
Додаток
до рішення Кіровоградської міської ради
від 29 березня 2011 року №308

ЗВІТ
про результати проведення аудиту діяльності управління капітального 

будівництва Кіровоградської міської ради за період з 1 березня 2006 року 
по 31 жовтня 2010 року

На виконання рішення Кіровоградської міської ради від 19 листопада 
2010 року № 21 «Про проведення аудиту діяльності виконавчих органів 
міської ради за період з березня 2006 року по 31 жовтня 2010 року та 
інвентаризації підприємств та земельних ділянок, що перебувають у 
комунальній власності»,  розпорядження міського голови від 01.12.2010 
№ 100 «Про створення комісії по проведенню аудиту діяльності управління 
капітального будівництва Кіровоградської міської ради» та від 01.02.2011 
№ 16 «Про продовження терміну аудиту діяльності  управління 
капітального будівництва Кіровоградської міської ради» комісією під 
головуванням першого заступника міського голови Дзядуха В.О. проведено 
перевірку управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради 
з питання достовірності обсягів виконаних робіт та ефективного 
використання бюджетних коштів за період з березня 2006 року по 31 жовтня 
2010 року.

Перевірка проведена у період з 10 грудня 2010 року по 20 лютого 
2011 року з відома начальника управління капітального будівництва 
Кіровоградської міської ради Ксеніча В.М. у присутності начальника 
фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва 
Кіровоградської міської ради Краснопольської Н.В. та начальників галузевих 
відділів.

Перевірці підлягали положення про управління капітального 
будівництва Кіровоградської міської ради, рішення Кіровоградської міської 
ради, документи на проведення процедур при закупівлі товарів, робіт та 
послуг за державні кошти на виконання державних та місцевих програм, 
переліки об’єктів, видатки на які за рахунок бюджету розвитку були 
затверджені рішеннями Кіровоградської міської ради у 2006 – 2010 роках 
(додатки 5), акти виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт 
(форми КБ № 2, КБ-3), договори підряду, договірна ціна на будівництво, 
меморіальні ордери № 2, № 6 та підтверджуючі документи до них, звіти 
управління капітального будівництва про надходження та використання 
коштів (форми № 4-3м), звіти про заборгованість за бюджетними коштами 
(форма № 7м) тощо.
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Перевіркою встановлено.
Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради

створено при Кіровоградській міській ради у 1996 році, є самостійною
юридичною особою, має свій баланс, розрахунковий рахунок, штамп та 
печатку, є платником податку на прибуток та ПДВ (Свідоцтво № 15239895 
від 09.12.2002).

Свою діяльність управління здійснює відповідно до Положення про 
управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради,
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 20 листопада 
2003 року №556.

Відповідно до пункту 1.1. розділу 1 Положення управління є 
виконавчим органом Кіровоградської міської ради, що утворюється, 
реорганізується та ліквідується рішенням Кіровоградської міської ради за 
поданням міського голови.

Управління виконує функції замовника з будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту об’єктів, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Кіровограда, а також тих, які будуються за 
дольовою участю з установами та підприємствами різних форм власності.

Згідно з пунктом 4.11. розділу 4 Положення управління має право 
створювати комунальні унітарні підприємства для виготовлення проектно-
кошторисної документації, будівельних матеріалів і виробів, по проведенню 
будівельних, ремонтних, пусконалагоджувальних та інших робіт і послуг.

Згідно з пунктом  4.16 розділу 4 Положення управління має право за 
згодою міської ради, відповідно до чинного законодавства, здійснювати 
зовнішньоекономічну діяльність, створювати спільні підприємства, у тому 
числі з іноземними інвестиціями.

Відповідно до пунктів 30, 33 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»  виключно на пленарних засіданнях 
сільської, селищної, міської ради вирішуються питання щодо створення, 
ліквідації, реорганізації та перепрофілювання підприємств, установ та 
організацій комунальної  власності відповідної територіальної громади, 
створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у 
тому числі з іноземними інвестиціями.

Таким чином, пункти 4.11, 4.16 розділу 4 Положення не відповідають 
вимогам Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стан усунення порушень та недоліків,  встановлених  
попередніми ревізіями

Протягом березня 2006 року – жовтня 2010 року в управлінні 
капітального будівництва Кіровоградської міської ради було проведено ряд  
ревізій органами контрольно-ревізійної служби м. Кіровограда та іншими 
контролюючими органами з питання цільового використання бюджетних 
коштів на виконання місцевих (державних) програм, за результатами яких 
встановлено наступні порушення та недоліки: 

у 2006 році  зайво оплачені будівельно-монтажні роботи на загальну 
суму 20709,33 грн., по таких об’єктах: «Будівництво Насосної станції 
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«Зона ІІ-А» на суму 16858,16 грн., «Капітальний ремонт димової труби 
с. Нового» – на 2808,19 грн., капітальний ремонт житлового будинку по 
вул. Жадова, 30 – на 1042,98 грн. (порушення усунуті в ході ревізії шляхом 
виконання підрядними організаціями обсягів робіт);

у 2007 – 2008 роках перевіркою використання коштів субвенції з 
державного бюджету на заходи з енергозбереження, отриманої управлінням у
сумі 6097,6 тис.грн., встановлено порушень на суму 18227,63 грн., які були 
відшкодовані шляхом додатково виконаних робіт у сумі 4364,00 грн. та 
перерахування до міськфінуправління  коштів у сумі 13863,63 грн.;

у 2008 році - перевіркою використання коштів субвенції з державного 
бюджету на соціально-економічний розвиток у сумі 3281,1 тис.грн. 
встановлено факт завищення касових видатків у зв’язку із завищенням  
фактичних обсягів виконаних робіт на суму 16818,47 грн. по таких об’єктах: 
«Насосна станція «Зона ІІ-А» м. Кіровоград – резервуар чистої води –
будівництво» – на 14924,40 грн., «ЗОШ № 2 по вул. Новгородській, 41 
м. Кіровоград – будівництво учбового корпусу» – на 1894,07 грн. (порушення 
усунуті шляхом додатково виконаних підрядними організаціями робіт на 
зазначених об’єктах);

у 2009 – 2010 роках – зустрічною перевіркою з питання  цільового 
використання коштів бюджету розвитку міського бюджету, виділених УКБ 
на капітальний ремонт будівель м. Кіровограда, зафіксовано факт 
використання коштів бюджету розвитку міського бюджету на капітальний 
ремонт будівлі по вул. Великій Пермській, 2 у сумі 948,53 тис. грн., 
балансоутримувачем якої є Апеляційний суд Кіровоградської області. На 
момент перевірки дане порушення не усунуте. (Управлінням надано
пояснення щодо незгоди із висновками КРУ та направлення справи з данного 
питання до судових органів м.Кіровограда та м. Дніпропетровська).

Застосування процедури при закупівлі товарів, робіт 
та послуг за державні кошти на виконання державних 

та місцевих програм 

Тендерний комітет управління капітального будівництва у період, що 
перевірявся, був створений наказами управління від 15.03.04 № 11, 
02.01.07  № 1 та від 13.11.07  № 23 із змінами, у кількості 5 осіб, який діяв у 
відповідності із затвердженим Положенням про тендерний комітет. Головою 
тендерного комітету з 23.02.05 призначено заступника начальника 
управління Богатова В.І.

