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IНФОРМАЦIЯ

про стаН фiнансоВо-бюджетноi дисциплiни управлiння apxiTeKTypLI,
капiтального булiвництва та житлово-комун€UIьного господарства.

в iльногiрськоi Micbkoi ради !нiпропетровськот областi
за 2022 ptK

управлiння архiтектури, капiтального будiвництва та ж]LIтлово-
комун€Llrьного господарства ВiльногiрськоТ MicbKoi ради Щнiпропетровськоi
ОбЛаСТi С СаМОСтiйним пiдроздiлом органу мiсцевого самоврядування,
пiдконтрольне та пiдзвiтне мiськiй радi, пiдпорядковане ii 

""no"r""oryKoMiTeTy, MicbKoMy головi.
Вiдповiдно до затвердженого Положення управлiння архiт,ектури,

капiтального будiвництва та житлово-комун€tльного госпоlIарства
Вiльногiрськоi MicbKoT радиЩнiпропетровськоi областi займаеться органiзацiею
робiт з благоустрою MicTa, органiзацiею робiт та контролю за ефъктиtвнiстю
використання бюджетних коштiв, видiлених на ремонт житлового фонду,
об'ектiв благоустрою та iнженерних мереж. З метою запобiгання фuпruй
незаконного, неефективного та не рацiонального використання бюд;кетних
коштiв, виникненню помилок чи iнших недолiкiв на Bcix етапах бюджlетного
ПРОЦеСУ, ПОСИЛеННЯ фiНаНСОВО-бюджетноТ дисциплiни в управлiннi архiтtэктури,
капiтального будiвництва та житлово-комун€Lльного господарства
ВiЛЬНОГiРСЬКОi MicbKoi ради Щнiпропетровськоi об.тIастi .rp"r"u".r,o
вiдповiдального за проведення внутрiшнього фiнансового контролtо --:-

головного бухгалтера управлiння.

. Органiзацiя контрольно-економiчноi роботи управлiнням архiтсlктури,
капiтального будiвництва та житлово-комун€lJIьного господ(арства
Вiльногiрськоi MicbKoi радиI3tльногiрськоi MicbKoi ради !нiпропетровськоТ областi спрямовув€Lлi}ся на
забезпечення виконання бюджетних програм MicTa, ефективного витрачання
бюджетних коштiв, дотримання вимог Бюджетного кодексу, Закону izкраiни
пПро Щержавний бюджет Украiни на 2о22 piK>, Закону Украiни "Про шIiсцеве
самоврядування", iнших нормативно-правових aKTiB.

в управлiннi архiтектури, капiтального будiвництва та жи,тлово-
комунального господарства Вiльногiрськоi MicbKoi Ради ЩнiпропетрсlвськоТ
областi за2022 piK здiйснено 12 перевiрок за такими напрямами:

1. Згiдно з графiком проведення внутрiшнього фiнансового контtr)олю усiчнi-мiсяцi проведено перевiрку своечасностi ,uдur"" рiчноi бюджеiнот тъ
фiнансоВоi звiтноСтi та iншоi звiтностi до контролюючих органiв.



У сiчнi мiсяцi, що перевiрявся, було надано:
Бюджетну та фiнансову звiтнiстъ (з
м. Вiльногiрську;

- l+ сlчня ttонсоллlдовану ьюджетну та Фlн€
урахуванням внесених змiн) до УДКСУ у м. Вiльногiрську;

|4 сiчня Консоллiдовану Бюджетну фiнаrrсову звiтнiсть (з

- 25 сiчня Податковий розрахунок сум доходу, н€rр&хованого
(сплаченого) на користь платникiв податкiв - фiзичних осiб, i сум утриNIаного з
них податку, а також сум нарахованого единого внеску до Гу Дпс у
Щнiпропетровськiй областi (м.Вiльногiрськ).

Bci Вище З€вначенi звiти наданi до контролюючих органiв у передбаченi
законодавством термiни, без порушень.

