
ІНФОРМАЦІЯ
про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників 

головним розпорядником коштів міського бюджету в межах бюджетної програми
у 2017 році

1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету )

2. Мета діяльності головного розпорядника____________________________________________
Керівництво і управління у сфері держаного архітектурно-будівельного контролю.

3. Завдання діяльності головного розпорядника________________________________________
3.1. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного 
контролю.
3.2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

4. Показники, що характеризують стан використання бюджетних коштів_________________

46
(КВК)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
01 грудня 2010 року № 1489

Інформація про бюджет за бюджетними програмами 
з деталізацією за кодами економічної класифікації 

видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів) 
за 2017 рік

(тис. грн.)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету /  код 
економічної 
класифікації 

видатків
бюджету або код 

кредитування 
бюджету

Код
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією 
видатків та кредитування бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

план на 2017 рік 
з урахуванням 
внесених змін

касове 
виконання за 

2017 рік

план на 2017 рік 
з урахуванням 
внесених змін

касове 
виконання за 

2017 рік

план на 2017 рік з 
урахуванням 
внесених змін

касове 
виконання за 

2017 рік

1 2 з . 4 5 ~ 5 7 6 5“

4610180 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, 
селищах, селах 1 340,840 1 324,558 105,600 105,600 1 446,440 1 430,158

Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в т. ч. 1 340,840 1 324,558 105,600 105,600 1 446,440 1 430,158
678,000 678,000 678,000 678,000
139,500 137,977 139,500 137,977

2Т П 5 156,334 156,334 156,334 156,334
341,541 341,541 341,541 341,541

2250 4,995 4,269 4,995 4,269
2 2 7 Е 20,470 6,437 20,470 6,437
Т Г ІЇ5 105,600 105,600 105,600 105,600

в т. ч. за бюджетними програмами
2110

■ і

678,000 678,000 678,000 678,000
139,500 137,977 139,500 137,977

2Т П З 156,334 156,334 156,334 156,334
Т М ) 341,541 341,541 341,541 341,541
2250 4,995 4,269 4,995 4,269
2 2 7 0 20,470 6,437 20,470 6,437
З Т ІЇ5 105,600 105,600 105,600 105,600

Керівник бухгалтерської 
служби (підпис)

І.К. Аксьоненко 
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
01 грудня 2010 року № 1489

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів) 

за 2017 рік

_____________________ 4610180_____________________________________  ______________Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(Код програмної класифікації видатків та кредитування (назва бюджетної програми)

бюджету)
(тис. грн.)

№
з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період Виконано за звітний період Відхилення

Загальний
фонд

Спеціальний
Фонд разом Загальний

Фонд
Спеціальний

фонд разом Загальний
Фонд

Спеціальний
фонд разом

1 Затрат
Кількість штатних одиниць шт.од штатний розпис 12 12 5 5 -7 -7
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування тис.грн. кошторис 105,600 105,600 105,600 105,600

2 Продукту
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ОД. журнал реєстрації 950 950 1399 1399 449 449
Кількість прийнятих нормативно-правових актів ОД. журнал реєстрації 270 270 301 301 31 31
Кількість одиниць придбаного обладнання од. договір 8 8 9 9 1 1

3 Ефеїстивності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 
одного працівника од. внутрішній облік 79 79 280 280 201 201
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 
одного працівника од. внутрішній облік 23 23 60 60 37 37

Витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. внутрішній облік 111,737 111,737 264,912 264,912 153,175 153,175
Середні витрати на одиницю придбаного 
обладнання тис.грн. внутрішній облік 13,200 13,200 11,733 11,733 -1,467 -1,467

4 Якості
Економія коштів на рік, що виникла за результатами 
впровадження в експлуатацію придбаного 
обладнання

тис.грн. розрахунок

Керівник бухгалтерської 
служби

І.К. Аксьоненко
(підпис] (ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
01 грудня 2010 року № 1489

Інформація про виконання видатків на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які
виконуються в межах бюджетної програми

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів) 

за 2017 рік
(тис. грн.)

