
Інформація 

                     про виконання бюджетних програм  по управлінню 

Державного архітектурно - будівельного контролю  

за 2021 рік 

 

Управління Державного архітектурно - будівельного контролю               

(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 2021 році здійснювалось  за 

двома бюджетними програмами: 

Програма 1710160 «Керівництво і управління у сфері державного 

архітектурно - будівельного контролю»; 

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

інформатики». 
 

По програмі 1710160 «Керівництво і управління у сфері державного 

архітектурно - будівельного контролю» за загальним  фондом затверджено 

кошторисом видатків на загальну суму  3098,8 тис. грн.  

Фактичний обсяг фінансування складає  3096,7 тис. грн.  

 Відхилення використання коштів складає 2,1 тис. грн. які  

невикористані в зв’язку вирішенням спорів в досудовому порядку. 

 

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

інформатики» за загальним  фондом затверджено кошторисом  20,8  тис. грн., 

фактичний обсяг фінансування складає   20,8  тис. грн. з них: 

- 17,6 тис. грн на оновлення антивірусного затисту та ліцензійного 

рограмного забезпечення; 

- 3,2 тис. грн на  придбання веб-камери. 

Програма виконана в повному обсязі. 

 

   Завдяки програмі  1710160 «Керівництво і управління у сфері державного 

архітектурно - будівельного контролю» протягом 2021 року  Управлінням було 

опрацьовано 1416 од.  вхідної кореспонденції, з них: 

 

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

 

- 7 од. депутатських звернень; 



 

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

Управління; 

 

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

законодавства; 
 

- 161 од. звернень юридичних осіб.  

 

         Головними спеціалістами відділу інспекційної роботи та дозвільних 

процедур Управління проведено 262  планових та позапланових перевірок 

дотримання вимог містобудівного законодавства.  

          За результатами проведених заходів було оформлено 140 протоколів та 

приписів  про адміністративні провопорушення. 

             Крім того, Управлінням було опрацьовано 1142 од.                                             

документів дозвільного характеру,  з них:   

        - 164 од. заяв про прийняття в експлуатацію об'єкта відповідно до          

пункту    розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» та дозволів;   

      -   294 од. заяв (амністій); 

      -   279 од. декларацій;  

      -   405 од. повідомлень.                                                                                                         

В частині  виконання   дозвільних та реєстраційних функцій, 

Управлінням видано 29 сертифікатів по  введенню в експлуатацію закінченого 

будівництвом об’єктів.  

 

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  1071,1 тис. грн.  з них: 

451,6 тис.грн.  -  надійшло за сплачені  сертифікати; 

619,5  тис.грн.  -  надійшло за сплачені штрафні санкції. 

   

  Публічне представлення інформації про виконання бюджетних 

програм 2021 року по  управлінню Державного архітектурно-будівельного 

контролю відбудеться  01 лютого 2022 року в приміщенні міської ради у 

кімнаті  117 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_kontrol/inf-

budzhet_dabk_2021.pdf 

  

   

Начальник відділу організаційного  

та бухгалтерського забезпечення - 

головний бухгалтер                                                                      Олена ІКЛЕНКО  


