
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про зміни до Програми  
економічного і соціального розвитку  
м. Ужгорода на 2013 рік  

 
 
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” та враховуючи зміни бюджетних призначень і 
пропозиції розпорядників коштів, 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
Внести зміни у додатки 2, 5, 7 до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2013 рік та основні напрямки розвитку 
на 2014 і 2015 роки, затвердженої рішенням ХV сесії міської ради            
VI скликання від 07.12.2012 № 731: 

1. У додатку 2 “Показники виконання робіт по утриманню об'єктів 
благоустрою на 2013 рік” за рахунок загального фонду збільшити 
бюджетні призначення на реалізацію Програми благоустрою м.Ужгорода на 
2012-2015 роки у сумі 159,9 тис. грн. (в тому числі: послуги з організації 
похоронів та суміжні послуги (послуги з утримання кладовищ) – 50,0 тис. 
грн., послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту 
електроустаткування  (послуги з утримання систем вуличного освітлення) – 
99,9 тис. грн., утримання малих архітектурних форм – 10,0 тис. грн.). 

2. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2013 рік”: 

2.1. По фонду охорони навколишнього природного середовища 
зменшити бюджетні призначення по реалізації Програми охорони 
навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2012-2015 роки 
(реконструкція КНС-1) – 100,0 тис. грн. 

2.2. Назви об'єктів: “Капітальний ремонт  покрівлі ЗОШ № 16”,  
“Капітальний ремонт приміщень для розміщення гінекологічного відділення 
УМПБ на базі Ужгородської центральної міської клінічної лікарні” викласти 
в новій редакції: “Капітальний ремонт  покрівлі та фасаду будівлі ЗОШ№ 16”, 



“Реконструкція приміщень для розміщення гінекологічного відділення 
УМПБ на базі Ужгородської центральної міської клінічної лікарні” відповідно 
без зміни джерел бюджетних призначень. 

2.3. По бюджету розвитку: 
2.3.1. За рахунок зменшення бюджетних призначень по капітальному 

ремонту фасаду НВК "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II ст. –     
550,0 тис. грн., реконструкції системи опалення стаціонару МДКЛ по 
вул.Бращайків,6 (проектно-кошторисна документація) – 30,0 тис. грн. і реалізації 
Програми “Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки” (реконструкція КОС 
(реконструкція аеротенка-освітлювача) – 780,0 тис. грн. передбачити 
бюджетні призначення на капітальний ремонт системи опалення будівель 
МДКЛ в м.Ужгороді – 65,0 тис. грн., капітальний ремонт даху будівлі             
ЗОШ №7 по вул.Дворжака, 41 – 30,0 тис. грн., капітальний ремонт даху 
будівлі спеціалізованої ЗОШ  №3 I-III ст. – 30,0 тис. грн., капітальний ремонт 
приміщень будівлі по пл. Жупанатській, 3 Б – 60,0 тис.  грн. та збільшити 
бюджетні призначення на капітальний ремонт фасаду частини будівлі 
Ужанського жупанату в м.Ужгород  - 280,0 тис. грн., реконструкцію 
приміщення шкільної майстерні під їдальню Лінгвістичної гімназії ім. 
Т.Г.Шевченка – 105,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі та фасаду 
будівлі ЗОШ №16 – 150,0 тис. грн.,  капітальний ремонт покрівлі 
Угорськомовної гімназії – 40,0 тис. грн., реалізацію Програми зміцнення 
матеріально-технічної  бази архівного відділу на 2012-2014 роки 
(реконструкція існуючих приміщень під архівний відділ та міського 
архівосховища по вул.Кармелюка,7 в м.Ужгород) – 500,0 тис. грн., реалізацію 
Програми розвитку дошкільної освіти м. Ужгорода на період до 2017 року 
(реконструкція будівлі Бізнес-інкубатора під ДНЗ по  вул. 8  Березня) –             
100,0 тис. грн. 

2.3.2. По реалізації Програми регулювання чисельності безпритульних 
тварин гуманними методами в м. Ужгороді на 2012-2014 роки перерозподілити 
бюджетні призначення у сумі  6,5 тис. грн., а саме: за рахунок зменшення 
бюджетних призначень по виготовленню проекту щодо відведення земельної 
ділянки для розміщення притулку з тимчасового утримання безпритульних 
тварин м. Ужгород по вул. Загорській б/н – 6,5 тис. грн. збільшити бюджетні 
призначення на виготовлення проекту будівництва притулку з тимчасового 
утримання безпритульних тварин в м. Ужгород по вул. Загорській б/н              
на цю ж суму. 