2. У лютому мiсяцi цроведено перевiрку цiльового використання коштiв
по КПКВК 1216020 <Забезпечення функцiонування пiдприемств, ycTilнoB та
органiзацiй, що виробляють, виконують таlабо надають житловG-комунальнi
послуги) по мiськiй цiльовiй Програмi <ФiнансовоI пiдтримки та BHecKiB до
статутного капiталу комун€Lльних пiдприемств Вiльногiрськоi мiськоi
територiальноi громади ЩнiпропетровськоТ областi на 2О22-2024 рокп.

БЮДЖетними призначеннями на 2022 piK передбаченi кошти по мiськiй
цiльовiй Програмi <Фiнансовоi пiдтримки ,га BHecKiB до статутного капiталу
комун€LпьниХ пiдприемств ВiльногiрськоТ MicbKoi територiальноi громади
,Цнiпропетровськоi областi на 2022-2024 роки (загальний фонд) у cyMi
581210,00 грн. Кошти передбаченi по КЕКВ 2610 для надання коштiв ЩI
<Жилсервiс> КП (УК кЖилкомсервiс>> для використання:

- на заробiтну плату з нараХуванняМ ссВ -281210,00 грн.;
- благоустрiй територii гуртожитку коридорного типу, соцiальне житло

для тимчасово перемiщених осiб за адресою вул. Ю.М.Устенка,29а;
- ремонт та замiна каналiзацiйноi системи у будинку квартирного,l]ипу по

вул. Гагарiна 11;
- ремонт та замiна каналiзацiйноi системи в будинку квартирного ]]ипу по

вул. Гагарiна 9.
Станом на 0|.0з.2022р. використанi кошти у cyMi 45933,00 грн. Кошти

спрямованi на виплату заробiтноi плати та оплату нарахувань на заробiтну
плату за сiчень та лютий 2022 року.

Фактична наявнiсть матерiалiв вiдповiдае даним бухга_гrтерського о(5лiку.

3. У березнi мiсяцi проведено перевiрку цiльового використання коштiв
пО кпквК 1218311 <Охорона та рацiона-гrьне використання приlэодних
pecypciB>> по мiськiй цiльовiй Програмi <Охорони навколишнього природного
середовища MicTa Вiльногiрська на 2021.2025 роки>.

Бюджетними призначеннями на 2022 pik передбаченi кошти по лиiськiй
цiльовiй Програмi <<Охорони навколишнього природного середовища MicTa
ВiльнсlгiРська на 202т-2025 роки) (загальний фонд) у cyMi 814000,010 грн.
Кошти передбаченi по кЕкВ 2610 - |665]2,00 грн. для утримання земельноi

- 12 сiчня
змiн) до УДКСУ у

урахуванням в]несених



ДlЛЯНКИ, ЯКа ПРИЗНаЧеНа ДЛЯ бУДiВНицтва полiгону твердих гlобутових вiдходiв:
планiровка вiдходiв. По кЕкВ 2240 - 647428,00 грн. для заходiв з озе.[ененнrI
м.ВiльнОгiрська омолодження та caHiTapHoi обрiзки дерев та лiквiдацii
наслi,цкiв буреломiв, снiголамiв, вiтровалiв та знесення дерев.

Станом на 01 .04.2022р. використанi кошти у cyMi 6318,00 грн. по кЕкв
26|0.

ЗалишоК невикорИстаниХ коштiв складас 807682,00 .рr.

4. У kBiTHi мiсяцi проведено перевiрку цiльового використаннrI коштiв по
кпкI}К l2t601. 1 <Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового фонду>по м:iськiй цiльовiй Програмi <Будiвництво (реконструкцiя, капirгальний
peMorrT) об'ектiВ комунальноi власностi та житлово комунiлJIьного
господарства В iльногiрськоi територiальноi громади на 2022-202 б рокп,

Бюджетними призначеннями на 2022 pik передбаченi кошти по мiськiй
цiльовiй Програмi <Будiвництво (реконструкцiя, капiтальний ремонт) об'ектiв
комуtI€lJIьноi власностi та житлово - комун€tльного господарства Вiльногiрськоi
територiальноi громадИ на 2022-2026 роки) (спецiальний фонд) у cyMi
70000,00 грн. Кошти передбаченi по КЕКВ 3131 для оснащення жи:глового
будин:кУ Ns59 по вул. Молодiжна м. Вiльногiрськ ,Щнiпропетровськоi областi
засобами комерцiйного облiку холодного водопостачання.

