
Інформація 

                     про виконання бюджетних програм  по управлінню 

Державного архітектурно - будівельного контролю 

 Міської ради міста Кропивницького 

за 2020 рік 

 

Управління Державного архітектурно - будівельного контролю Міської 

ради міста Кропивницького (далі - Управління) є виконавчим органом 

Кропивницької міської ради. 

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 2020 році здійснювалось  за 

бюджетними програмами КПКВК а, саме: 

Програма 1710160 «Керівництво і управління у сфері державного 

архітектурно - будівельного контролю» за загальним  фондом затверджено 

кошторисом – 3033,1 тис. грн., фактичний обсяг фінансування складає        

3029,5 тис. грн.   Відхилення касових видатків від затвердженого фонду 

складають -3,6 ти. грн. з них:  КЕКВ 2800 в сумі 2,6 тис. для сплати судового 

збору  та по КЕКВ 2120 в сумі 1 тис. грн. для сплати ЄСВ. 

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

інформатики» за загальним та спеціальм фондах затверджено кошторисом       

5,2  тис. грн., фактичний обсяг фінансування складає   5,2  тис. грн.  Відхилення 

відсутні. 

         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 смт 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 смт 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 2020 року  Управлінням було опрацьовано 1275 од.  вхідної 

кореспонденції, з них: 

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

- 6 од. депутатських звернень; 

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

Управління; 

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

законодавства; 

- 138 од. звернень юридичних осіб.  

Порівнюючи надходження скарг поточного року з  кількістю в минулому 

2019 році  (291 од.), то в поточному надійшло на 15 скарг більше. Це при тому,       

що по всій  території України введено карантинні обмеження.  

Окрім того, постановою  Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 року 

№ 219 «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду», зупинено дію постанови Кабінету Міністрів України    

від 23.05.2011 року № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного 

архітектурно-будівельного контролю» (далі - Порядок) до початку виконання 

функцій і повноважень Державної інспекції містобудування (ДІМУ), що 

уменожливлювало здійснення планових та позапланових перевірок.  

Однак   скаргти потоного року не залишились без розгляду і всі фізичні 

особи отримали відповіді. 

Станом на 30 грудня 2020 року відновлено дію Порядку № 553. 

 Крім того, Управлінням було опрацьовано 1028 од.                                             

документів дозвільного характеру, а саме:   122 од. заяв про прийняття в 

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

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та дозволів;           

254 од. декларацій; 384 од. повідомлень;                                                                                                           

Головними спеціалістами відділу інспекційної роботи та дозвільних 

процедур Управління прповедено 50  планових та позапланових перевірок 

дотримання вимог містобудівного законодавства.  

За результатами проведених заходів було оформлено 40 протоколів та 

приписів  про адміністративні провопорушення.  

В частині  виконання   дозвільних та реєстраційних функцій, 

Управлінням видано 28 сертифікатів по  введенню в експлуатацію закінченого 

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

суму 275,7 тис. грн.; 

Крім того, до місцевого бюджету сплачено 157,4 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  433,1 тис. грн.  

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

телекомунікації та інформатики» протягом 2020 року було  придбано: 

- оновлення  антивірусного захисту інформації 10 одиниць  комп'ютерної 

техніки на загальну суму  5,2 тис. грн. 

Програма інформатизації виконана в повному обсязі.  

 В цілому завдання, покладені на Управління у 2020 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 смт Нового  виконані в 

повному обсязі.  

В 2020 році Кропивницькою міською радою було створено робочу групу з 

вивчення питання щодо виявлення неогороджених недобудов, до яких є вільний 

доступ, та встановлення їх власників.  

На засіданнях робочої групи розглядались питання огородження недобудов, 

які становлять потенційну небезпеку для містян. 

В 2021 році Робоча група продовжує свою роботу з визначення переліку 

першочергових недобудов, які необхідно  огородити та перекрити вільний доступ 

до них. 

  Виділені бюджетні асигнування у 2020 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: 

забезпечено нарахування та своєчасну виплату заробітної плати, проведено 

оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, 

здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг. 

  Кредиторська  та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року 

відсутня. 

 

  Публічне представлення інформації про виконання бюджетних 

програм 2020 року по  управлінню Державного архітектурно-будівельного 

контролю Міської ради міста Кропивницького відбудеться  09 лютого             

2021 року в приміщенні міської ради у кімнаті 215 о 9.00 годині. 

 

        Також інформація про бюджет розміщена на сайті міської ради у 

рубриці виконавчі органи за посиланням http://kr-

rada.gov.ua/site/uploads/files/Vyconavchi%20organy/Upravlinnya_derg_arch_kontr

ol/inf-budzhet_dabk_2020.pdf 

  

 

   

Начальник відділу організаційного  

та бухгалтерського забезпечення 

головний бухгалтер                                                                      Олена ІКЛЕНК 


