
Інформація 

                     про виконання бюджетних програм  по управлінню 

Державного архітектурно - будівельного контролю 

 Міської ради міста Кропивницького 

за 2019 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. 

Повноваження в сфері містобудівної діяльності, державного 

архітектурно-будівельного контролю, виконання   дозвільних та реєстраційних 

функцій, Управління прийняло від Держархбудінспекції України 10 лютого              

2017 року. 

Виконання фінансових повноважень Управління в 2019 році здійснювалось  за 

бюджетними програмами КПКВК а, саме: 

Програма 1710160 «Керівництво і управління у сфері державного 

архітектурно - будівельного контролю» за загальним  фондом затверджено 

кошторисом – 2983,2 тис. грн., фактичний обсяг фінансування складає  2983,2 

тис. грн.   Відхилення відсутні.  

Програма 1717530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 

інформатики» за загальним та спеціальм фондах затверджено кошторисом –

123,9 тис. грн., фактичний обсяг фінансування складає   113,6 тис. грн.  

Відхилення складає  10,3 тис. грн. 

         Програма 1710160 «Керівництво і управління у сфері державного 

архітектурно - будівельного контролю» запроваджена для забезпечення 

керівництва і управління у сфері державного архітектурно - будівельного 

контролю  м. Кропивницького та с. Нового, а саме: 

- здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, 

державних стандартів та правил на території м. Кропивницького та с. Нового; 

 - 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 порядку 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 2019 року  Управлінням було опрацьовано 1561 од.  вхідної 

кореспонденції, з них: 

 - 1023 од. надійшло через засоби електронного зв'язку;   

- 12 од. депутатських звернень; 

- 44 од. звернень, що надійшли під час особистого прийому начальника 

Управління; 

- 291 од. скарг від фізичних осіб про порушення вимог містобудівного 

законодавства; 

- 191 од. звернень юридичних осіб.  

 Крім того, Управлінням було опрацьовано 1308 од.                                             

документів дозвільного характеру, а саме:   421 од. заяв про прийняття в 

експлуатацію об'єкта відповідно до пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;  67 од. заяв 

дозволів; 380 од. декларацій; 440 од. повідомлень;                                                                                                           

Головними спеціалістами відділу інспекційної роботи та дозвільних 

процедур Управління прповедено 257  планових та позапланових перевірок 

дотримання вимог містобудівного законодавства.  

За результатами проведених заходів було оформлено 227 актів, 105 

протоколів про адміністративні провопорушення, 105 приписів  про усунення 

прорушень вимог містобудівного законодавства та зупинення виконання 

будівельних робіт. 

Також, начальником Управління винесено 85 постанов про притягнення 

до адміністративної відповідальності за порушення вимог містобудівного 

законодавства. 

В частині  виконання   дозвільних та реєстраційних функцій, 

Управлінням видано 39 сертифікатів по  введенню в експлуатацію закінченого 

будівництвом об’єктів, за що до міського бюджету сплачено кошти  в загальній 

суму 344,7 тис. грн.; 

Крім того, до місцевого бюджету сплачено 743,1 тис. грн. 

адміністративних стягнень  за порушення вимог законодавства у сфері 

містобудування. 

Всього, за результатами реалізації Управлінням функцій в сфері 

містобудівної діяльності, державного архітектурно-будівельного контролю, 

виконання   дозвільних та реєстраційних функцій до міського бюджету 

надійшло коштів в сумі – 1087,8 тис. грн.  

Порівнюючи надходження коштів до міського бюджету 2019 року з 

минулим 2018 роком перевищення складає 309,5 тис. грн. 

 Завдяки Програмі 1717530 «Інші заходи у сфері зв'язку, 

телекомунікації та інформатики» протягом 2019 року було  придбано: 

- 2 комплекти персональних комп′ютерів разом з програмним забезпеченням 

Microsoft Windows  на суму 37,0 тис. грн; 

- два багатофункціональних пристрої формату А3, А4  на суму 29,5 тис. грн.; 



- ліцензійне програмне забезпечення (офісні пакети) на  6 од. комп'ютерів на 

суму 39,6 тис. грн.; 

- оновлено  антивірусний захист інформації 4 комп'ютери на суму 1,8 тис. грн.; 

- 3 шт джерел безперебійного живлення  на суму 5,2 тис. грн.; 

Програма інформатизації виконана в повному обсязі, але залишився 

невикористаний залишок зекономлених коштів в сумі 10,3 тис. грн., так як 

постачальник відмовився від укладання договору.   

 В цілому завдання, покладені на Управління у 2019 році, зокрема 

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних 

стандартів та правил на території м. Кропивницького  та с. Нового  виконані в 

повному обсязі.  

  Виділені бюджетні асигнування у 2019 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 і 

енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та 

послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.  

  Кредиторська  та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року 

відсутня. 

  Публічне представлення інформації про бюджет управління Державного 

архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького за 

бюджетними програмами 1710160 «Керівництво і управління у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю», 1717530 «Інші заходи у 

сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» 2019 року буде проводитись          

25 лютого 2020 року з 9.00-11.00 години у приміщенні міської ради к. 215.  

 

   

Начальник відділу – головний бухгалтер                                  Олена ІКЛЕНКО 

 

 

  

 

 