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

3.1. По загальному фонду зменшити бюджетні призначення по 
реалізації Програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності та 
захисту прав дітей на 2012-2013 роки – 25,0 тис. грн., Міської Програми 
виконання заходів Загальнодержавної Програми “Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2012-2016 роки” –            
10,0 тис. грн., Програми створення та накопичення міського резерву 



матеріально-технічних засобів на 2012-2016 роки – 10,0 тис. грн., Міської 
Програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки – 192,8 тис. грн. 
(розпорядником бюджетних коштів є міськвиконком), Комплексної програми  
лікування хворих – інвалідів ендокринологічного профілю на 2011-2013 роки -            
12,0 тис. грн. (розпорядником бюджетних коштів є відділ охорони здоров'я) та 
збільшити бюджетні призначення на реалізацію Програми підтримки 
обдарованої учнівської молоді м.Ужгорода – 1,65 тис. грн. (розпорядником 
бюджетних коштів є управління освіти), Програми профілактики, діагностики 
та лікування цукрового діабету у населення м.Ужгорода на 2012-2014 роки – 
12,0 тис. грн. (розпорядником бюджетних коштів є відділ охорони здоров'я), 
Програми відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних 
подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2012–2014 роки –              
50,0 тис. грн. (розпорядником бюджетних коштів є управління у справах 
культури, спорту, сім'ї та молоді), Програми благоустрою м.Ужгорода на 
2012-2015 роки  – 159,9 тис. грн. (розпорядником бюджетних коштів є 
департамент міського господарства). 

3.2. По фонду охорони навколишнього природного середовища по 
реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища міста 
Ужгород на 2012-2015 роки перерозподілити бюджетні призначення у сумі             
270,0 тис. грн., а саме: передбачити бюджетні призначення на виконання 
робіт із організації території природно-заповідного фонду для капітального 
ремонту елементів інфраструктури та виготовлення проекту землеустрою 
щодо організації встановлення меж території парку-пам'ятки садово-
паркового мистецтва місцевого значення “Боздоський” – 270,0 тис. грн. за 
рахунок зменшення бюджетних призначень по виготовленню проектів 
організації території об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 
(сквер Лаудона (Альпінарій), Партерний сквер) – 20,0 тис. грн., заміні зелених 
насаджень історичної частини міста (капітальний ремонт) – 150,0 тис. грн. 
(розпорядником бюджетних коштів є департамент міського господарства), 
реконструкції КНС-1 – 100,0 тис. грн. (розпорядником бюджетних коштів є 
управління капітального будівництва). 

3.3. По бюджету розвитку зменшити бюджетні призначення по 
реалізації Програми “Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки”  –             
780,0 тис. грн. та збільшити бюджетні призначення на реалізацію Програми 
зміцнення матеріально-технічної  бази архівного відділу на 2012-2014 роки – 
500,0 тис. грн., реалізацію Програми розвитку дошкільної освіти м. Ужгорода на 
період до 2017 року – 100,0 тис. грн. (розпорядником бюджетних коштів є 
управління капітального будівництва). 
 
 
 
Міський голова                        В. Погорелов 

 



Додаток 2 
П О К А З Н И К И 

виконання робіт по утриманню об’єктів благоустрою на 2013 рік 
2013 рік, тис.грн. Січень-вересень 2013 року 

в т.ч.: джерела фі-
нансування, тис.грн. 

 

№ 
п/п Найменування статті 

 
 

Перед-
бачено  

Уточне-
но  

Виконан-
ня, 

тис.грн.

%вико-
нання 
річного 
плану 

загальн. 
фонд 

фонд охор. 
навколиш. 
прир.серед. 

I. Реалізація Програми благоустрою м.Ужгорода на 2012-2015 роки 12000,0 12000,0 9425,77 78,5 9425,77 - 
1. Санітарне оброблення та аналогічні послуги (послуги з утримання 

доріг) 
7450,0 4681,537 2961,6

 

63,2 2869,3 - 

2. Послуги з видалення твердих відходів (послуги з ліквідації 
несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття) 

150,0 146,78 27,8
 

18,9 27,8 - 

3. Послуги в рослинництві (озеленення та утримання зелених 
насаджень) 

1750,0 1219,406 1178,8
 

96,6 1271,1 - 

4. Послуги з організації похоронів та суміжні послуги (послуги з 
утримання кладовищ) 

450,0 235,19 195,4
 

83,0 195,4 - 

5. Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту електроус-
таткування (послуги з утримання систем вуличного освітлення) 