Станом на 0|.05.2022р. роботи не проводилися та кошти не
використовув€IJIися.

5. У TpaBHi мiсяцi проведено перевiрку цiльового використання кошrтiв по
кпкЕlк |216017 <Iнша дiяльнiсть, пов'язана з експлуатацiею об'ектiв ж:итлово

коплун€LлЬного господарства) по мiськiй цiльовiй Програмi фiнrансовоi
пiдтрltмкИ та BHecKiB дО статутногО капiталУ комун€tльниХ ПiДпр,цgN,Iglз
вiльнlэгiрськоi Micbkoi територiальноi громади ,щнiпропетровськот областi на
2022-r|.024рр. м. Вiльногiрськ.

Бюджетними призначеннями на 2022 pik передбаченi кошти по lиiськiй
цiльовiй Програмi фiнансовоi пiдтримки та BHecKiB до статутного кlлпiталу
комун€Lльних пiдприемств ВiльногiрськоТ MicbKoi територiальноi ц]омади
Щнiпропетровськоi областi на 2О22-2024рр. м.Вiльногiрськ (зага_пьний (lонд) у
cyMi 894833,00 грн. Кошти передбаченi по КЕКВ 261О для надання фiнансовоi
пiдтримки на безповоротнiй ocHoBi Кп <Енергоефект> Вiльногiрськъi Micbkoi
ради l[нiпропетровськоi областi для поповнення обiгових коштiв.

Станом на 01 .06.2022р. профiнансованi видатки на суму з27g55,(i3 грн.
Коштрt використанi на оплату заробiтноi плати з нарахуваннями на заробiiну
плату, оплату електроенергii, послуг з iHTepHeTy, обслуговування системи
вlдеонагляду, а також для придбання солi таблетованоi, фiльтрiв, бе:нзину,
запасних частин для автомобiля та лiчильникiв холодноi води.

Залишок невикористаних коштiв склав 566877,З7 .pn .
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6. У червнi проведено перевiрку цiльового використання KorцTiB поКПКВК T2l0170 КПiДВИЩеНня квалiфiкацiТ депутатiв мiсцевих рад та
посадових осiб мiсцевого самоврядування).

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 06.02.2019 року
Ns106 пПро затвердження Положення про систему професiЙного нilвчання
державних службовцiв, голiв мiсцевих
заступникiв та заступникiв, посадових

державних адмiнiстрацiй, iх перших
осiб мiсцевого самоврядуваtння та

депутатiв мiсцевих рад) плановi призначення на професiйнi навчаЕшя для
спецiалiстiв УАКБ та ЖКГ на2О22 piK запланованi по заг€UIьному фо"д]r у cyMi
40000,00 грн.

Рiшенням виконавчого KoMiTeTy Jф l8|lol7-22 вiд 15.06.202:2 року
зменшено заг€шьну суму на 24о70,0о грн. для здiйснення перерозпйirrу
бюджетних коштiв з метою реалiзацiт заходiв з благоустрою ц)омади,
прибирання об'сктiв благоустрою та дотримання санiтарного благоiIолуччя
населення громади, для придбання iнвентарю.

Залишок невикористаних коштiв станом на зо.06.2022 рокУ rЭКJIо.Щое

15930,00 грн.

7. У липнi 2022 року проведено перевiрку цiльового вIIкористання коштiв
по кПКВК 1218862 <Повернення бюджетних позичок, наданих суб'ектам
господарюванняD.