Члени тендерного комітету в 2007 році пройшли навчання та отримали 
Свідоцтва про підвищення кваліфікації з питань про проведення торгів.

У період з березня 2006 року по 31 жовтня 2010 року тендерним 
комітетом управління капітального будівництва проведено 59 конкурсних 
торгів, за результатами яких укладено договорів на загальну суму 
36889,259 тис.грн., у тому числі: 

за 2006 рік –  3 торгів (на суму 1247,341 тис. грн.)
за 2007 рік – 22 торги (на суму 8 560,60 тис. грн.)
за 2008 рік – 29 торгів (на суму 19 215,48 тис. грн.)
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за 2009 рік – 4 торгів  (на суму 4 275,43 тис. грн.)
за 2010 рік – 2 торгів   (на суму 3 590,408 тис. грн.)
 Діяльність тендерного комітету неодноразово перевірялась органами 

державної контрольно-ревізійної служби, Антимонопольного комітету 
України на предмет дотримання чинного законодавства.

Так, в результаті перевірки було встановлено, що при проведенні 
відкритих торгів по об’єкту «Капітальний ремонт Міської станції юних 
техніків, вул. Яновського, 60 в м. Кіровограді» замовником, управлінням 
капітального будівництва, тендерні пропозиції ТОВ «Унідор» були відхилені 
відповідно до п.28 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і 
послуг за державні кошти, так як товариство є «пов’язаною особою» з іншим 
учасником торгів – ЗАТ «Кіровоградасфальтобетон» (в обох товариствах 
одні і ті ж самі засновники). Незважаючи на викладене, згідно з протоколом
оцінки тендерних пропозицій № 71 від 08.07.08 замовником була зроблена 
оцінка тендерних пропозицій ФОП Мельниченко О.В. та ЗАТ «Кіровоград-
асфальтобетон», яке визнано переможцем торгів і з яким 18 липня 2008 року
укладено договір на суму 1035871,20 грн.

За період, що перевірявся, за результатом ряду проведених конкурсних 
торгів з переможцями були укладені договори, але роботи не проводились
або об’єкти були законсервовані, а саме: «Будівництво котельні Міської 
дитячої лікарні, проспект Університетський, 6»; «Система теплопостачання 
с. Нове, (2-га черга) м.Кіровоград – реконструкція»; «Будівництво котельні 
ДНЗ № 73, 31, пров. Кінний 3»; «Будівництво котельні ДЮСШ № 2,
вул. Курганна, 64»; «Капітальний ремонт ДНЗ № 65, вул. Курганна, 2»; 
«Встановлення пам'ятного знаку жертвам Голодомору 1932 – 1933 років в 
Україні на території м. Кіровограда»; «Капітальний ремонт ДНЗ № 16, 
с. Нове»; «Теплові мережі, с. Нове, м. Кіровоград – реконструкція».

Перевірка обсягів виконаних робіт та ефективного використання 
бюджетних коштів  

Перевіркою встановлено, що основним джерелом фінансування обсягів 
робіт, яки були передбачені управлінню капітального будівництва міської 
ради на 2006 – 2010 роки, були кошти бюджету розвитку спеціального 
фонду міського бюджету.

Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку здійснювались головним 
розпорядником бюджетних коштів – управлінням капітального будівництва 
міської ради на виконання Програм інвестиційної діяльності м.Кіровограда 
на 2006 – 2010 роки.

На виконання Програми інвестиційної діяльності м.Кіровограда на 
2006 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 31.01.06 
№ 1667 управлінням було отримано та використано коштів бюджету 
розвитку міського бюджету у сумі 10601,6 тис. грн. (100% затверджених 
призначень), а саме:

за КФК 150101 «Капітальні вкладення» – 8726,6 тис.грн. на виконання 
робіт по об’єктах, перелік яких був затверджений рішеннями Кіровоградської 
міської ради від 30.12.05 № 1638 «Про міський бюджет на 2006 рік» та 
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внесеними до нього змінами відповідно до рішень Кіровоградської 
міської ради від 31.01.06 № 1713, від 28.02.06 № 1761, від  04.07.06  № 28, 
від 29.08.06 № 65, від 14.11.06 № 140, від 12.12.06 № 201:

тис. грн.

Назва
галузі

Затверджені планові 
призначення

Внесено 
змін до 

планових 
призначень

Затверджено з 
урахуванням змін

Виконано 
фактично

Питома 
вага

Житлове 
господарство

940,0  (10 об’єк.) +1014,0 1954,0 (25 об’єк.) 1953,3 22,4%

Комунальне 
господарство

2653,0 (22 об’єк.) -649,9 2003,1 (13 об’єк.) 2003,1 23,0%

Охорона 
здоров’я

1050,0 (12 об’єк.) +284,1 1334,1 (19 об’єк.) 1334,1 15,3%

Освіта 1622,0 (10 об’єк.) +860,0 2482,0 (26 об’єк.) 2481,4 28,4%

Культура 808,0 (9 об’єк.) -58,2 749,8 (9 об’єк.) 749,7 8,6%

Інші об’єкті 115,0 (3 об’єк.) +90,0 205,0 (5 об’єк.) 205,0 2,3%

Разом 7188,0 (66 об’єк.) +1540,0 8728,0 (97 об’єк.) 8726,6 100%

 за КФК 150122 «Інвестиційні проекти» – 1875,0 тис. грн. (100%) на 
виконання інвестиційного проекту по об’єкту «Резервуар чистої води 
насосної станції Зона ІІ-А – будівництво», у тому числі за рахунок субвенції з 
Державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
06.03.06 № 247 «Про затвердження Порядку надання та використання у 
2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-
економічний розвиток», рішенням Кіровоградської міської ради 29.08.06
№ 65 у сумі 1500,0 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету 
розвитку у сумі 375,0 тис. грн. 

Крім того, на виконання Програми соціального захисту та соціальної 
підтримки малозабезпечених категорій населення м. Кіровограда на 2006 рік, 
затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 31.01.06 № 1653, 
відповідно до кошторисних призначень за КФК 090416 «Інші видатки на 
соціальний захист ветеранів війни та праці» управлінням капітального 
будівництва було отримано із загального фонду міського бюджету 
20,0 тис. грн., які направлені на газифікацію індивідуальних будинків 
інвалідів війни та учасників бойових дій як надання додаткової пільги. 
       Відповідно до актів виконаних робіт та довідки про виконання робіт,
наданих до перевірки, виконано будівельних, монтажних та ремонтних  робіт
на загальну суму  8891,39478 тис. грн.
      Для виконання будівельних робіт, реконструкції та робіт капітального 
ремонту між замовником, управлінням капітального будівництва, та 
підрядником укладалися угоди окремо за кожною адресою. До договору 
підряду додається договірна ціна, локальні кошториси та відомості ресурсів.

 Договори підряду та розрахунки договірної ціни підписані  
замовником та підрядником  та скріплено печатками. Вартість робіт в 
затверджених договорах та договірних цінах відповідають одна одній.
Договірна ціна, локальні кошториси, акти виконаних робіт та довідки про 
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виконання робіт  оформлені відповідно до державних будівельних 
норм та правил.

Вибірковою перевіркою виконаних робіт по 5-ти об’єктах, по яких у 
2006 році були збільшені планові призначення, а саме: «Капітальний ремонт 
електричних мереж в гуртожитку, проспект Університетський, 21», 
«Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Бєляєва, 7, корп. 1», 
«Капітальний ремонт 1-ї міської лікарні»,  «Будівництво котельні ЗОШ № 3, 
вул. Авіаційна, 64», «Будівництво ГРП, мкр. Завадівка», порушень не 
встановлено.

