
Доповнення № 1 
до проекту рішення № 1070 ХX сесії VI скликання “Про зміни до Програми  

економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2013 рік”  
 

1. У додатку 2 “Показники виконання робіт по утриманню об'єктів 
благоустрою на 2013 рік” по фонду охорони навколишнього природного 
середовища збільшити бюджетні призначення на реалізацію Програми 
охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на             
2012-2015 роки – 100,0 тис. грн. 

2. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2013 рік” по бюджету розвитку зменшити 
бюджетні призначення по реалізації Програми благоустрою м. Ужгорода на            
2012-2015 роки – 65,0 тис. грн. (в тому числі: капітальний ремонт 
тротуарів по вул. Перемоги – 65,0 тис. грн.). 

3. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 
2013 рік” по бюджету розвитку зменшити бюджетні призначення по 
реалізації Програми передачі гуртожитків у власність територіальної громади 
міста Ужгород на 2013-2015 роки – 75,0 тис. грн. (в тому числі: 
вул.Українська,18, БК "Беркут" – 75,0 тис. грн.). 

4. У додатку 7 “Перелік цільових міських Програм, які 
передбачаються реалізовувати у 2013 році за рахунок всіх джерел 
фінансування”: 

4.1. По бюджету розвитку за рахунок зменшення бюджетних 
призначень по реалізації Програми благоустрою м. Ужгорода на            
2012-2015 роки – 65,0 тис. грн., Програми передачі гуртожитків у власність 
територіальної громади міста Ужгород на 2013-2015 роки – 75,0 тис. грн. 
збільшити бюджетні призначення на реалізацію Програми підготовки до 
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на            
2012-2014 роки” – 140,0 тис. грн. (розпорядником бюджетних коштів є 
департамент міського господарства). 

4.2. По загальному фонду зменшити бюджетні призначення по реалізації 
Програми лікування хворих з гострим інфарктом міокарда із застосуванням 
тромболітичної терапії на 2012-2014 роки – 100,0 тис. грн. (розпорядником 
бюджетних коштів є відділ охорони здоров'я) і збільшити бюджетні 
призначення на реалізацію Програми приватизації об'єктів комунальної 
власності та перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації у I кварталі 2013 року – 15,0 тис. грн. (розпорядником 
бюджетних коштів є департамент міського господарства). 
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