600,0 505,504 476,9
 

94,3 476,9 - 

6. Електрична енергія для вуличного освітлення та світлофорних 
об'єктів 

1000,0 996,307 721,7
 

72,4 721,7 - 

7. Інші електромонтажні роботи (послуги з утримання світлофорних 
об’єктів) 

230,0 230,0 17,7
 

7,6 17,7 - 

8. Утримання зони відпочинку 75,0 35,0 - - - - 
9. Утримання малих архітектурних форм 120,0 62,0 49,4 79,6 49,4 - 

10. Непередбачені витрати (ремонт об’єктів міського благоустрою, 
святкове оформлення міста) 

95,0 51,572 26,8 51,9 26,8 
 

- 

11. Паспортизація вулиць 80,0 - - - - - 
12. Заборгованість за 2012 рік - 3836,704 3769,67 98,2 3769,67 - 
II. Реалізація Програми охорони навколишнього природного 

середовища міста Ужгород на 2012-2016 роки, в т.ч.: 
1077,0 2232,381 724,4

 

32,4 - 
 

724,4 

 заборгованість за 2012 рік - - 28,9 - - 28,9 
 субвенція з обласного бюджету  - 670,232 376,1 56,1 - 376,1 
 із неї заборгованість за 2012 рік - 480,232 211,1 43,9 - 211,1 

III. Реалізація Програми регулювання чисельності безпритульних 
тварин гуманними методами в м.Ужгороді на 2012-2014 роки 

132,2 132,2 52,0 39,3 52,0 - 

в т.ч. заборгованість за 2012 рік - - 11,7 - 11,7 - 
 РАЗОМ:  13209,2 14364,581 10202,17 71,0 9477,77 695,5 

 



Додаток 3 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт по ремонту доріг та об’єктів благоустрою на 2013 рік 

 

2013 рік, тис.грн. Січень-вересень 2013 року 
в т.ч.джерела фінансування,тис.грн. 

№
п/п 

Найменування статті 

Перед-
бачено 

Уточнено Вико-
нання, 
тис.грн.

% вико-
нання 
річного 
плану 

субвенція з держ-
бюджету на буд-
тво, реконструк-
цію, ремонт та 

утримання вулиць 
і доріг комун.влас.

доходи  
від 

транс- 
порту 

бюджет 
розвит-

ку 

I. Реалізація Програми благоустрою м.Ужгорода на 
2012-2015 роки: 10199,0 19682,944 4471,128 22,7 3209,097 312,136 949,895 

1. Реконструкція та капітальний ремонт міських шляхів, 
в т.ч.: 5826,0 10735,479 308,9 2,8 251,0           - 57,9 

 Гранітна (реконструкція) 800,0 800,0 - - - - - 
 8-Березня (Минайська-Грушевського) 350,0 350,0 - - - - - 
 Дорога до міського сміттєзвалища ТПВ 150,0 150,0 - - - - - 
 Перемоги (реконструкція) 776,0 4580,0 11,1 0,2 - - 11,1 
 Можайського (Минайська-Пирогова) 800,0 800,0 - - - - - 
 Сурікова (в т.ч.ПКД) 200,0 200,0 - - - - - 
 Стрільнична 150,0 150,0 31,5 21,0 - - 31,5 
 пл. Театральна-Корзо-Волошина (реконструкція) 1500,0 1500,0 - - - - - 
 пр. Підвальний 500,0 500,0 - - - - - 
 Проектні роботи  300,0 300,0 15,3 5,1 - - 15,3 
 Лавріщева 300,0 300,0 - - - - - 
 Університетська - 268,432 - - - - - 
 Швабська (реконструкція) - 837,047 251,0 29,9 251,0 - - 

2. Реконструкція та капітальний ремонт тротуарів, 
в т.ч.: 890,0 800,0 76,8 9,6 - - 76,8 

 вул. Анкудінова 50,0 50,0 - - - - - 
 вул. Другетів 99,0 9,0 - - - - - 
 вул. Собранецька 250,0 250,0 - - - - - 
 вул. Перемоги 150,0 150,0 - - - - - 
 вул. Панькевича 51,0 51,0 - - - - - 
 вул. Нахімова 80,0 80,0 - - - - - 



2013 рік, тис.грн. Січень-вересень 2013 року 
в т.ч.джерела фінансування,тис.грн. 

№
п/п 

Найменування статті 

Перед-
бачено 

Уточнено Вико-
нання, 
тис.грн.

% вико-
нання 
річного 
плану 

субвенція з держ-
бюджету на буд-
тво, реконструк-
цію, ремонт та 

утримання вулиць 
і доріг комун.влас.

