
Інформація 

                     про бюджет управління Державного архітектурно - будівельного 

контролю 

 Міської ради міста Кропивницького  

за 2017 рік 

 

Управління Державного архітектурно - будівельного контролю Міської ради міста 

Кропивницького (далі - Управління) є виконавчим органом Міської ради міста 

Кропивницького. Діяльність Управління регламентується Положенням про управління 

Державного архітектурно - будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького, 

затвердженим рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 

1397.  

Управління є головним розпорядником коштів, утримується за рахунок коштів 

міського бюджету та  включене до Реєстру  неприбуткових установ та  організацій.  

Свої повноваження Управління прийняло від Держархбудінспекції України 10 

лютого 2017 року. 

Основним завданням Управління є здійснення відповідно до законодавства України 

державного архітектурно - будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних 

функцій у сфері містобудівної діяльності. 

Виконання фінансових повноважень Управління здійснюється за бюджетними програмами 

КПКВК МБ: 

4610180 «Керівництво і управління у сфері державного архітектурно - будівельного 

контролю» за загальним фондом затверджено кошторисом - 1 116,3 тис. грн., використано 

1116,0 тис. грн. (99,9 %). Програма запроваджена для забезпечення керівництва і 

управління сфері державного архітектурно - будівельного контролю  м. Кропивницького, а 

саме: 

-здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів 

та правил на території м. Кропивницького; 

 - здійснення перевірки об’єктів будівництва щодо відповідності підготовчих та 

будівельних робіт, матеріалів, виробів, а також технічних умов, затверджених проектними 

вимогами і рішеннями та здійснення перевірки належного оформлення нормативно- 

технічної та проектної документації; 

 - дотримання порядків щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів, проведення обстежень об’єктів та реалізації заходів щодо забезпечення 

надійності та безпеки під час їх експлуатації; 

 - фіксування порушень законодавства та відповідно до закону складання 

протоколів щодо правопорушень у сфері містобудівної діяльності та накладання штрафних 

санкцій та у визначених законодавством випадках зупинення підготовчих та будівельних 

робіт. 

Протягом 2017 року  Управлінням забезпечено розгляд 552 заяв, звернень, скарг 

мешканців міста з питань містобудівної діяльності та здійснено 225 перевірок об'єктів 

містобудівної діяльності. Зареєстровано 950 дозвільних документів (сертифікатів, 

дозволів, повідомлень). 

До міського бюджету протягом 2017 року було перераховано коштів на загальну 

суму 504,5 тис. грн. з них: 

  - за видачу 29 сертифікатів - 234,5 тис. грн.; 

  - за сплату  штрафних санкцій за порушення містобудівної діяльності - 270,0 тис. 

грн. 

 4618600 «Інші видатки» за загальним фондом затверджено кошторисом - 10,8 тис. 

грн., використано 10,8 тис. грн. (100%). Програма спрямована на  оновлення матеріально - 

технічного забезпечення діяльності Управління та на придбання антивірусного захисту 



інформації. 

 Завдання, покладені на Управління у 2017 році, зокрема здійснення державного 

контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної 

документації, будівельних норм, державних стандартів та правил на території                           

м. Кропивницького виконані. 

  Виділені бюджетні асигнування у 2017 році надали можливість в повній мірі 

забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на 

належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату 

всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги та енергоносії, здійснено поточні 

видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату 

заробітної плати.  Заборгованості з виплати заробітної плати, за платежами до бюджету 

та соціальними фондами відсутні.  

 Станом на 01.01.2018 року дебіторська та кредиторська заборгованості по 

Управлінню за бюджетними програмами відсутні. 

 

  

 


