Інформація Управління капітального будівництва Міської ради міста
Кропивницького про виконання бюджету за бюджетними програмами
за 2018 рік
Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(далі — Управління) є виконавчим органом Міської ради міста Кропивницького.
Діяльність Управління регламентується “Положенням про управління
капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького”, затвердженим
рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року №1382.
Управління виконує функції замовника на проектування та проведення
будівельно-монтажних робіт щодо будівництва нових, реконструкції, реставрації
та капітального ремонту об’єктів освіти, охорони здоров’я, транспорту,
комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення, які
належать до комунальної власності територіальної громади міста.
Загальна сума видатків, затверджена у кошторисах Управління на
2018 рік становила 113671,34 тис.грн., з них використано 81752,05 тис.грн.,
у т.ч. за загальним фондом затверджено кошторисом 2581,50 тис.грн.,
використано 2577,70 тис.грн, за спеціальними фондом затверджено кошторисом
111089,84 тис.грн., використано 79174,35 тис.грн.
За рахунок коштів загального та спеціального фондів міського бюджету
забезпечено
виконання
основних
напрямків
діяльності
Управління
повісімнадцяти кодам бюджетних програмам, а саме:
1510160 Керівництво і управління у сфері капітального будівництва
(освоєно 3877,90 тис.грн);
1511010 Надання дошкільної освіти (освоєно 2695,5 тис.грн);
1511020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (освоєно
11524,5 тис.грн);
1511040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школамиінтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (освоєно
2066,6 тис.грн);
1512010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(освоєно 3174,9 тис.грн);
1512080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної
медичної допомоги (освоєно 872,7 тис.грн);
1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах
соціального обслуговування (освоєно 616,5 тис.грн);
1513110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту (освоєно
804,6 тис.грн);
1513130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері (освоєно
254,4 тис.грн);
1517310 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства
(освоєно 29505,8 тис.грн);
1517320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (освоєно
242,8 тис.грн);
1517330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності (освоєно 1984,0 тис.грн);

1517340 Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури
(освоєно 1478,2 тис.грн);
1517370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку
територій (освоєно 17438,19тис.грн);
1517461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (освоєно 1240,0 тис.грн);
1517530 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(освоєно 60,20 тис.грн);
1517640 Заходи з енергозбереження (освоєно 204,56 тис.грн);
1517693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (освоєно
3710,7тис.грн).
Відповідно до Програми капітального будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціальнокультурного призначення міста Кропивницького (із змінами) на 2018 рік
передбачалося виконання будівельно-монтажних та проектних робіт на загальну
суму 109 534,74 тис.грн,використано - 77 813,95 тис.грн.
У 2018 році в межах бюджетного призначення виконувалися будівельномонтажніроботита розроблялася проектно-кошторисна документація по
64-х об’єктахкомунального, соціально-культурного призначення, освіти та
охорони здоров'я та спорту, з яких:
- 30 об’єктів закладів освіти на суму 16800,87 тис.грн., в тому числі
6 дошкільних навчальних закладів та 24 школи;
- 3 об’єкти охорони здоров’я на суму 4 047,60 тис.грн.;
- 3 об’єкти соціального захисту та соціального забезпечення на суму
1 675,52 тис.грн.
- 16 об’єктів будівництва та регіонального розвитку на суму
50096,47 тис.грн., з яких по п’яти виконувалися роботи з будівництва, по трьом з
реконструкції, по одному з реставрації, по семи з виготовлення проектнокошторисної документації
- 4 об’єкта за програмою “Громадський бюджет” на суму 629,58 тис.грн.
(по одному ремонт приміщення та по трьом розроблено кошторисну
документацію);
- 2 об'єкти транспортної інфраструктура та дорожнього господарства на
суму 1240,03 тис.грн;
- 6 об’єктів комунального господарства на суму 3323,88 тис.грн. (виконано
ремонтні роботи по чотирьом об’єктам та по двом виготовлено проектнокошторисну документацію)
Додатки:
1. Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за
кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації
кредитування бюджету за 2018 рік.
2. Інформація про виконання результативних показників, що
характеризують виконання бюджетної програми за 2018 рік.
3. Інформація про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм
(проектів), які виконуються в межах бюджетної програми за 2018 рік.

Публічне представлення Інформації управління капітального будівництва
про бюджет за бюджетними програмами буде проводитись 19 лютого 2019 року о
9 годині у приміщенні 215 будівлі Міської ради.