Код
державної/

регіональної
цільової

програми

Назва державної/регіональної цільової програми

Код
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування згідно з 
програмною 

класифікацією видатків 
та кредитування 

бюджету

Затверджено на звітний період Виконано за звітний період

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

Т 2 3 з- “ 5“ 7 10

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті 
Миколаєві на 2016-2018 роки

4610180

Керівництво і 
управління у відповідній 
сфері у містах, 
селищах, селах

70,470 105,600 176,070 21,561 105,600 127,161

І.К. АксьоненкоКерівник бухгалтерської 
служби (підпис)і (ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
01 грудня 2010 року № 1489

Інформація про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проектів), які
виконуються в межах бюджетної програми

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів) 

за 2017 рік
(тис. грн.)

Код програмної 
класиф ікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Назва інвестиційної програми (проекту)

Найменування згідно з 
програмною класиф ікацією 
видатків та кредитування 

бюджету

Затверджено на звітний період Виконано за звітний період

загальний фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4610180
Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах, 
селищах, селах

Керівник бухгалтерської 
служби

І.К. Аксьоненко
(ініціали і прізвище)



5. Висновок про досягнення мети діяльності, стратегічних цілей, виконання завдань головним розпорядником бюджетних коштів______
Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради (далі -управління ДАБК ММР) є виконавчим органом 

місцевого самоврядування, який був створений відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 22.12.2016 № 13/1 «Про затвердження 
структури виконавчих органів Миколаївської міської ради» та зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань 04.04.2017. Установа розташована за адресою м. Миколаїв, вулиця Херсонське шосе, 48/8.

З червня 2017 року відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства", на 
підставі акту приймання-передавання документів від 16.06.2017 №73, що підтверджує отримання повноважень, управління ДАБК ММР почало 
виконувати функції державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Миколаєва та дозвільні і реєстраційні функції у сфері 
містобудівної діяльності.
У 2017 році працівниками управління ДАБК ММР проведена наступна робота:
- внесені до Єдиного реєстру 660 дозвільних документів та документів декларативного характеру, у тому числі: 280 повідомлень та 78 дозволів 

про початок виконання будівельних та підготовчих робіт, 161 декларацію та сертифікат про готовність об’єктів, 201 документ повернуто на 
доопрацювання;
- проведено 52 перевірки, за їх результатами складено 28 протоколів про адміністративні правопорушення та про порушення у сфері 
містобудівної діяльності;
- накладено 28 штрафів на суб’єктів містобудування на загальну суму 349,50 тис. грн., з них перераховано до бюджету 48,45 тис.грн., 106,93 

тис.грн. передано до органів державної виконавчої служби, решта - оскаржується в суді;
- проведено 127 перевірок на об’єктах містобудування для видачі сертифікатів про їх готовність, перераховано до бюджету 384,956 тис.грн. за 
видачу сертифікатів;
- розглянуто 1399 звернень, заяв, скарг громадян та юридичних осіб.
За бюджетною програмою КПКВК 4610180 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах" фактично виконані 

результативні показники забезпечили вирішення нагальних соціально-економічних питань та виконання функцій і повноважень, покладених на 
управління ДАБК ММР, на необхідному рівні. Водночас, в період становлення управління ДАБК ММР зіткнулося з деякими проблемами, а саме 
труднощі при заповненні штату управління, як новооутвореної установи, досвідченими та фаховими спеціалістами, відсутність належного 
правового супроводження роботи управління, невірішеність питання транспорту та інше. Все це вплинуло на результати роботи управління.

Результати виконання бюджету за 2017 рік становлять 98,9%, у тому числі по загальному фонду - 98,8%, по спеціальному фонду (фонд 
розвитку) -100%. Найменший відсоток виконання бюджету - по оплаті комунальний послуг та енергоносіїв (31,4%) пояснюється економією 
коштів на оплату теплопостачання та електроенергії в результаті більш тривалого терміну ремонту орендованого приміщення порівняно із 
запланованим та сприятливими погодними умовами.

Регіональна цільова програма "Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки", яка виконувалась в рамках 
бюджетної програми КПКВК 4610180 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах", була виконана на 72,2%. 
Розбіжність між між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2017 рік, та проведеними видатками пояснюється 
наявністю економії коштів загального фонду по комунальним послугам та послугам ЗМІ. Розбіжності по спеціальному фонду відсутні. 

Інвестиційні програми (проекти) в рамках бюджетної програми КПКВК 4610180 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах,


