
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності “, Закон України «Про оплату праці», Закон України «Про індексацію 

грошових доходів населення», Постанова Кабінету Міністрів України № 268 від 9 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів  України від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів  

України від 01.10.2010 року № 1147 (у новій редакції наказу 27.09.2012 року № 1035), Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 (зі змінами),  рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 20.12.2018 року № 2263 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю м. Кропивницький та с.Нового

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2

1710000

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницький та с. Новому

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  від _______________ 2019 року № _____

Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради 

міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2 465 500,00 гривень та

(найменування відповідального виконавця)

3 0111
Керівництво і управління у  сфері архітектурно-будівельного контролю

(КТПКВК МБ)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 Управління державного архітектурно-будівельного контролю1700000

(найменування головного розпорядника)

2. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького

(КТПКВК МБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

2 465 500,00 гривень, у тому числі загального фонду -

1710160

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 0,00

1



61

0 кількість дозвільних документів на одного працівника од. розрахунок 94 0 94

0
кількість виконаних перевірок об`єктів нагляду на одного працівника

од.
розрахунок

61 0

0

0
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
од.

розрахунок
100 0 100

0 ефективності

550

0
кількість дозвільних документів

од.
Журнал реєстрації дозвільних 

документіві
850 0 850

0 кількість перевірок об`єктів нагляду од. Журнал реєстрації перевірок 550 0

6

(грн)

0 орендована площа кв. м. Договірт оренди 126 0

0 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 9 0

№ з/п Усього

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(підпис) (ініціали і прізвище)

32 4

(ініціали і прізвище)

9

126

затрат

Начальник фінансового управління Л.Т.Бочкова

Спеціальний фонд Усього

5 6 7

0 витрати на утримання однієї штатної одиниці

Начальник управління ДАБК МРК В.М.Ксеніч

Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показник

Усього

Загальний фонд

273 944 0 273 944

0,00

0
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.
Журнал реєстрації вхідної 

документації
900 0 900

0 продукту

0,00

Найменування місцевої / регіональної програми

УСЬОГО 2 465 500,00

Усього

0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п

1 3

2 465 500,00

0,00 0,00 2 465 500,00

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

42

1 54

0

Загальний фонд Спеціальний фонд

1

тис. грн. розрахунок

(грн)

Забезпечення виконання наданих законовавством повноважень управління у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницький та с.Новому

3

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

1 0,00 0,002 465 500,00

Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Напрями використання бюджетних коштів

2