При виконанні у 2006 році обсягів робіт за рахунок коштів бюджету 
розвитку міського бюджету управлінням капітального будівництва було 
також оплачено:

вартість обладнання у сумі 1101,882 тис. грн. по 9-ти об’єктах, з них:
по об’єкту «Будівництво ГРП,  мкр. Завадівка» – 202,9 тис. грн.,
«Будівництво ГРП,  мкр. 102» – 14,7 тис. грн., «Реконструкція котельні в 
с. Новому» – 309,1 тис. грн., «Капітальний ремонт греблі ТЕЦ» –
17,6 тис.грн., «Будівництво міні-котельні д/з № 42 та ЗОШ № 3, корп.2,  
вул.Тельмана, 77» – 213,1 тис. грн., «Будівництво котельні ЗОШ № 3, 
вул. Авіаційна, 64» – 195,3 тис. грн., «Будівництво резервуара чистої води 
насосної станції "Зона ІІ-А" – 104,4 тис. грн.;

вартість проектних робіт у сумі 278,9 тис. грн.;
придбання квартири для виселення мешканців з житлового будинку по 

вул. К.Маркса, 76/80-б, який непридатний для проживання – 99,0 тис. грн.;
вогнезахисті роботи (приміщення дитячої музичної школи № 1, 

вул.Дзержинського, 65),– 5,156 тис. грн.;
витрати по технагляду  – 241,666 тис. грн. Дані витрати здійснені 

управлінням на підставі Положення про ДБН 1.1-1-2000 та листа Держбуду 
України від 04.10.2000 року № 7/71010 «Про облік витрат на утримання 
служби замовника в інвесторській кошторисній документації»
у встановленому розмірі (до 2,5 %) від вартості виконаних будівельно-
монтажних робіт.

2007 рік

На виконання Програми інвестиційної діяльності м. Кіровограда на 
2007 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 13.03.07
№ 232, з урахуванням внесених змін, управлінням отримано та використано 
коштів бюджету розвитку міського бюджету у сумі 12264,1 тис. грн., з них 
за рахунок субвенції з Державного бюджету – 5636,7 тис. грн. та коштів 
міського бюджету розвитку – 6627,4 тис. грн., а саме:

 за КФК 150101 «Капітальні вкладення» – 5188,649 тис.грн. (або 
97,2% від запланованих на рік у сумі 5339,4 тис. грн.) на виконання робіт по 
об’єктах, перелік яких був затверджений рішенням Кіровоградської міської 
ради від 28.12.06 № 218  «Про міський бюджет на 2007 рік» та внесеними до 
нього змінами рішеннями Кіровоградської міської ради від 12.06.07 № 291, 
від  13.07.07  № 299, від 15.09.07 № 321, від 27.11.07 № 346 , а саме:



7

тис. грн.

Назва
галузі

Затверджені планові 
призначення

Внесено 
змін до 

планових 
призначень

Затверджено з 
урахуванням змін

Виконано 
фактично

Питома 
вага

Житлове 
господарство

859,5  (12 об’єк.) -241,5 618,0 (9 об’єк.) 505,8 9,8%

Комунальне 
господарство

2344,8 (17 об’єк.) -1123,1 1221,7 (20 об’єк.) 1196,3 23,1%

Охорона 
здоров’я

995,0 (12 об’єк.) +952,8 1947,8 (16 об’єк.) 1942,7 37,4%

Освіта 845,0 (18 об’єк.) +107,9 952,9 (19 об’єк.) 950,5 18,3%

Культура 455,0 (6 об’єк.) +40,0 495,0 (9 об’єк.) 489,5 9,4%

Інші об’єкті
(соцзахисту)

-
+104,0 104,0 (2 об’єк.) 101,7 2,0%

Разом 5499,3 (65 об’єк.) -159,9 5339,4 (75 об’єк.) 5188,5 100%

 за КФК 150122 «Інвестиційні проекти» – 5225,6 тис. грн. (або на 
99,9% від запланованих на рік у сумі 5230,0 тис. грн.) на виконання 
інвестиційних проектів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
20.04.2007 № 633 «Про затвердження Порядку надання та використання 
у 2007 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи 
з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів 
багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води
і теплової енергії, ремонт та реконструкція теплових мереж та котелень, 
будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів»:

«Реконструкція системи теплопостачання с.Нового» у сумі 
3130,0 тис. грн., або на 100%, у тому числі за рахунок субвенції з 
Державного бюджету, управлінням отримано та використано коштів  у сумі 
2500,0 тис.грн. та співфінансування з міського бюджету у сумі 630,0 тис.грн.;

«Реконструкція теплового пункту по вул. Попова» у сумі 
2095,6 тис. грн. (або на 99,8% при запланованих 2100,0 тис.грн.), у тому 
числі за рахунок субвенції з Державного бюджету у сумі 1661,8 тис. грн. та 
співфінансування з міського бюджету – 433,8 тис. грн.

 за КФК 150121 «Заходи з упередження аварій та запобігання 
техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та інших 
аварійних об’єктах комунальної власності» – у сумі 1849,9 тис. грн. (або на 
100% від запланованих) були проведені на виконання постанов Кабінету 
Міністрів України від 14.02.2007 № 218 «Про затвердження Порядку надання 
та використання у 2007 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на соціально-економічний розвиток та розвиток інфраструктури 
регіонів» та від 23.05.2007 № 20 «Про затвердження переліку об’єктів, 
фінансування яких здійснюється у 2007 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету на соціально-економічний розвиток», а саме по
м. Кіровограду:

«Гуртожиток по вул.Луначарського, 1-б – капітальний ремонт» у сумі 
1104,9 тис. грн., або на 100%, у тому числі за рахунок субвенції з Державного 
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бюджету – 879,9 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету 
– 225,0 тис. грн. 

«Реконструкція теплового пункту по вул. Попова» у сумі
2095,6 тис. грн. (або на 99,8% при запланованих 2100,0 тис. грн.), у тому 
числі за рахунок субвенції з Державного бюджету – 1661,8 тис. грн. та 
співфінансування з міського бюджету – 433,8 тис. грн.

Крім того, за рахунок коштів загального фонду управлінням були 
використані кошти:

 за КФК 090416 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та 
праці» у сумі 20,0 тис. грн. на газифікацію індивідуальних будинків 
ветеранів війни згідно з рішенням виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 25.09.07 № 1241 «Про затвердження осіб, якім надається 
додаткова пільга щодо газифікації їх індивідуальних будинків» у кількості 
4 чоловік.

за КФК 210105 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха» – у сумі 82,0 тис.грн. (або на 100% 
від запланованих) на виконання рішення міської ради від 20.08.07 № 990 
щодо використання коштів резервного фонду міського бюджету на 
виконання аварійно-відновлювальних робіт у ЗОШ № 15, вул. Казанська, 13
у сумі 62,0 тис. грн. та ЗОШ № 33, вул. Микитенка, 35/21 у сумі 20,0 тис. грн.

Відповідно до актів виконаних робіт та довідки про виконання робіт 
наданих до перевірки виконано будівельних, монтажних та ремонтних  робіт
на загальну суму  9644,6670 тис. грн.