доходи  
від 

транс- 
порту 

бюджет 
розвит-

ку 

 вул Підградська 80,0 80,0 - - - - - 
 тротуар Бабяка-Боздоський Парк 80,0 80,0 76,8 96,0   76,8 
 вул. Підгірна 50,0 50,0 - - - - - 

3. Капітальний ремонт внутрішньо квартальних
територій, в т.ч.: 2314,0 2314,0 251,3 10,8 - - 

 
251,3 

 вул. Тихого, 13,15,17, 100,0 80,0 - - - - - 
 пр. Свободи, 29-41 100,0 100,0 - - - - - 
 пр. Свободи, 24  50,0 50,0 - - - - - 
 пр. Свободи,  53 80,0 80,0 1,9 2,3 - - 1,9 
 вул. Міцкевича, 9 60,0 60,0 - - - - - 
 вул. Белінського, 13-15 80,0 40,0 - - - - - 
 пр. Свободи, 3,25 80,0 80,0 - - - - - 
 вул. Заньковецька, 19 50,0 50,0 - - - - - 
 вул. Оноківська, 20 50,0 - - - - - - 
 вул. Котляревського, 10 50,0 50,0 - - - - - 
 вул. Грушевського, 27А 80,0 80,0 - - - - - 
 вул. Лавріщева, 10а, 12, 12а,14а, 16, 16а, 16б, 18 262,0 249,0 80,1 32,1 - - 80,1 
 вул. Швабська, 58 50,0 50,0 - - - - - 
 вул. Ак. Корольова, 3, 5, 7 150,0 100,0 - - - - - 
 вул. 8-Березня, 31 50,0 50,0 - - - - - 
 вул. Жемайте, 5А 80,0 - - - - - - 
 вул. Минайська, 3, 5, 7, 9 95,0 95,0 - - - - - 
 вул. Минайська, 8, 10, 12 95,0 95,0 - - - - - 
 вул. Перемоги, 149, 153, 163/1,171,175,177 280,0 280,0 - - - - - 
 вул. Грушевського, 66-74 50,0 50,0 - - - - - 
 вул  Гагаріна, 28 50,0 50,0 - - - - - 
 вул. Грибоєдова, 3 90,0 90,0 0,9 1,0 - - 0,9 
 вул. Собранецька, 120 140,0 140,0 - - - - - 
 вул. Годинки, 8 127,0 50,0 - - - - - 
 вул. Заньковецької, 2а – Белінського, 22-23 15,0 15,0 - - - - - 



2013 рік, тис.грн. Січень-вересень 2013 року 
в т.ч.джерела фінансування,тис.грн. 

№
п/п 

Найменування статті 

Перед-
бачено 

Уточнено Вико-
нання, 
тис.грн.

% вико-
нання 
річного 
плану 

субвенція з держ-
бюджету на буд-
тво, реконструк-
цію, ремонт та 

утримання вулиць 
і доріг комун.влас.

доходи  
від 

транс- 
порту 

бюджет 
розвит-

ку 

 пр.Свободи,49-55 - 100,0 41,5 41,5 - - 41,5 
 вул.Челюскінців,10-Можайського,16,18 - 80,0 39,2 49,0 - - 39,2 
 вул.Можайського,3-7 - 100,0 40,7 40,7 - - 40,7 
 вул.Одеська, 33а, 33б - 50,0 47,0 94,0 - - 47,0 

4. Капітальний ремонт мостів, в т.ч.: 550,0 127,557 4,6 3,6 - - 4,6 
 Транспортний  міст по вул. Анкудінова 450,0 27,557 4,6 16,6 - - 4,6 
 Транспортний міст пл.Б.Хмельницького 80,0 80,0 - - - - - 
 Пішохідний міст пл. Театральна 20,0 20,0 - - - - - 

5. Капітальний (поточний) ремонт мощення в історичній 
частині міста 99,0 99,0 - - - - - 

6. Капітальний ремонт кладовищ  230,0 230,0 41,2 17,9 - - 41,2 
7. Капітальний ремонт зелених насаджень 290,0 290,0 284,9 98,2 - - 284,9 
8. Поточний ремонт міських шляхів - 2497,28 1523,7 61,0 1433,7 90,0 - 
9.  Поточний ремонт вулиць (з влаштуванням та заміною 

каналізаційних та зливоприймальних люків) - 477,5 123,8 25,9 - 123,8 - 
10. Капітальний ремонт шаф управління мережою

зовнішнього освітлення - 257,5 1,3 0,5 - - 1,3 
11. Заборгованість за 2012 рік - 1854,628 1854,628 100,0 1524,397 98,336 231,895 
II. Реалізація Програми розвитку інфраструктури 

