Пояснювальна записка до інформації про бюджет
головного розпорядника коштів місцевого бюджету
управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації
за 2018 рік
Згідно з Положенням про управління капітального будівництва обласної
державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Миколаївської
обласної державної адміністрації від 07.09.2018 № 379-р, управління, як
головний розпорядник коштів місцевого бюджету, виконує функції замовника з
проектування, нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального
ремонту та технічного переоснащення об’єктів житлово-комунального та
соціального призначення на території області за рахунок бюджетних коштів,
коштів інвесторів, запозичень під державні гарантії та інших джерел, не
заборонених законодавством, а також виступає розпорядником бюджетних
коштів для забезпечення житлом пільгових категорій громадян.
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 16.02.2018
№ 36-р «Про виконання функцій замовника з проектування, будівництва,
реконструкції, реставрації та капітального ремонту» (із змінами) управлінням
капітального будівництва облдержадміністрації передано комунальному
підприємству «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції»
Миколаївської обласної ради - одержувачу коштів функції замовника
проектування, нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального
ремонту об’єктів за переліком.
Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації за
пропозиціями місцевих органів виконавчої влади та з урахуванням об’єктів, які
фінансувалися в попередні роки за рахунок бюджетних коштів і знаходяться в
стані незавершеного будівництва були сформовані переліки об’єктів.
Основними пріоритетами при відборі інвестиційних проектів є фінансування
об’єктів комунальної власності, добудова незавершених об’єктів з високою
будівельною готовністю, фінансування об’єктів з наявною проектнокошторисною документацією.
На нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів за
рахунок усіх джерел фінансування на замовлення управління капітального
будівництва облдержадміністрації та комунального підприємства «Дирекція з
капітального будівництва та реконструкції» Миколаївської обласної ради
залучено
166137,499 тис. грн.
За станом на 01 січня 2019 року фактично виконано робіт на суму
115 618,818 тис. грн. або 69,7 % від запланованого до фінансування обсягу на
поточний рік.
Крім того, на погашення кредиторської заборгованості минулих років
виділено 140,306 тис. грн., заборгованість погашена в повному обсязі.
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За джерелами фінансування ситуація склалася наступним чином:
1. Кошти бюджету розвитку обласного бюджету, в тому числі
капітальні ремонти.
На виконання Програми економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" відповідно до
розподілу видатків обласного бюджету розвитку на 2018 рік управлінню
капітального будівництва облдержадміністрації та комунальному підприємству
«Дирекція з капітального будівництва та реконструкції» Миколаївської
обласної ради доведено лімітів в сумі 46 771,528 тис. грн. (на 24% перевищує
плани минулого року) на виготовлення проектно-кошторисної документації,
реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального і
соціального призначення на території області. Фактично виконано робіт на
суму 46 084,923 тис. грн., що становить 98,5 % від запланованого обсягу.
За рахунок коштів обласного бюджету виготовлено та відкориговано
проектно - кошторисну документацію, виконано роботи з будівництва,
реконструкції і капітального ремонту:
5 закладів освіти;
З пам’ятки історії та культури;
1 заклад охорони здоров’я;
1 заклад фізичної культури і спорту.
2. Кошти обласного цільового фонду охорони навколишнього
природного середовища
На виконання Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської
області на
2018-2020
роки
рішенням
сесії
обласної
ради
від 21 грудня 2018 року № 25 (із змінами) затверджено перелік об’єктів,
видатки на які в 2018 році проводилися за рахунок коштів обласного цільового
фонду
охорони навколишнього природного середовища на суму
18 840,000 тис. грн., що на 28% менше, ніж за минулий рік.
З метою запобігання забрудненню водойм господарсько-побутовими
стоками виконано заходи по 3 об’єктам водопровідно-каналізаційного
господарства та по 3 об’єктам відкориговано проектну документацію.
Фактично виконано робіт на суму 4 954,021 тис. грн., або 26,3% від
запланованого обсягу.
3. Кошти залишку освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим обуєктам, що утворився на початок бюджетного періоду
Рішенням сесії обласної ради від 12 квітня 2018 року № 16 виділено
кошти в сумі 5 659,231 тис. грн. (на 13,7 % менше ніж у минулому році)
по 3 об’єктам.
У повному обсязі виконано роботи по 2 об’єктам та по 1 об’єкту
виготовлено проектно-кошторисну документацію.
Фактично виконано робіт на суму 4 865,062 тис. грн., або 86 % від
запланованого обсягу.
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4. Кошти залишку медичної субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду
Рішенням сесії обласної ради від 12 квітня 2018 року № 16 виділено
кошти в сумі 1 827, 000 тис. грн. на ремонт покрівлі складських будівель у
м. Миколаєві. Роботи виконано на суму 1782,652 тис. грн., або 97,6 % від
запланованого обсягу.
5. Субвенція з державного бюджету обласному бюджету на
фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення,
яке проживає на території зони спостереження
Відповідно
до
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 15 лютого 2012 року № 91 «Про затвердження Порядку та умов надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів
соціально-економічної компенсації ризику населення, яке прожинає на
території зони спостереження» (зі змінами), розпорядження голови
облдержадміністрації від 18.05.2018 № 203-р «Про затвердження розподілу
субвенції з державного бюджету обласному бюджету на фінансування заходів
соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження» виділено кошти в сумі 7 536,300 тис. грн. на
виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту по 3 об’єктам: ремонт
терапевтичного корпусу Арбузинської ЦРЛ та загальноосвітньої школи № 10 в
м. Вознесенськ, реконструкція школи-інтернату «Обдарованість» в
м. Вознесенську.