При виконанні обсягів робіт у 2007 році управлінням капітального 
будівництва було також оплачено:

вартість обладнання у сумі 1969,3 тис. грн. по 9-ти об’єктах, з них:  
«148/128 кв. ж/б по вул. Жовтневої революції (ІІ черга)» – 20,0 тис. грн, 
«Капітальний ремонт греблі ТЕЦ» – 110,0 тис. грн., «Капремонт будівель 
ЛШМД, вул. Короленка, 56» – 5,4 тис. грн., «Теплові мережі, смт. Нове, 
м. Кіровоград – реконструкція» – 111,9 тис. грн, «Система теплопостачання 
смт. Нове – реконструкція» – 1233,8 тис. грн., «Тепловий пункт по 
вул. Попова – реконструкція» – 488,2 тис. грн.;

вартість проектних робіт – 715,8 тис. грн.;
вартість пусконалагоджувальних робіт – 65,8 тис. грн.;
витрати по технагляду  – 242,4 тис. грн.

2008 рік

На виконання Програми інвестиційної діяльності м.Кіровограда на 
2008 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 21.02.08
№ 446,  управлінням отримано та використано коштів бюджету розвитку у 
сумі 19412,0 тис. грн. (або 88,2% від запланованих з урахуванням змін у сумі 
21997,3 тис. грн.), а саме:

 за КФК 150101 «Капітальні вкладення» – 12960,5 тис. грн. (або 83,4% 
від запланованих у сумі 15531,9 тис.грн.), з них за рахунок субвенції з 
обласного бюджету – 400,0 тис.грн. та коштів міського бюджету розвитку 
– 12560,5 тис. грн., на виконання робіт по об’єктах, перелік яких був 
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затверджений рішенням Кіровоградської міської ради від 
28.12.07 № 404 «Про міській бюджет на 2008 рік» та внесеними до нього 
змінами рішеннями Кіровоградської міської ради, а саме:

тис. грн.

Назва
галузі

Затверджені планові 
призначення

Внесено
змін до 

планових 
призначень

Затверджено з 
урахуванням змін

Вико-
нано 

фактично

Питом
а вага

Житлове 
господарство

2110,0  (18 об’єк.) -588,0 1522,0 (23 об’єк.) 1370,8 10,6%

Комунальне 
господарство

6993,0 (36 об’єк.) -2329,5 4663,5 (31 об’єк.) 3919,1 30,2%

Охорона 
здоров’я

3459,0 (13 об’єк.) -587,9 2871,1 (19 об’єк.) 2439,1 18,8%

Освіта 5182,9 (22 об’єк.) -285,6 4897,3 (24 об’єк.) 3801,2 29,3%

Культура 1520,0 (13 об’єк.) -1029,0 491,0 (6 об’єк.) 353,0 2,7%

Спорт 1000,0 (3 об’єк.) -783,0 217,0 (3 об’єк.) 215,3 1,7%

Інші об’єкті 250,0 (2 об’єк.) +620,0 870,0 (5 об’єк.) 861,9 6,7%

Разом 20514,9 (107об’єк.) -4983,0 15531,9 (111 об’єк.) 12960,5 100%

На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 19.06.08 № 530-р «Про розподіл субвенції з 
державного бюджету у 2008 році» рішенням Кіровоградської міської ради
від 03.07.08 № 756 по головному розпоряднику бюджетних коштів,
управленню капітального будівництва міської ради, за КФК 150101 були 
передбачені бюджетні призначення за рахунок субвенції з обласного 
бюджету на «Встановлення пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933
років в Україні на території м.Кіровограда» у сумі 400,0 тис. грн., які 
використані у повному обсязі на влаштування бетонного постаменту та 
майданчику, змощеного фігурними елементами навколо знака та алей.

 за КФК 150122 «Інвестиційні проекти» – 6451,5 тис. грн. (або на 
99,9% від запланованих на рік у сумі 6465,4 тис. грн.) на виконання 
інвестиційних проектів:

 «Насосна станція "Зона ІІ-А", резервуар чистої води, м.Кіровоград 
– будівництво»  у сумі 2549,8 тис. грн. (на 100%), у тому числі за рахунок 
субвенції з Державного бюджету – 2124,8 тис. грн. та співфінансування з 
міського бюджету – 425,0 тис. грн.;

 «ЗОШ № 2 по вул. Новгородській, 41, м. Кіровоград – будівництво 
навчального корпусу та спортзалу» у сумі оплачено 1390,3 тис.грн. (на 99,% 
при запланованих 1404,2 тис. грн.), фактично виконано робіт на 
1404,2 тис. грн., у тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 
– 1156,3 тис. грн. (або на 98,8% при запланованих 1170,2 тис. грн.) та 
співфінансування з міського бюджету – 234,0 тис. грн. (У зв’язку з 
недоотриманням коштів субвенції з державного бюджету у повному обсязі 
фактично виконані роботи на суму 13,9 тис.грн. були оплачені у 2009 році за 
рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету.);

 «Реконструкція системи теплопостачання, смт.Нове (2-га черга), 
м.Кіровоград (пусковий комплекс)» у сумі 2511,4 тис. грн., (на 100%), 
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у тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 
– 1931,4 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету – 580,0 тис. грн.

Крім того, за рахунок коштів загального фонду управлінням були 
використані кошти:

 за КФК 090416 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та 
праці» у сумі 20,0 тис.грн. на газифікацію індивідуальних будинків ветеранів 
війни згідно з рішенням виконавчого комітету КМР від 23.06.08 № 916 «Про 
затвердження осіб, якім надається допомога щодо газифікації їх 
індивідуальних будинків» у кількості 2 чоловік – загальна сума допомоги 
рішенням не визначена. 

 Відповідно до актів виконаних робіт та довідки про виконання робіт 
наданих до перевірки виконано будівельних, монтажних та ремонтних  робіт
на загальну суму  17159,738 тис.грн.

При виконанні обсягів робіт у 2008 році управлінням капітального 
будівництва було також оплачено:

вартість обладнання у сумі 2254,7 тис. грн. по 6-ти об’єктах, з них:  
«Будівництво котельні спеціальної ЗОШ № 2, вул.Колгоспна, 73»                              
– 251,4 тис. грн., «Будівництво котельні ЗОШ № 21, вул. Берегова, 1»                  
– 474,7 тис. грн., «Котельня ЗОШ № 15, вул.Казанська,13, м. Кіровоград
– монтаж 4-х модулів» – 96,7 тис. грн., «Капітальний ремонт 1-ої міської 
лікарні, вул.Фортеця, 21» – 51,4 тис.грн., «Реконструкція котельні 2-ої 
поліклініки першої міської лікарні, вул.Валентини Терешкової, 136»              
– 34,4 тис. грн., «Реконструкція системи теплопостачання, смт. Нове (2-га 
черга), м. Кіровоград (пусковий комплекс)» – 1346,2 тис. грн.;

проектно-кошторисну документацію – 1542,1 тис. грн.;
витрати по технагляду – 424,9 тис.грн.
Перевіркою встановлено, що протягом 2008 року в порушення п. 1, 3 

Положення про управління капітального будівництва міської ради щодо 
основних функцій управління, як замовника з будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту об’єктів, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Кіровограда, управлінням капітального 
будівництва міської ради за рахунок коштів бюджету розвитку міського 
бюджету за КФК 150101 «Капітальні вкладення» були виконані роботи на 
об’єктах, які не належать до комунальної власності територіальної громади 
м. Кіровограда, а саме:

капітальний ремонт будівлі по вул. Велика Пермській, 2 на суму
948,53 тис.грн. (балансоутримувач – Апеляційний суд Кіровоградської 
області) – обсяги капітальних вкладень по даному об’єкту у сумі 
950,0 тис.грн. затверджені рішенням КМР від 02.06.08 №537,  виконані у 
2008 році, у сумі 948,53 тис.грн., оплачені у 2008 році –  807,0 тис.грн. та у  
2009 році – 141,5 тис.грн.;

капітальний ремонт храму Св.Володимира Великого,
вул.Володарського, 73/5 на суму 304,632 тис. грн. (ремонт зовнішніх мереж 
та благоустрій території) – обсяг капітальних вкладень затверджено 
рішенням  КМР від 28.12.07  № 404 у сумі 200,0 тис.грн., збільшені рішенням 
КМР від 03.07.08 № 756 на 105,0 тис.грн., виконані у 2008 році, оплачені у 
2008 році –  302,082 тис. грн. та у  2009 році – 2,55 тис.грн.).
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2009 рік

На виконання Програми інвестиційної діяльності м.Кіровограда на 
2009 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 17.02.09 
№ 1771 за КФК 150101 «Капітальні вкладення» управлінням отримано та 
використано коштів у сумі 9825,1 тис. грн. (або 80,7% від запланованих у 
сумі 12167,1 тис. грн.), а саме:

тис. грн.

Назва
галузі

Затверджені 
планові 

призначення

Внесено
змін

Затверджено з 
урахуванням змін

Вико-
нано 

Питома 
вага

Житлове 
господарство

1666,9 ( 28 об’єк.) +1,7 1668,6 (32 об’єк.) 1535,1 15,6%

Комунальне 
господарство

6459,7 (28 об’єк.) -3980,4 2479,3 (28 об’єк.) 2245,7 22,9%

Охорона 
здоров’я

1274,3 (17 об’єк.) -595,0 679,3 (22 об’єк.) 286,4 2,9%

Освіта 3602,2 (25 об’єк.) +2150,1 5752,3 (37 об’єк.) 4811,6 49,0%

Культура 121,6 (5 об’єк.) 121,6 (5 об’єк.) 121,6 1,2%

Спорт 0,2 (1 об’єк.) 0,2 (1 об’єк.) 0,2

Інші об’єкті 875,8 (5 об’єк.) +590,0 1465,8 (7 об’єк.) 824,5 8,4%

Разом 14000,7(109об’єк. -1833,6 12167,1( 132об’єк.) 9825,1 100%

Перевіркою бюджетних призначень в розрізі об’єктів, затверджених 
рішеннями Кіровоградської міської ради,  виявлено суттєву нерівномірність  
затверджених бюджетних призначень в розрізі галузей.

Так, при затверджених призначеннях по галузі «Охорона здоров’я» у 
сумі 1274,3 тис. грн., протягом 2009 року планові показники були зменшені  
на 595,0 тис. грн., виконання склало лише 286,4 тис. грн., або 2,9% від 
загального обсягу капітальних вкладень управління капітального 
будівництва. 

У свою чергу, за рахунок перерозподілу бюджетних призначень,
затверджені призначення по «Інших об’єктах» зросли протягом року на 
590,0 тис. грн., з них на:

 капітальний ремонт приміщення по вул.Медведєва, 11 (приміщення 
прокуратури м.Кіровограда) на суму 280,0 тис. грн. – затверджені рішеннями 
Кіровоградської міської ради від 17.03.09 № 1843 та від 02.07.09 № 2158 за 
рахунок зменшення бюджетних призначень по об’эктах комунального 
господарства (180,0 тис. грн.) та капітального ремонту пральні у дитинячому 
будинку "Барвінок", вул. Суворова, 1 (100,0 тис. грн.),

капітальний ремонт будівлі, вул.Габдрахманова, 7 (приміщення 
Кіровського районного суду) у сумі 100,0 тис.грн. – затверджені рішенням 
КМР від 09.07.09 № 2224 за рахунок зменшення по об’єкту «Система 
теплопостачання, смт. Нове,  (2-га черга), м.Кіровоград – реконструкція»,

«Встановлення пам’ятника О.М.Пашутіну по вул. Карла Маркса, 41 та 
благоустрій прилеглої території» у сумі 250,0 тис. грн. – затверджені
рішенням Кіровоградської міської ради від 09.07.09 № 2224 за рахунок 
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зменшення бюджетних призначень по об’єкту «Система 
теплопостачання, смт. Нове,  ( 2-га черга), м. Кіровоград – реконструкція».

Відповідно до актів виконаних робіт та довідки про виконання робіт 
наданих до перевірки виконано будівельних, монтажних та ремонтних  робіт  
на загальну суму  9931,1146 тис. грн.

При виконанні обсягів робіт у 2009 році управлінням капітального 
будівництва було також оплачено:

  погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2008 році 
роботи у сумі 1804,4 тис. грн.;

 вартість обладнання у сумі 52,2 тис. грн. по об’єкту «Капітальний 
ремонт будівлі, вул. Карла.Маркса, 41 (к. 426);

 оплату придбання житла – 246,0 тис.грн. (відповідно до рішення 
Кіровоградської міської ради від 09.07.09 № 2224 та клопотання 
Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного 
університету внутрішніх справ для спеціалістів даного университету). Оплата 
за придбання трикімнатної квартири по вул. Генерала Жадова, 23, корп. 3, 
кв. 24, м. Кіровоград, здійснена платіжним дорученням від 22.09.09 № 583 
у сумі 246,0 тис. грн. згідно з договором купівлі-продажу від 16.09.09 
№ 3618741 між УКБ та Каппель Т.А., ІПН 2253223185;

 оплату матеріалів – 23,4 тис. грн.;
 проектно-кошторисну документацію – 415,8 тис. грн.;
 оплату пусконалагоджувальних робіт – 34,4 тис. грн.;
 витрати по технагляду – 201,9 тис. грн.
Перевіркою встановлено, що протягом 2009 року в порушення п.1.3 

Положення про управління капітального будівництва міської ради щодо 
основних функцій управління як замовника з будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту об’єктів, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Кіровограда, управлінням капітального 
будівництва міської ради за рахунок коштів бюджету розвитку міського 
бюджету за КФК 150101 «Капітальні вкладення» були виконані роботи на 
об’єкті, який не належить до комунальної власності територіальної громади 
м. Кіровограда, а саме «Капітальний ремонт будівля по вул. Габдрахманова, 
7» (приміщення Кіровського районного суду). Виконання робіт затверджено 
рішенням Кіровоградської міської ради від 09.07.09  № 2224 у сумі 100,0 
тис.грн.. Обсяги робіт у сумі 94,642 тис. грн. виконані у 2009 році, оплачені 
у 2009 році  –  92,413 тис. грн. та у 2010 році – 2,229  тис. грн.