безпеки дорожнього руху на території міста на 2013-
2015 роки: 1010,0 1207,82 392,82 32,5 - 317,991 74,829 

1. Капітальний ремонт (влаштування) світлофорних 
об’єктів, в т.ч.: 522,0 522,0 3,1 0,5 - - 3,1 

 Анкудінова-Мукачівська-Станційна-Руська 97,0 97,0 - - - - - 
 Підгірна-Берчені 30,0 30,0 - - - - - 
 Гагаріна-Коритнянська 45,0 45,0 - - - - - 
 Капітальний ремонт перехрестя вулиць Закарпатська-

Загорська з влаштуванням світлофорного об’єкту  
150,0 150,0 - - - - 

 
- 

 Капітальний ремонт перехрестя вулиць Минайська-
Можайського з влаштуванням світлофорного об’єкту 

200,0 200,0 3,1 1,5 - - 
 

3,1 



2013 рік, тис.грн. Січень-вересень 2013 року 
в т.ч.джерела фінансування,тис.грн. 

№
п/п 

Найменування статті 

Перед-
бачено 

Уточнено Вико-
нання, 
тис.грн.

% вико-
нання 
річного 
плану 

субвенція з держ-
бюджету на буд-
тво, реконструк-
цію, ремонт та 

утримання вулиць 
і доріг комун.влас.

доходи  
від 

транс- 
порту 

бюджет 
розвит-

ку 

2. Поточний ремонт світлофорних об’єктів 25,0 25,0 - - - - - 
3. Нанесення горизонтальної розмітки  214,0 214,0 142,2 66,4 - 142,2 - 
4. Капітальний та поточний ремонт (виготовлення та 

заміна) дорожніх знаків 129,0 129,0 2,7 2,0 - - 2,7 
5. Виготовлення схеми організації дорожнього руху 120,0 120,0 99,0 82,5 - 99,0 - 
6. Виготовлення інвентарних справ вулиць міста - 52,0 - - - - - 
7. Заборгованість за 2012рік - 145,82 145,82 100,0 - 76,791 69,029 

III. Реконструкція перехрестя вул.Легоцького-Занько-
вецької-Тлехаса з влаштуванням кругового руху та 
тротуарів в напрямку вул. Перемоги (відповідно до 
рішення суду) 277,6 277,6 277, 6 100,0 - - 277,6 

IV. Капітальний ремонт підпірної стінки р.Уж в межах
наб.Православної (заборгованість за 2012 рік) - 110,847 110,847 100,0 - - 110,847 

 Разом,  11486,6 21279,211 5252,395 24,6 3209,097 630,127 1413,171 
 в т.ч. заборгованість за 2012 рік - 2111,295 2111,295 100,0 1524,397 175,127 411,771 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           Додаток 4 
П О К А З Н И К И 

виконання робіт по ремонту житла на 2013 рік 
 

2013 рік, тис.грн. Січень-вересень 2013 року 
в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн. 

№ 
п/
п 

Найменування статті, об'єкта 

Перед-
бачено 

Уточнено  Вико-
нання, 
тис.грн.

%вико
нання 
річного 
плану бюджет 

розвитку 
1. Реалізація Програми модернізації, капітального ремонту, заміни 

ліфтів та систем диспетчеризації в житловому фонді м.Ужгорода на 
2012-2014 роки, в т.ч.: 1069,8 1162,165 

 
 

194,8 

 
 

16,7 

 
 

194,8 
 заборгованість за 2012 рік - 92,365 92,365 100,0 92,365 
 вул.Заньковецької, 3 п.1 25,1 25,1 - - - 
 пр.Свободи, 1 (1-2) 73,0 73,0 10,2 13,9 10,2 
 пр.Свободи, 2 (п.1,4) 324,0 324,0 18,8 5,8 18,8 
 вул.Минайська, 67 (1-3,6) 145,9 145,9 19,7 13,5 19,7 
 вул.8-Березня, 31 (3,4)  50,2 50,2 10,2 20,3 10,2 
 вул.Г.Свободи, 5 (1-3) 42,3 42,3 0,7 1,6 0,7 
 вул.Г.Свободи, 7 (1-4) 56,4 56,4 0,7 1,2 0,7 
 вул.Легоцького, 17 (4,5) 50,2 50,2 2,2 4,3 2,2 
 вул.8-Березня, 20 (1-4) 145,9 145,9 18,8 12,8 18,8 
 вул.8-Березня, 39 (1-4) 56,4 56,4 0,7 1,2 0,7 
 вул.Богомольця, 30 (1,2) 50,2 50,2 10,2 20,3 10,2 
 вул.Легоцького, 23 (1-2) 50,2 50,2 10,2 20,3 10,2 
2. Реалізація Програми підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення у 
місті Ужгород на 2012-2014 роки, в т.ч.: 

