
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення районної у місті ради 

                                                                                 20.02.2015 № 344 

 

 

 

Звіт  

про виконання Програми соціально - економічного розвитку району  

на 2014 рік  
 

У 2014 році спільними зусиллями промислових підприємств району, 

суб’єктів господарювання всіх форм власності, за підтримки депутатів 

міської та районної у місті рад вдалося підтримати позитивні тенденції в 

соціально-економічній сфері району, оновити основні фонди установ та 

закладів бюджетної сфери, створити належні умови для організації 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, здійснити заходи для 

поліпшення соціального обслуговування малозабезпечених громадян, 

інвалідів та ветеранів війни.  

У січні-грудні 2014 року промисловими підприємствами району 

вироблено та реалізовано продукції на загальну суму 804,2 млн.грн., що 

складає 78,0% до відповідного періоду 2013 року та 83,4% відповідно до 

планових показників на 2014 рік (таблиця 1).  

У 2014 році КПТМ “Криворіжтепломережа” (Мітін С.М.) вироблено та 

реалізовано теплової енергії на загальну суму 457,1 млн.грн., або 74,6% 

відповідно до аналогічного періоду 2013 року. 

Основними чинниками, які зумовили спад обсягів виробництва, є 

зростання закупівельних цін на сировину, наявність кредиторської 

заборгованості за раніше виготовлену продукцію, підвищення вартості 

енергоносіїв, робота в режимі неповної зайнятості, значні залишки 

нереалізованої продукції та складна суспільно-політична ситуація в країні. 

Зниження обсягів реалізації промислової продукції також пояснюється 

значним зниженням активності зовнішньоторговельних відносин з 

Російською Федерацією. 

 

2. Розвиток споживчого ринку: 
 

 Сталий розвиток виробничої сфери відображається в ефективній роботі 

підприємств харчової промисловості. За 2014 рік підприємствами харчової 

промисловості району вироблено продукції на загальну суму 149,1 млн.грн., 

що складає 106,9% до відповідного періоду у 2013 році.  

Темп росту виробництва молочних виробів на ПрАТ “Криворізький 

міський молокозавод № 1” (Горбунов О.О.) складає 107,7% або 10,1 млн.грн.,    

ПП “Арлекіно” (Семенець С.М.) вироблено та реалізовано кондитерських 

виробів на суму 4,1 млн.грн. або 195,2% до відповідного періоду 2013 року.  
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Відсутність замовлень від ПАТ “Арселор Міттал Кривий Ріг” на питну 

та солодку воду суттєво позначилось і на обсягах виробництва ТОВ “Геліос 

ЛТД” (Бєла О.В.). У 2014 році підприємством вироблено та реалізовано 

продукції на суму 0,95 млн.грн., або 73,1% до відповідного періоду 2013 

року.  

З метою зростання попиту на товари, що виробляються вітчизняними 

товаровиробниками, виконкомом районної у місті ради у 2014 році 

організовувались тематичні та святкові ярмарки на ринках району з 

залученням місцевих товаровиробників. Протягом січня-грудня 2014 року 

проведено 90 ярмарок на ринках району, в яких приймали участь місцеві 

товаровиробники, сільгоспвиробники та фермерські господарства з 

Криворізького, Софіївського, Широківського, Апостолівського районів, 

Вінницької, Миколаївської, Кіровоградської областей. 

 

3. Показники рівня життєзабезпечення населення району: 
 

Нестабільна робота у 2014 році промислових підприємств району  

вплинула на показники рівня життєзабезпечення населення району. 

Розмір середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих на 

основних промислових підприємствах району, у 2014 році склав 2519,1 грн., 

збільшившись на 105,4 грн., або на 4,4 % у порівнянні з 2013 роком, але цей 

показник менший, ніж середня заробітна плата по місту, яка складає 4089,2 

грн. 

Фонд оплати праці у 2014 році на основних промислових 

підприємствах району склав 145,3 млн. грн., що на 15,0 млн. грн., або на 9,4% 

менше, ніж у аналогічному періоді 2013 року. Зменшення загального обсягу 

фонду оплати праці на промислових підприємствах пов’язане із скороченням 

чисельності працюючих та нестачею обігових коштів. 

 

4. Звіт щодо виконання заходів на об’єктах комунального та соціально-

побутового призначення за рахунок коштів районного у місті бюджету: 

 

На виконання заходів на об’єктах комунального та соціально-

побутового призначення у 2014 році за рахунок залучення коштів із 

загального фонду районного у місті бюджету було здійснено видатки на 

загальну суму                  977,1 тис.грн., у тому числі на власні потреби 

органів місцевого самоврядування – 256,8 тис.грн., у галузі соціального 

захисту населення –   263,4 тис.грн., фізичної культури та спорту – 456,7 

тис.грн. (таблиця 2). 

 

 


