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Щодо виділення 

додаткового фінансування 

з Державного бюджету України 

ДП «Дирекція КГЗКОР» 
 

Шановний Денисе Анатолійовичу! 

 

Розділяючи занепокоєння трудового колективу Державного підприємства 

«Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд», 

Профспілка металургів і гірників України звертається до Вас із проханням 

вирішити питання щодо додаткового фінансування ДП «Дирекція КГЗКОР» у 

2020 році. 

ДП «Дирекція КГЗКОР» знаходиться у підпорядкуванні Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, фінансування 

роботи підприємства здійснюється з Державного бюджету. Протягом останніх 

п’яти років обсяг цього фінансування є недостатнім,  при потребі виділення 

коштів на забезпечення діяльності комбінату в 2020 році у розмірі 78,67 млн 

грн на рік  фактично виділено 23,85 млн грн. 

Постійний брак коштів став причиною кризової ситуації. На тлі 

регулярного підвищення тарифів на електроенергію, цін на пальне та витратні 

матеріали підприємство повсякчасно знаходиться на межі виживання. На даний 

момент ліквідована більша частина його структурних підрозділів. 

Перспектива припинення діяльності ДП «Дирекція КГЗКОР» ставить під 

загрозу забезпечення технологічної та екологічної безпеки міста Долинська 

Кіровоградської області, оскільки, крім своєї основної функції (збереження та 

охорона інфраструктури гірничо-збагачувального комбінату окислених руд), 

підприємство є єдиним виробником послуг водопостачання та водовідведення в 

цьому населеному пункті. 

Трудовий колектив ДП «Дирекція КГЗКОР» вже п’ятий рік працює в 

умовах неповного робочого тижня, внаслідок чого майже у 70% працюючих 

заробітна плата менша за мінімальну. 

Станом на 7 грудня поточного року кошти на оплату праці та 
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нарахування на фонд оплати праці, які фінансуються з Державного бюджету, за 

період січень-жовтень 2020 року повністю використані. 

До кінця року очікувана заборгованість з погашення першочергових 

платежів становитиме 7,3 млн грн, в тому числі: 

- заробітна плата з нарахуваннями – 4,3 млн грн, 

- електроенергія – 2,3 млн грн, 

- паливно-мастильні матеріали – 0,7 млн грн. 
Враховуючи викладене, просимо Вас, шановний Денисе Анатолійовичу, 

вжити відповідних заходів щодо додаткового фінансування ДП «Дирекція 
КГЗКОР» у 2020 році у сумі 7,3 млн грн. Виділення цих коштів дозволить 
продовжити діяльність підприємства, своєчасно виплачувати заробітну плату 
працівникам та забезпечити екологічну безпеку міста Долинська 
Кіровоградської обл. 

Просимо інформувати профспілку про вжиті заходи. 
 
 
 
 
 
 
 

З повагою, 

Голова ПМГУ      О. Рябко 
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Зайцев В.І.    