2010 рік

На виконання Програми інвестиційної діяльності м. Кіровограда на 
2010 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 13.04.10
№ 3362 за КФК 150101 «Капітальні вкладення» управлінням отримано 
5100,9 тис.грн. (або 87,7% від запланованих з урахуванням внесених змін у 
сумі 5816,2 тис. грн.) коштів бюджету розвитку міського бюджету на 
виконання робіт по об’єктах, перелік яких затверджений рішенням 
Кіровоградської міської ради від 18.05.10 № 3545 «Про міській бюджет на 
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2010 рік» та внесеними до нього змінами згідно із рішеннями 
Кіровоградської міської ради,  а саме:

тис.грн.

Назва
галузі

Затверджені 
планові 

призначення

Внесено 
змін

Затверджено з 
урахуванням змін

Вико-
нано 

фактично

Питома 
вага

Житлове 
господарство

1935,0 ( 23 об’єк.) -1541,0 394,0 (10 об’єк.) 251,5 4,9%

Комунальне 
господарство

6772,0 (15 об’єк.) -5499,0 1273,0 (7 об’єк.) 1186,7 23,4%

Охорона 
здоров’я

1930,0 (11 об’єк.) -1685,0 245,0 (2 об’єк.) 240,7 4,7%

Освіта 8436,0 (31 об’єк.) -6388,0 2048,0 (15 об’єк.) 1578,6 30,9%

Культура 630,0 (6 об’єк.) -595,0 35,0 (1 об’єк.) 32,2 0,6%

Спорт 510,0 (2 об’єк.) -510,0

Інші об’єкті 475,0 (5 об’єк.) -465,0 10,0 (1 об’єк.) 0,0

Погаш.кредит.  
заборг.за 2009р

1811,2 1811,2 1811,2 35,5%

Разом 22499,2 (93об’єк.) -16683,0 5816,2 (36 об’єк.) 5100,9 100%

У зв’язку із невиконанням у 2010 року плану по надходженнях до 
бюджету розвитку міського бюджету рішеннями Кіровоградської міської 
ради від 02.09.10 № 3703 та від 17.12.10 № 43 управлінню капітального 
будівництва були зменшені бюджетні призначення по капітальних 
вкладеннях на суму 16683,0 тис. грн. 

Відповідно до актів виконаних робіт та довідки про виконання робіт 
наданих до перевірки виконано будівельних, монтажних та ремонтних  робіт
на загальну суму  4824,652 тис. грн.

При виконанні обсягів робіт у 2010 році управлінням капітального 
будівництва було також оплачено:

 погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2009 році 
роботи у сумі 1811,205 тис. грн.;

 проектно-кошторисну документацію – 11,587 тис. грн.;
 витрати по технагляду –25,717 тис. грн.
Відповідно до звіту про заборгованість за бюджетними коштами 

(форма №7м) станом на 01.01.11 зареєстрована в органах Державного 
казначейства кредиторська заборгованість за КФК 150101 «Капітальні 
вкладення» склала 129,774 тис. грн. у зв’язку з поверненням 30.12.10 
управлінням Державного казначейства у м.Кіровограді коштів до міського 
бюджету (при наявності наданих казначейству документів на проведення 
фінансування на суму 129,774 тис. грн.).

Згідно із журнал-ордером №6 «Розрахунки з дебіторами та 
кредиторами» станом на 01.01.11 фактична заборгованість за виконані у 
впродовж 2010 року роботи на планових об’єктах склала  2509,4 тис. грн., 
яка виникла у зв’язку із виконанням управлінням капітального будівництва 
міської ради робіт без наявності фактичних надходжень до бюджету розвитку 
міського бюджету (Інформація про стан фактичної кредиторської 
заборгованості станом на 01.01.11 в розрізі об’єктів додається).
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Надходження та використання коштів за іншими джерелами 
власних надходжень бюджетних установ

Відповідно до п.4.4 Положення управління капітального будівництва 
має право залучати на договірних засадах кошти юридичних та фізичних осіб 
незалежно від форм власності для виконання програм будівництва, 
фінансування будівельно-монтажних та ремонтних робіт.

Перевіркою встановлено, що протягом 2006-2010 років по 
спеціальному фонду міського бюджету управлінням отримано за іншими 
джерелами власних надходжень установи коштів у сумі 1445,45 тис. грн., які 
використані у сумі 1443,6 тис. грн., а саме:

75,0 тис. грн. на газифікацію будинків учасників та інвалідів ВВВ 
відповідно до рішення КМР від 05.09.2006 №72 «Про внесення змін до 
Положення про будівництво газових мереж для мешканців м. Кіровограда та 
затвердження переліку осіб, яким у 2006 році надається допомога щодо 
газифікації їх індивідуальних будинків» за рахунок оплати даних мешканців;

156,0 тис. грн. на виконання договору від 10.09.08 № 44 від 
ТОВ «Українська гірничо-металургійна компанія – Дніпропетровськ», як 
пайова участь у будівництві та реконструкції котелень у м. Кіровограді
(ЗОШ № 21, вул. Берегова, 1 – 52,0 тис.грн., СЗОШ № 2, вул. Колгоспна, 73 
– 52,0 тис. грн., котельні 2-ої поліклініки першої міської лікарні, 
вул. Терешкова, 136 – 52,0 тис. грн.);

628,9 тис. грн. на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 
03.03.09 № 1784 «Про затвердження Положення про фонд розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Кіровограда» за 
кошти інвесторів на встановлення пам’ятника О.М.Пашутіну по 
вул. К.Маркса, 41. Кошти були використані на: оплату виконаних робіт 
згідно з формами КБ-2 та КБ3 – 566,618 тис. грн., оплату матеріалів 
– 23,362 тис. грн., проектно-кошторисну документацію – 26,266 тис. грн., 
пусконалагоджувальні роботи – 1,44 тис. грн., послуги технагляду УКБ 
– 12,554 тис. грн.;

583,7 тис .грн., на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 
27.05.2010 №3578 «Про внесення змін до додатків 1-2 до Програми 
інвестиційної діяльності м. Кіровограда на 2010 рік», затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 13 квітня 2010 року № 3362, від інвесторів 
на благоустрій площі по вул. Шевченка та встановлення пам’ятника 
В.Винниченку, які, з урахуванням залишку на початок року у сумі 
4,85 тис. грн., використані у сумі 31,7 тис.грн. на погашення кредиторської 
заборгованості за 2009 рік по капітальних вкладеннях відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.09 № 1414 «Про заходи 
щодо організації бюджетного процесу у 2010 році» (капремонт  ЗОШ № 21 
– 30,0 тис. грн., капремонт ж/б по вул. Радянській, 14 – 1,7 тис. грн.)  та на 
благоустрій площі по вул. Шевченка, 1 із встановленням пам’ятника 
В.Винниченку – 555,3 тис. грн. 
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Надходження та використання коштів цільового фонду

Протягом 2009 – 2010 років управлінням капітального будівництва 
міської ради було отримано  916,0 тис.грн.  коштів цільового фонду розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Кіровограда (надалі 
– цільового фонду), створеного рішенням Кіровоградської міської ради від 
03.03.09  № 1784 з метою акумулювання коштів фізичних та юридичних осіб 
(Замовників) на соціально-економічний розвиток м.Кіровограда.

Кошти від пайової участі замовників на розвиток інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури міста, які надійшли до цільового 
фонду міського бюджету, були отримані управлінням капітального 
будівництва міської ради відповідно до розпоряджень міського голови, а 
саме: у 2009 році видано 12 розпоряджень, у 2010 році – 10 розпоряджень
(окремо на кожну суму із зазначенням назви об’єкту фінансування).