 
 

1498,7 

 
 

1510,01 

 
 

299,9 

 
 

19,8 

 
 

299,9 
 заборгованість за 2012 рік - 11,31 11,31 100,0 11,31 
 капітальний ремонту покрівель:      
 а) передбачається створення ОСББ:      
 вул.Срібна, 4 140,8 140,8 - - - 
 вул.Оноківська, 16 80,5 80,5 2,0 2,4 2,0 
 вул.Сечені, 29 129,2 129,2 - - - 



2013 рік, тис.грн. Січень-вересень 2013 року 
в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн. 

№ 
п/
п 

Найменування статті, об'єкта 

Перед-
бачено 

Уточнено  Вико-
нання, 
тис.грн.

%вико
нання 
річного 
плану бюджет 

розвитку 
 вул.Станційна, 14 64,7 64,7 - - - 
 вул.Лавріщева, 16а 67,7 67,7 - - - 
 вул.8-го Березня, 7 132,9 132,9 2,6 1,9 2,6 
 вул.Грушевського, 31 147,3 147,3 2,6 1,7 2,6 
 вул.Чорновола, 7 92,2 92,2 - - - 
 вул.8-го Березня, 35 41,4 41,4 - - - 
 вул.Ак.Корольова, 5 99,0 99,0 - - - 
 б) діючих ОСББ:      
 вул.Загорська, 28-а (ОСББ «Педагог») 97,8 97,8 97,6 99,7 97,6 
 вул.Гарайди, 1 (ОСББ «Гарайди-1») 99,0 99,0 98,8 99,7 98,8 
 вул.Лавріщева, 16а/1(ОСББ«Комфорт-Уж») 63,0 63,0 62,6 99,3 62,6 
 вул.Висока, 10  (ОСББ «Дружба») 18,0 18,0 17,9 99,4 17,9 
 - капітальний ремонт водопроводу, каналізації :      
 а) передбачається створення ОСББ:      
 вул.Руданського, 5 56,5 56,5 - - - 
 вул.Годинки, 8 33,0 33,0 - - - 
 вул.Легоцького, 15 17,8 17,8 - - - 
  б) діючих ОСББ:      
 Київська наб.,17 (ОСББ «Київська набережна») 59,4 59,4 2,4 4,0 2,4 
 -заміна кабельного вводу, капремонт будинкового головного 

розподільчого щита:  
     

 вул.Можайського, 7 (ОСББ «Більшовик») 58,5 58,5 2,1 3,5 2,1 
3. Капітальний ремонт: влаштування автономного електричного 

опалення в квартирах малозабезпечених громадян міста згідно з 
Програмою енергоефективності та енергозбереження міста Ужгород 
на 2012-2015 роки, в т.ч.: 500,0 1309,881 

 
 
 

324,8 

 
 
 

24,7 

 
 
 

324,8 
 заборгованість за 2012 рік - 323,481 323,481 100,0 323,481 
4. Реалізація Програми передачі гуртожитків у власність 

територіальної громади міста Ужгород на 2013-2015роки, в т.ч.: 
 

691,8 
 

75,0 
 

- 
 

- 
 

- 



2013 рік, тис.грн. Січень-вересень 2013 року 
в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн. 

№ 
п/
п 

Найменування статті, об'єкта 

Перед-
бачено 

Уточнено  Вико-
нання, 
тис.грн.

%вико
нання 
річного 
плану бюджет 

розвитку 
 вул.Можайського, 9а, Ужгородський поштамт 200,0 - - - - 
 вул.Загорська,170, радгосп-завод «Ужгородський» 166,8 - - - - 
 вул.Українська, 18, БК «Беркут» 75,0 75,0 - - - 
 вул.Мусорського,3 ПАТЕК «Закарпаттяобленерго»  50,0 - - - - 
 вул.Можайського, 5, БК «Тиса – Уж» 50,0 - - - - 
 вул.Богомольця, 18/22, БК «Швачка» 50,0 - - - - 
 вул.Джамбула, 50, БК «Мрія Уж» 100,0 - - - - 
5. Реалізація Програми участі м.Ужгорода у реалізації грантового 

проекту «Ярослав-Ужгород і спільна ініціатива для покращення 
туристичної привабливості історичних міст-побратимів» на 2013-
2016 роки, в т.ч.: 

 
 
 

- 

 
 
 

600,0 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
 реставрація пам»ятки архітектури Будівлі амбару та винного льоху по 

вул.Ракоці,2 (в т.ч. ПКД) 
 

- 
 

600,0 
 

- 
 

- 
 

- 
6. 
 

