Інформація Управління капітального будівництва Міської ради
міста Кропивницького про бюджет за бюджетними програмами
за 2017 рік
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Кропивницького є виконавчим органом Міської ради міста Кропивницького,
діяльність якого регламентується Положенням про управління капітального
будівництва Міської ради міста Кропивницького, затвердженого рішенням
Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року №1382.
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Кропивницького виконує функції замовника на проектування та проведення
будівельно-монтажних
робіт,щодо
будівництва
нових,
розширення,реконструкції, капітального ремонту та реставрації житлових
будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі,
комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення, які
належать до комунальної власності територіальної громади міста, а також
супровідних роботам послуг, у тому числі здійснення технічного
нагляду,геодезичних робіт, буріння та інших послуг, які включаються до
кошторисної вартості робіт, та є головним розпорядником коштів на виконання
вказаних функцій та робіт.
Протягом 2017 року управління капітального будівництва освоєно
капітальних вкладень на загальну суму 55 518,2 тис. грн по 58-ми об’єктах,
з яких:
- 7 об’єктів дошкільних навчальних закладів на суму 2 036,6 тис. грн;
- 21 об’єкт загальноосвітніх закладів на суму 17 030,0 тис. грн;
- 5 об’єктів охорони здоров’я на суму 2 837,8 тис. грн;
- 6 об’єктів соціального захисту та соціального забезпечення на суму 2
756,1тис. грн;
- 1 об’єкт культури і мистецтва на суму 50,3 тис.грн;
- 7 об’єктів комунального господарства на суму 7 326,1 тис. грн. (в т.ч.
інформатизація управління – 37,9 тис.грн);
- 11 об’єктів капітального будівництва, реконструкції та реставрації на
суму 23 481,4 тис. грн.
Виконання повноважень управління капітального будівництва здійснено
за сімнадцятими бюджетними програмами:
4710180 Керівництво і управління у сфері капітального будівництва;
4711010 Дошкільна освіта ;
4711020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами;
4711040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школамиінтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами;
4711090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи
із позашкільної роботи з дітьми;
4712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню;
4712120 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню;

4712180 Первина медична допомога населенню;
4713100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого
віку, інвалідам, дітям - інвалідам в установах соціального обслуговування;
4713110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту;
4713140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері;
4714070 Музеї і виставки;
4714100 Школи естетичного виховання дітей;
4716060 Благоустрій міста,сіл, селищ.
4716310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території;
4716650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг;
4718600 Інші видатки.
Загальна сума видатків, затверджена у кошторисах управління капітального
будівництва на 2017 рік становить 67592,4 тис. грн., з них використано 58237,4
тис. грн., у тому числі за загальними фондом затверджено кошторисом 1523,1
тис. грн., використано 1523,0 тис. грн.,за спеціальними фондом затверджено
кошторисом 66069,3 тис. грн., використано56714,4 тис. грн. За рахунок коштів
загального та спеціального фондів міського бюджету забезпечено виконання
основних напрямків діяльності управління капітального будівництва за кожною
бюджетною програмою.
Додатки: 1 . Інформація про бюджет за бюджетними програмами з
деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або
класифікації кредитування бюджету за 2017 рік.
2. Інформація про виконання результативних показників, що
характеризують виконання бюджетної програми за 2017 рік.
3. Інформація про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм
(проектів), які виконуються в межах бюджетної програми за 2017 рік.
Публічне представлення Інформації управління капітального будівництва
про бюджет за бюджетними програмами буде проводитись 27 лютого 2018 року
о 9 годині у приміщені 215 будівлі Міської ради.