За 2009 рік управлінням капітального будівництва отримано 
458,0 тис. грн. (71,1% від запланованих надходжень у сумі 643,96 тис. грн.), 
які використано на встановлення пам’ятника О.М.Пашутіну по 
вул. К.Маркса, 41 біля будинку Кіровоградської міської ради, а саме: на 
оплату виконаних робіт відповідно до актів виконаних робіт ТОВ "Спрінг" 
(відповідно до договору від 25.03.09 № 18-09) – 450,0 тис. грн., оплату послуг 
технічного нагляду управління – 8,0 тис.грн.

За 2010 рік отримано  458,0 тис. грн.  (48,7% від запланованих у сумі 
940,0 тис.грн.), які  використано на:

благоустрій площі по вул. Шевченка, 1 та встановлення пам’ятника 
В.Винниченку – 418,0 тис. грн. (план – 900,0 тис. грн.) на оплату виконаних
робіт ТОВ "Спрінг" відповідно до договору № 3-10  від 26.04.10;

на встановлення пам’ятника Г.Куроп’ятникову та благоустрій 
прилеглої території – 40,0 тис. грн. (план – 40,0 тис. грн.).

Відповідно до звіту про заборгованість за бюджетними коштами 
(форма №7м) станом на 01.01.11 зареєстрована в органах Державного 
казначейства кредиторська заборгованість за КФК 240900 «Цільові фонди, 
утворені органами місцевого самоврядування» склала 31,0 тис.грн. (у зв’язку 
із поверненням 30.12.10 управлінням Державного казначейства у 
м.Кіровограді коштів до міського бюджету при наявності наданих 
документів на проведення фінансування). 

Згідно із журналом-ордером №6 «Розрахунки з дебіторами та 
кредиторами» фактична заборгованість станом на 01.01.11 склала 
42,0 тис. грн., а саме за виконані роботи по об’єкту «Благоустрій площі по
вул. Шевченка, 1 та встановлення пам’ятника В.Винниченку».

Встановлені перевіркою порушення та недоліки

Виходячи з вищевикладеного, за результатами проведеної перевірки 
встановлені наступні порушення та недоліки:

пункт 4.11. розділу 4 Положення щодо права управління капітального 
будівництва створювати комунальні унітарні підприємства для виготовлення 
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проектно-кошторисної документації, будівельних матеріалів і виробів, по 
проведенню будівельних, ремонтних, пусконалагоджувальних та інших робіт 
і послуг та пункт 4.16 розділу 4 Положення щодо права управління за 
згодою міської ради здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, 
створювати спільні підприємства, у тому числі з іноземними інвестиціями
суперечать п.п. 30, 33 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні»;

невиконання затверджених кошторисних призначень за КФК 150101 
«Капітальні вкладення» у 2008 році на 16,6%, у 2009 році на 19,2% та 
у 2010 році на 12,3%  у зв’язку із невиконанням головними розпорядниками 
плану надходжень до бюджету розвитку міського бюджету та невиконання 
затверджених кошторисних призначень за КФК 240900 «Цільові фонди, 
утворені органами місцевого самоврядування» у 2009 році на 28,9% та у 
2010 році на 49,1% у зв’язку із невиконанням плану по надходженнях до 
цільового фонду бюджету; 

виникнення станом на 01.01.11 кредиторської заборгованості по 
капітальних вкладеннях за фактично виконані обсяги робіт у сумі 
2509,4 тис. грн. без фактичних надходжень до бюджету розвитку міського 
бюджету, що суттево впливає на фінансування робіт по об’єктах, 
запланованих на 2011 рік; 

перевіркою бюджетних призначень в розрізі об’єктів, затверджених 
рішеннями Кіровоградської міської ради,   виявлено суттєву нерівномірність  
затверджених бюджетних призначень в розрізі галузей та відволікання 
коштів бюджету розвитку на виконання робіт по «Інших об’єктах», що 
ставить під сумнів їх об’єктивне планування;

усупереч основним функціям управління капітального будівництва 
міської ради, як замовника з будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту об’єктів, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Кіровограда (п.1.3 Положення про управління),  управлінням 
капітального будівництва за рахунок коштів бюджету розвитку міського 
бюджету у 2008 – 2009 роках за КФК 150101 «Капітальні вкладення» 
були виконані роботи на об’єктах, які не належать до комунальної 
власності територіальної громади  м. Кіровограда: капітальний ремонт 
будівлі по вул. Великій Пермській, 2 на суму 948,53 тис. грн.
(балансоутримувач – Апеляційний суд Кіровоградської області), капітальний 
ремонт храму Св. Володимира Великого, вул. Володарського, 73/5
на суму 304,632 тис. грн., капітальний ремонт будівлі по 
вул. Габдрахманова, 7 (приміщення Кіровського районного суду) на суму 
94,642 тис. грн.

Таким чином, за період з 1 березня 2006 року по 31 жовтня 2010 року 
відволікання коштів бюджету розвиту управлінням капітального будівництва  
міської ради на виконання робіт по об’єктах, які не належать до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда, склало 1347,804 тис. грн.
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ПРОПОЗИЦІЇ КОМІСІЇ

1. Управлінню капітального будівництва (Ксенічу В.М.) привести у 
відповідність до чинного законодавства Положення про управління
капітального будівництва Кіровоградської міської ради.

2. Провести реструктуризацію кредиторської заборгованості по 
капітальних вкладеннях станом на 01.01.11 за виконані підрядними 
організаціями роботи у 2010 році, з метою погашення її за рахунок коштів 
бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету у поточному році.

 3. Вказати начальнику управління капітального будівництва 
Ксенічу В.М. про недопущення у подальшому створення кредиторської 
заборгованості без наявності фактичних надходжень до бюджету розвитку
міського бюджету.

4. Забезпечити включення до переліку об’єктів, що фінансуються з 
бюджету розвитку міського бюджету, лише ті об’єкти, які належать до
комунальної власності міста.

5. Забезпечити обґрунтоване планування об’єктів, фінансування яких 
здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку, та пропорційне 
виконання запланованих обсягів у розрізі галузей.

6. Посилити контроль за виконанням вимог державних будівельних 
норм та правил з будівництва, реконструкції та капітального ремонту 
об’єктів за рахунок бюджетних коштів.

7. Забезпечити виконання затверджених управлінню капітального 
будівництва кошторисів на 2011 рік.

Голова комісії Дзядух В.О.

Секретар Кравченко М.А.
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Додаток до звіту

про проведення аудиту діяльності управління 
капітального будівництва Кіровоградської міської ради 
за період з 1 березня 2006 року по 31 жовтня 2010 року 

Інформація
про стан  фактичної кредиторської заборгованості

станом на 01.01.11  по управлінню капітального будівництва
Кіровоградської міської ради

тис. грн.