У листопадi 2021 року кП кУК <<Жилкомсервiс>> надана фiнансова
пiдтримка на безоплатнiй поворотнiй ocHoBi у розмiрi 1 000 000,00грн. з
TepMiHoM повернення - з 1 жовтня 2022р. Рiцrення виконавчого кlэмiтету
ВiльногiрськоТ мiськоI Ради Npl24lOl7-22 вiд 06.05.2022 року затвеjэджено
графiк повернення поворотнот фiнансовоi допомOги у новiй редакцii, а саме :

сiчень 2022 року - 100 000,00 грн.; грудень 2О22 року - 900 000,00грн.
Станом на 01.08.2022 року зЕtлишок невi;цшкодованих коштiв склада€

900 000,00.рн.

в. У серпнi 2022 року проведено перевiрку цiльового викориtстання
коштiв по КПКВк 12 |769З <Iншi заходи, пов'язанi з економiчною дiялiнiстю>.

Бюджетними призначенням и на 2022 piK згi2lно з Програмою приватизацii
комун€tлЬного майна ВiльногiрськоТ MicbKoT територiальноi ц)омади
Щнiпропетровсъкоi областi на 2O21-2O25p.p. передбаченi кошти по к:пквк
l2l769з <Iншi заходи, пов'язаНi з економiчною дiяльнiстю> (загаrrьний dlонд) у
cyMi 20 000,00 грн. Кошти станом на З 1 .08.2О22 року не використанi.

згiдно з Програмою розвитку земельних вiдносин i охорони земель
вiльногiрськоi Micbkoi територiальноi громади l{нiпропетровськоi областi на
2021-2025p.p. передбаченi кошти по кпквк l2l169з кIншi заходи, пов'язанi з
економiчною дiяльнiстю>> (загальний фонд) у cyMi 50 000,00грн. Кошти 0таном
на З 1 .08.2022 року не використанi.

9. У BepecHi 2022 рокУ проведено перевiрку цiльового використання
коштiв по КПКВк 1218230 кIншi заходи громадсь](ого порядку та безпБкlо>.
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Бюджетними призначеннями на 2О22 piK по мiськiй цiльовiй програмi
кЗабезпечення громадського порядку, громадсы:оi безпеки та вово[ освiти
населення на 2021-2025 роки) передбаченi кош,ги по
заходи |ромадського порядку та безпеки>
l 470 000,00грн. кошти передбачаJIися на надання послуг з патрулювання MicTa

720 000,00.рн. та на облаштування системи вiдеоспостереження на
перехрестяХ вулицЬ I_{ентральна -iм.Ю.М.Устенка, I_{ентральна Гiагарiна,
Щентральна - Бульвар Миру м. Вiльногiрськ _ 750 000,00 грн.

Станом на 30.09.2022 року використанi кошти за послуги з патрулювання
MicTa -720 000,00 грн. Залишок невикористаних кtrштiв склав - 750 000,00грн.

10. У жовтнi 2022 рокУ проведено перевiрку цiльового викор}Iстання
коштiв по КПКВк 1210l70 кПiдвищення квалiфirсацiI депутатiв мiсцевш( рад та
посадових осiб мiсцевого самоврядування).

РiшенняМ ВiльногiРськоi мiськоi радИ Щнiпропетровськоi обла,стi вiд
23.12.2021 рокУ Ns659-23/vШ <Про бюд;кет Вiльногiрськоi мiськоi
територiальноi |ромади на 2022 рiю> затвердхсенi плановi призначення на
професiйне навчання для спецiалiстiв уАкБ та жкГ на2О22 piK у cyMi
40 000,00грн.,КЕКВ 2282 (загальний фонд).

У червнi 2022 року, з метою реалiзацii за;<одiв з благоустрою ц)омади,
прибирання об'ектiв благоустрою та дотримання санiтарного благопtолуччя
населення громади, для придбання iнвентарю еiуло здiйснення перерlэзподiл
бюджетниХ призначень на 2022 piK. Зменшен,о бюджетнi призначе]ння по
КПКВК l2|0l70 <<Пiдвищення квалiфiкацii депутатiв мiсцевих рад та
посадових осiб мiсцевого самоврядування)) на суму 24 070,00 грн.

