25,7 2230,0 2350,0 

2. АТ “Електроград” 6,0 6,5 2433,0 2555,0 

3. 
ПОГ Криворізьке УВП 

УТОС 
4,5 4,7 1943,0 1978,0 

4. 
ПрАТ “Криворізький 

міськмолокозавод №1” 
13,4 13,5 2919,6 3100,0 

5. 
Дослідний завод ПАТ 

“КриворіжНДПІрудмаш” 
1,8 1,8 1907,0 2150,0 

6. ПАТ ІВП “Енергія” 5,6 5,6 2530,0 2700,0 

7. 
КПТМ 

“Криворіжтепломережа” 
90,9 95,8 3671,0 3898,0 

  145,3 153,6 2519,1 2675,8 

 