№
п/п

Назва об’єкту та підрядної 
організації

Дата
виникнення

заборгованості

Сума кредиторської 
заборгованості

01.01.2011р

1 2 3 4
1 Будівництво зливної каналізації по 

вул. Андріївській
ВАТ «Кіровоградгідроспецбуд»

ФДП «Укрдержекспертиза»
Серпень2010
Жовтень 2010

36,0
6,1

2 Будівництво учбового корпусу та 
спортзалу ЗОШ І-ІІІст. № 2 
по вул. Новгородській, 41

ТОВ «Мостнік»
Інститут ВАТ Кіровоградагропроект

Вересень2010
Вересень2010

155,0
10,9

3 Капітальний ремонт покрівлі 
житлового будинку по 

вул.Металургів,7, с. Нове
ПП «Кіровоградбудторгзбут» Вересень2010 62,5

4 Капітальний ремонт  житлового 
будинку по  вул. Донецькій, 90-б

ПП «Кіровоградбудторгзбут» Вересень2010 7,4
5 Капітальний ремонт  житлового 

будинку по просп. Правди 8, к.3
ПП «Кіровоградбудторгзбут» Жовтень2010 32,3

6 Капітальний ремонт  житлового 
будинку по вул.Червонозорівській,7

ЗАТ «Міськбудпроект»
(проектні роботи)

ДП КСУ 411

Жовтень2010

Грудень2010

15,1

14,0

7 Капітальний ремонт  житлового 
будинку по вул.Пожарського,7

ПП «Укрпол плюс» Вересень2010 5,5

8 Капітальний ремонт  житлового 
будинку по просп. Правди 7, к.3

ПП «Геоїд» Серпень2010 19,6

9 Капітальний ремонт  прилеглої 
території до житлового будинку по

 просп Правди 8, к.6
ПП Верещак В.О. Жовтень2010 29,6

10 Капітальний ремонт  житлового 
будинку по пр. Правди 9 к.1

ТОВ «333»
Вересень2010 39,7

11 Капітальний ремонт  вул. Леніна 
ТОВ «Укррембудсервіс» Жовтень2010 18,7

12 Капітальний ремонт  огорожі 
набережної р. Інгул

ПП «Кіровоградбудторгзбут»
ПП «Віком»

вересень2010
жовтень2010

1,9
11,6
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1 2 3 4
13 Капітальний ремонт  міської «Дошки 

пошани»
ТОВ «Укррембудсервіс»

жовтень2010 170,9

14 Капітальний ремонт  ДНЗ № 63 
«Посмішка» по вул. Г.Сталінграда, 4-а

ПП БК Квартал-В
Вересень2010 30,7

15 Капітальний ремонт дитячого 
майданчика по вул. Бєлінського

ПП «Кіровоградбудторгзбут»
вересень2010 28,7

16 Капітальний ремонт будівлі АДС 080,
вул. Калініна,3

ПП «Стройгарант»
вересень2010 21,4

17 Капітальний ремонт НВО СЗШ для 
дітей з вадами слуху по
вул. Куропятникова, 19

ПП «Центр будівельних технологій»
ПП «АртАлекс»
ПП «Феррарі»

вересень2010
жовтень2010
жовтень2010

19,3
146,3
14,4

18 Капітальний ремонт ЗОШ№4 по 
вул. Калініна,18

ПП «Кіровоградбудторгзбут»
ПП «Стройгарант»

серпень2010
жовтень2010

1,4
6,2

19 Капітальний ремонт СЗОШ №14 по 
вул. Жовтневої Революції,19

ПП «Ніфа»
серпень2010 89,7

20 Капітальний ремонт КЗ НВО №16 
ДЮЦ «Лідер» по пров.Фортечному,7

ТОВ «Мостнік»
жовтень2010 2,6

21 Капітальний ремонт КЗ НВО школа 
козацького виховання №21 СГЛ  ДНЗ 

по вул. Береговій,1
ПП «Ніфа»

липень 2010 70,1

22 Капітальний ремонт НВК ЗОШ №25 
ПМЛ по вул. Леваневського,2б

ТОВ «333»
ПП «Феррарі»

вересень2010
жовтень2010

19,4
3,6

23 Капітальний ремонт дитячого будинку 
сімейного типу Деревянків по 

вул. Врубеля,22
ТОВ «АртАлекс»

вересень2010 7,3

24 Капітальний ремонт гімназії новітніх 
технологій навчання по вул. Бєляєва,1

ПП «Кіровоградбудторгзбут» жовтень2010 54,9

25 Капітальний ремонт МСЮТ по 
вул. Яновського,60

Будівельна імперія ОВ липень2010 49,2

26 Капітальний ремонт 5-ої міської 
поліклініки по вул. Космонавта 

Попова,9-б
ТОВ «АртАлекс»

Липень2010 77,3

27 Капітальний ремонт  ЕКГ та ЦСУ 
ЦМЛ стаціонар №1 по вул. Фортеця,21

ПП «Кіровоградбудторгзбут»
жовтень2010 65,5

28 Капітальний ремонт приміщення 
амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини с. Гірниче
(газове опалення)

ПП «Віком»

серпень2010 108,4

29 Капітальний ремонт будинку культури 
мкр. Масляниківка  по 

вул.Микитенка,15
ПП БК Квартал-В

жовтень2010 8,4
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1 2 3 4
30 Капітальний ремонт дитячої музичної 

школи № 3 по
 вул. Академіка Корольва, 4

ТОВ «АртАлекс»
жовтень2010 21,7

31 Капітальний ремонт вбудованого 
приміщення по пров.Фортечному,19

ПП Ферарі
жовтень2010 21,7

32 Капітальний ремонт
 ДНЗ № 16, с. Нове

ПП «Кіровоградбудторгзбуд»
жовтень2010 76,6

33 Капітальний ремонт житлового 
будинку по просп Правди 8 к.5

ПП Верещак В.О.
жовтень2010 34,4

34 Капітальний ремонт дитячого будинку 
сімейного типу по 

вул. Тульській,52-Б
ПП «Віком»

жовтень2010 23,4

35 Капітальний ремонт приміщення 
міської санепідемстанції по

 вул. Комарова,64
ПП «Віком»

жовтень2010р 21,4

36 Капітальний ремонт школи - інтернат 
по вул. Короленка,46 

ТОВ «АртАлекс»

Жовтень-
грудень2010 221,8

37 Капітальний ремонт житлового 
будинку  по вул. Яновського,153-А

ПП «Кіровоградбудторгзбуд» жовтень2010 61,6
38 Капітальний ремонт приміщення  

по вул. Медведєва,11
ПП «Кіровоградбудторгзбуд» Жовтень2010 35,0

39 Капітальний ремонт житлового 
будинку  по вул. Шахтарській, 13

ТОВ «333»
Листопад2010 15,9

40 Капітальний ремонт  будівлі ЗОШ №22 
с. Гірниче
ПП «Геоїд»

Серпень 2010
5,4

41 Будівництво пам’ятника
 В.Винниченку ТОВ «Гранекс»

ТОВ «Спрінг»
Вересень2010 30,7

11,3
42 Капітальний ремонт  інженерних 

мереж під благоустрій перехрестя
 вул. Пушкіна і Андріївської

ВАТ «Кіровоградгідроспецбуд»
Жовтень2010 224,6

43 Капітальний ремонт  інженерних 
мереж під благоустрій перехрестя

 вул. Верхньої Биковської і 
Андріївської

ВАТ «Кіровоградгідроспецбуд

Жовтень2010 273,5

44 Газифікація житлового будинку
по вул. Толстого,34 ПП Віком Жовтень 2010

10,8

Всього 2551,4
У тому числі за рахунок: бюджету розвитку – 2509,4 тис.грн..
                        благодійних внесків до цільового фонду – 42,0 тис.грн.

Начальник УКБ міської ради                                                            Ксеніч В.М.

Начальник фінансово-економічного
відділу УКБ міської ради  Краснопольська Н.В.