Два об’єкта (ремонт терапевтичного корпусу Арбузинської ЦРЛ та
реконструкція школи-інтернату «Обдарованість» в м. Вознесенську) введено в
експлуатацію, один - перехідний.
Всього виконано робіт на суму 7522,012 тис. грн., або 99,8% від
запланованої суми.
Крім того, на капітальний ремонт Вознесенської загальноосвітньої школи
№ 10 за рахунок субвенції з місцевого бюджету міста Вознесенська обласному
бюджету виділено 150,445 тис. грн., які освоєно в повному обсязі.
6. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій
Рішенням обласної ради від 12 квітня 2018 року № 16 виділено кошти в
сумі 2720,822 тис. грн. з урахуванням коштів місцевих бюджетів на
співфінансування, (на 42% менше ніж у минулому році) на об’єкт, який є
перехідним з 2016 року, це «Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№7, м. Вознесенськ - будівництво спортивного залу з прибудовою
харчоблоку». Виконано робіт на суму 2718,946 тис. грн., що становить 99,9%
від запланованої суми.
7. Кошти державного фонду регіонального розвитку передбачено
будівництво, реконструкція та капітальний ремонт наступних об'єктів
Відповідно
до
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 23 травня 2018 року № 372-р «Про інвестиційні програми і проекти
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регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку» (із змінами) управлінню, з
урахуванням коштів місцевих бюджетів на співфінансування, доведено лімітів
в сумі 24827,496 тис. грн. (на 24% менше ніж у минулому році). Виконано робіт
на суму 23690,985 тис. грн., що становить 95,4 % від запланованої суми.
Роботи проводилися по 4 об’єктах, більшість яких є перехідними з
2016 року, з яких: 2 об’єкта - освіти, 1 об’єкт - охорони здоров’я, 1 - фізичної
культури і спорту.
По об’єктам: «Реконструкція Миколаївської загальноосвітньої школиінтернату № З І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради по вул. 1 Слобідська,
74, м. Миколаїв», «Спортивні майданчики Миколаївської обласної школи
вищої спортивної майстерності по вул. Спортивній, 17, у м. Миколаєвібудівництво», «Корпус центру дитячої реабілітації та корпус хоспісу
Баштанської центральної районної лікарні по вул. Ювілейній, 3, м. Баштанка реконструкція з добудовою під хоспіс», «Єланецька гуманітарна гімназія по
вул. Горького, 25, смт Сланець - реконструкція з впровадженням
енергозберігаючих заходів з теплосанації будівлі та встановлення електричного
теплоакумулюючого опалення» всі заплановані роботи виконано.
Крім того, згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації
від 14.09.2018 № 397-р «Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 256-р «Про використання коштів
державного фонду регіонального розвитку у 2018 році» комунальному
підприємству «Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної
ради на співфінансування об’єкта «Система світлосигнального обладнання
аеродрому «Миколаїв» по Київському шосе, 9, с. Баловне Новоодеського
району - реконструкція», який фінансується за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку, доведено лімітів у сумі 3198,000 тис. грн.

8.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у
сільській місцевості
Відповідно
до
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 06 грудня 2018 року № 983 «Деякі питання надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості», розпорядження голови
Миколаївської облдержадміністрації від 10 вересня 2018 року № 385-р (із
змінами), з урахуванням коштів з місцевих бюджетів на співфінансування
заходів, доведено лімітів у загальній сумі 57450,452 тис. грн., Виконано робіт
на суму 23650,672 тис. грн., що становить 41,2 % від запланованої суми.
Роботи з будівництва амбулаторій проводилися по 12 об’єктах, які є
перехідними, з них: будівництво двох амбулаторії на 3-4 лікаря в с. МішковоПогорілове Вітовського району та в с. Коблево Березанського району, десять
амбулаторій на 1-2 лікаря в селах Білозірка Вітовського району, Вільне
Запоріжжя Новобузького району, Сухий Сланець та Гур’ївка Новоодеського
району, Першотравневе Снігурівського району, Семенівка Арбузинського
району, Калинівка та Новофедорівка Березанського району, Таборівка
Вознесенського району та Нечаяне Миколаївського району.
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9.
Субвенція з районного бюджету Снігурівського району обласному
бюджету
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 12 березня
2018 року № 65-р комунальному підприємству "Дирекція з капітального
будівництва та реконструкції" Миколаївської обласної ради доведено лімітів на
загальну суму 337,225 тис. грн., для завершення будівництва 2 об’єктів:
внутрішніх і зовнішніх мереж газопостачання в м. Снігурівка, розпочатих в
2017 році.
Роботи виконано у повному обсязі. Об’єкти введено в експлуатацію.
10.
На погашення кредиторської заборгованості минулих років за
рахунок субвенції з районного бюджету Первомайського району обласному
бюджету виділено коштів в сумі 140,306 тис. грн., заборгованість погашена
в повному обсязі.

Керівник бухгалтерської служби
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