
IнФормлцtя
про цiлi державноi полiтики у вiдповiднiй сферi дiяльностi, формування та/&бо реалiзацiю якоIзабезпечуе головний розпорядник коштiв

мiсцевого бюдrкету, та показнпкl| ii досягнення в межах бюдlсетних програм зд результатами 2020 року

lб
(квк) (найменування головного рзпорядника коrrrгiв мiсцевого бюджегу)

2.

IJiлi державпоi полiтики у сферах лiяльностi головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету та показllики ii досягнення у 2020 poui
3.

Наймеrцвання, олиничя вимiру

2020 piK
Пояснення щодо розбiжноmей мiж фашчними та плшоsими

план фаю вlдхилення
покшникамп досягнення цiлi державноi полiтики

Покшняк досягнення чiлi, олиничя BHMip1

KLшKiш оциманих lulcTiB, звернень, заяв| скарг
громцдян, од

550 414 l36
Зменшення кiлькоmi лиmiв та звернень вйбулось в зв'язlсу з мраrrmнними
бмеlкеннями

Кiлькiпь прийнятих нормативно-лравових aKiB, од. 35 26 -9
Кiлькiсгь пiдготовлених розпорядчих докумеmiв менша вiд плановоi в

зв'язrry зi змiнами у законодавmвi та карантинними обмеженнями

Кйькim пйшошених мimобудiвних умов та обм*ень
забулови reрmорif,, ол.

25 27 2 Пmновi та фаmчнi покшникн мють незначне вiдхиленш

Кiлькiсгь пiдготовлених будiвельних паспофв, од. 60 89 29

Кiлькiсrь внданих будiвельних паспортiв бiльша вiд rrлаловоi в зв'язку з
тим, що планування здiйснювшось на piBHi минулого 20l 9 року, коли
iсrrували певнi ймеження у наданнi даних дозволiв, цо було пов'язаяо зi
змiнами у булiвельному законодавfiвi та вйсугнmi роз'яснень щодо його
застосування Також велику роль зiгрша булiвшька амнiсгй

kiльkim надшик дозюлiв на розмiщенш тимчасових
споруд, од

20 46 26

Фаmичнi показникя значно зросли в порiвняннi з шановими, у зв'язtgt зi
збiльшенням зsернень вiд мешканцiв на от;tиманш дозволiв на розмiщенм
тимчасових споруд

Кiшкimь надших дозволiв на розмiщення зовнiшньоi

решши, од
20 46 26

Фшичнi покшниш значно зросли в порiвняянi з шановимк, у зв'язlсу зi
збiльшенням зверяень вiд мешканцiв на отриманш дозволiв на

розмiщення зовнiшньоi реклами

Висновок про досягненвя цйi

Щосягнення цЬi держsвноi полiтики здiйснювuшь в межах ршiзацii бюджаноi програми за КПКВК l бl0l60
'Керiвницгво i управлiнш у вiлповiлнiй сферi у мiож (мiсгi Кисвi), нищах, селах, об'сднаних територiальних громадах''.
Щ,инамiка показникiв досягнення даноi цiлi держа8ноi полiтикн вкшус на те, що ocHoBHi завдаяня лосянуri Вiдхшекня по
}меншенню кiлькопi опрачьованих лисгiв, звернень та скарг громалян вiлбулось по незалежнiй вiд вiддi.llу причинi -
(аршпну Вiдхшенш по вндачi дозвiльних доtсументiв в бiк збiльшення лише пiдкресmють ефепивнiсrь роботи вiддiлу
uiпобу,ryшня m архiтепlrри. Протягом рюry свшчасно та якiсно опрачьованi звернення громадян, наданi будiвешнi
lаСПОРп, мiСrОбулiвнi умови та обмеження ]абудови територiй, дозволи на розмiщення тимчасових споруд та розмiщення
lовнiшньоi реuши з дотриманням мimобудiвного зшонодавФва та мimобулiвноi локlментацii м.Конmоп. Поряд з тим,
iули на,данi t вiдмови у наданl того чи lншого дозsолу, якщо мшо мlсце порушення чинного законодавбва та
rевiдповiднiоь мimобудiвнiй локумешачii

Покшник досягненкя цiлi, одиниця вимiру

Кiлькiсть заходiв передбачених прогршою, од. 3 3 0 Розбiжноmi вiдс}тнi

l_(iль l Забсзпсчсння налеrхного функцiонування апарату органу мiстOбудуванtlл та apxi,lcKTypll

Щiль 2 Забезпечення Micтa мiстобудisltою докуtлtентацiею



Внсновок про досягненш цйi

покшникiв досягненш даноi цйi держшноi полiтиш вказу€ на те, що ocHoBHi зшданм досягн}тi за вИсуmооi
Виконшня бюдr<mноi програми за Кпквк lбl7350 "Розрбка схем планувмня та забудовп териmрii

:-..л. -л--,-_л_____ 
ja\nлокУменmlii)" здiисюшась шхом виконання мlсцевоi Програмн забезпеченш Mima ,imобудiвною

l на 20l8-2020 роки. Пропгом 2020 року на виконанш Програми 9вершено робоry по злiйсненню
roi екологiчноf оцrнки Генершьного плану Mic.a, здiйснено стратегiчну екологiчну офнку дmальноrc плану
мiж правим бергом р.Сз)л та межею мiсга Конотоп, розроблено вепорнi топогеодезичнi каргн MI:500 на

мiсга, виконано рцензtю мiсrбудвноi доlсуменпцii ''проепу imорико-архiтскryрного onopno.o nnu"y