Станом на 31 жовтня 2022 року з€Lлишок _t{евикористаних коштilз склав
15 9З0,00 грн.

1 1. ЗГiДНО графiку проведення внутрiшныэго фiнансового конц)олю у
листопадi - мiсяцi 2022 року проведено перевiрку цiльового викориtстання
коштiВ кпквК 12|7461 <Утримання та розвиток автомобiльних дорiг та
дорожньоi iнфраструктури за рахунок коштiв мiсцевого бюджету>.

Рiшенням Вiльногiрськоi MicbKoi Ради Щlriпропетровськоi обла,этi вiд
2З.|2.2021 РОКУ j\Ъ659-23lVIII кПро бюджlет Вiльногiрськоi lиiсъкоi
територiальноi громади на2022 piк> по мiськiй цi.пьовiй проtрамi <<Будiв.ництво
(реконструкцiя, капiтальний ремонт) об'ектiв комунальноI власностi та
житлово-комун€Lльного господарства Вiльногiрсlькоi MicbKoi територ,iа;rьноТ
громади на 2022-2026 роки)) на забезпеченIш розвитку iнфраструктури
територiТ передбаченi кошти по кпквкМБ l2|7,t61, кЕкв зlз2 (спецiiальний
фонд) у cyMi 10 545 513,00грн.

Станом на 30.||.2022 року кошти у пoBHoMlz обсязi повернутi до мiського
бюджету для здiйснення перерозподiлу на iншi ви,Iатки.

1 0езпеки та правово[ освtти
t по КПкВк 12|82З0 кIншi
(загальний фонд) :у cyMi
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|2. Згiдно графiку проведення внутрiшньоl,о фiнансового контр()лю у

грулнi мi."цi 2022 рокУ проведено ,r.p.bipKy цiлl,ового використання lкоштiв

поКIIКIК |2|'l]rЗО <Здiйснення заходiв iз землеусl]рою),

рiшенням вiльногiрськоi Micbkoi ради щнiпропетровсъкоi областi вiд

2з,l2.2оZI рой зчsоsЪ-zзллIl пПро бюдж,ет Вiльногiрськоi l,ticbKoi

територiал"ноi громади на 2О22 pi11> по мiськiй цiльовiй Програмi <Розвитку

земельнИх вiдносин i охорони йr.пu Вiльногiрськоi MicbKoi територ.iальноi

громади щнiпропетровсъкоi обпастi на 2о21,2025 роки> для здiйснення заходiв

iз землеустрою передбаченi кошти по кпквкмБ |2|,7130,кЕкв 2610

(загшьний фонл) у cyMi 10 000,00 грн. кошти передбачалися на виготовлення

технiчноi документацiт iз землеустрою Зодо встановлення меж зешtельноi

дiлянки, на якУ поширюеться право cepBiTyTy (право на розмiщення ItrlдФ -
iнженерно-господарська .порулЪ по .uбору питноi води), пiвденно-:захiдна

сторона вiд стадiону <<Авангард).

вiдповiдно до закону Украiни кпро правовий режим военного стану)),

вiдповiдно до постанови кМУ вiд |I.о3.2о22 року JФ 252 <Щеякi питанн,I

формування та виконання мiсцевих бюджетiв у перl_ч "::_т:::_'Т,"y]:,]i
внаслiдок обмеження проведення незахищени]{

военного стану, кошти у повному обсязi повернутi
статей видаткiв у перiод

до мiського бюджету.

Заступник
начЕuIьника управлiння архiтектури,
капiталъного будiвництва та житлово-

комунzLпьного господарства
Вiльногiрськоi MicbKoi ради
.Щнiпропетровськоi областi

Секретар В iльногiрсъкоТ MicbKoi
ради,Щнiпропетровськоi областi

олег ШЕВЧ)/К

Олександр БОБtОШКО