Капітальний ремонт покрівель житлових будинків (заборгованість за 
2012 рік) - 

 
180,909 

 
180,909 

 
100,0 

 
180,909 

7. 
 

Капітальний ремонт внутрішньо будинкових систем водопостачання та 
водовідведення в житлових будинках (заборгованість за 2012 рік) - 

 
105,837 

 
105,837 

 
100,0 

 
105,837 

 
Разом: 3760,3 

 
4943,802 

 
1106,246 

 
22,3 

 
1106,246 

 в т.ч. заборгованість за 2013 рік - 713,902 713,902 100,0 713,902 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Додаток 5 
ПОКАЗНИКИ 

будівництва і реконструкції соціально-культурних та комунальних об’єктів на 2013 рік 
 

2013 рік,тис.грн. Січень-вересень 2013 року 
в т.ч.джерела 
фінансування, 

тис.грн. 

 
Найменування об’єкта 

Роки 
будів-
ництва 

Передба-
чено 

Уточнено
 

Вико-
нання, 
тис.грн.

% вико 
нання  
річного 
плану бюджет розвитку 

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО 350,0 - - - - 
Будівництво 30-ти квартирного житлового будинку по  
вул. Ужанській 

2009-
2016 

350,0 - - - - 

КУЛЬТУРА  1029,8 1300,651 100,904 7,7 100,904 
в т.ч. заборгованість за 2012 рік  - 5,551 5,551 100,0 5,551 
Реконструкція комплексного благоустрою території Горянської 
церкви "Ротонда" та коригування проектної документації 

2009-
2013 

300,0 300,0 - - - 

Капітальний ремонт фасаду будівлі дитячої музичної школи 
ім.Чайковського, 

2012-
1013 

100,0 104,047 96,6 92,8 96,6 

в т.ч. заборгованість за 2012 рік  - 4,047 4,047 100,0 4,047 
Капітальний ремонт фасаду частини будівлі Ужанського жупанату в 
м.Ужгород, 

2012-
2013 

350,0 351,504 1,504 0,4 1,504 

в т.ч. заборгованість за 2012 рік  - 1,504 1,504 100,0 1,504 
Капітальний ремонт будівлі міського центру дозвілля по вул.Ракоці,2 2013 60,9 60,9 - - - 
Капітальний ремонт приміщень та фасадів бібліотеки №2 по вул.8 
Березня  

2013 218,9 218,9 2,8 1,2 2,8 

Будівництво міського вело центру з облаштуванням велопарковки 
згідно з Програмою участі м.Ужгорода у реалізації грантового проекту 
"Партнерський проект розвитку спільного туризму, який базується на 
молодіжному спорті та розважальних центрах" на 2013-2014 роки  

 - 117,3 - - - 

Реконструкція системи опалення у центральній дитячій бібліотеці на 
пл. Б. Хмельницького, 3  

 - 148,0 - - - 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  3065,7 4418,6 2102,075 47,5 2102,075 
в т.ч. заборгованість за 2012 рік  - 862,567 862,567 100,0 862,567 
Реконструкція системи опалення та заміна вікон будівлі ЦМКЛ по 
вул. Грибоєдова, 20 (2-й етап) 

2008-
2013 

500,0 450,0 447,9 99,5 447,9 



  

2013 рік,тис.грн. Січень-вересень 2013 року 
в т.ч.джерела 
фінансування, 

тис.грн. 

 
Найменування об’єкта 

Роки 
будів-
ництва 

Передба-
чено 

Уточнено
 

Вико-
нання, 
тис.грн.

% вико 
нання  
річного 
плану бюджет розвитку 

Реконструкція відділення хірургії №2 ЦМКЛ 2010-
2013 

292,7 256,5 137,4 53,6 137,4 

Будівництво дитячого реабілітаційного центру в м.Ужгороді по 
вул.Ракоці,3, 

2011-
2014 

500,0 42,749 12,749 29,8 12,749 

в т.ч. заборгованість за 2012 рік  - 12,749 12,749 100,0 12,749 
Реконструкція поліклініки №1 по вул.Грибоєдова, 20, 2007-

2013 
500,0 533,477 58,477 10,9 58,477 

в т.ч. заборгованість за 2012 рік  - 58,477 58,477 100,0 58,477 
Реконструкція системи опалення та водопровідно-каналізаційної 
системи гінекологічного корпусу УМПЦ 

2008-
2013 

100,0 25,9 - - - 

Капітальний ремонт хірургічного відділення №1 Ужгородської ЦМКЛ 2012-
2013 

200,0 - - - - 

Капітальний ремонт харчоблоку МДКЛ по вул.Бращайків, 6  2011-
2013 

200,0 741,462 - - - 

Реконструкція системи опалення стаціонару МДКЛ по вул.Бращайків, 
6 (проектно кошторисна документація) 

 -  30,0 - - - 

Капітальний ремонт перекриття цокольного поверху МДКЛ по 
вул.Бращайків, 6 (проектно кошторисна документація) 

 - 20,0 - - - 

Реконструкція резервного електропостачання будівлі МПЦ по вул. 
Грибоєдова 

2010-
2013 

150,0 150,0 1,3 0,8 1,3 

Капітальний ремонт приміщень сімейної амбулаторії по вул. 
Перемоги, 161/1 

2012-
2013 

411,4 511,9 261,0 50,9 261,0 

Реконструкція приміщень травмопункту і приймального відділення 
Ужгородської ЦМКЛ, 

2012-
2013 

211,6 645,622 645,5 99,9 645,5 

в т.ч. заборгованість за 2012 рік (субвенція з обласного бюджету)  - 429,422 429,422 100,0 429,422 
Будівництво автономної котельні МДКЛ (заборгованість за 2012 рік)  - 33,876 33,876 100,0 33,876 
Реконструкція котельні ЦМКЛ по вул.Грибоєдова,  - 154,002 63,464 41,2 63,464 
в т.ч. заборгованість за 2012 рік  - 63,464 63,464 100,0 63,464 
Реконструкція щелепно-лицевої хірургії ЦМКЛ,  - 296,203 261,2 88,1 261,2 
в т.ч. заборгованість за 2012 рік  - 85,37 85,37 100,0 85,37 



  

2013 рік,тис.грн. Січень-вересень 2013 року 
в т.ч.джерела 
фінансування, 

тис.грн. 

 
Найменування об’єкта 

Роки 
будів-
ництва 

Передба-
чено 

Уточнено
 

Вико-
нання, 
тис.грн.

% вико 
нання  
річного 
плану бюджет розвитку 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття майданчика 
СШМД (заборгованість за 2012 рік) 

2012 - 81,999 81,999 100,0 81,999 

Капітальний ремонт покрівлі СШМД (заборгованість за 2012 рік)  - 97,21 97,21 100,0 97,21 
Капітальний ремонт санітарних вузлів та рентген лабораторії 
міської поліклініки (ПКД)  

 - 20,0 - - - 

Реконструкція приміщень для розміщення відділення "дитячої хірургії" 
ЦМКЛ м.Ужгорода 

 - 144,985 - - - 

Капітальний ремонт приміщень для розміщення гінекологічного 
відділення УМПБ на базі Ужгородської центральної міської клінічної 
лікарні 

 - 121,224 - - - 

Реконструкція підпірних стін головного корпусу Ужгородської ЦМКЛ          
по вул. Грибоєдова  м. Ужгород  

 - 51,491 - - - 

Капітальний ремонт харчоблоку Ужгородської ЦМКЛ  по вул. Грибоєдова 
м. Ужгород  

 - 10,0 - - - 

ОСВІТА  6207,4 10229,48 5441,426 53,1 5441,426 
в т.ч. заборгованість за 2012 рік   2096,113 1803,662 86,0 1803,662 
Будівництво станції біологічної очистки побутових стічних вод ЗОШ 
№16 

2012-
2013 

270,0 270,0 - - - 

Будівництво ЗОШ на 1000 уч.м .в мікрорайоні "Боздош"  2011-
2016 

200,0 100,0 - - - 

Капітальний ремонт  будівлі ЗОШ №8  2008-
2013 

160,0 160,0 - - - 

Капітальний ремонт даху НВК "Ужгородський економічний ліцей, 
ЗОШ I-II ст.", 

2012-
2013 

660,0 577,468 258,5 44,7 258,5 

в т.ч. заборгованість за 2012 рік  - 84,198 15,094 17,9 15,094 
Капітальний ремонт фасаду НВК "Ужгородський економічний ліцей, 
ЗОШ I-II ст.", 

2012-
2014 

600,0 602,689 2,689 0,4 2,689 

в т.ч. заборгованість за 2012 рік  - 2,689 2,689 100,0 2,689 
Капітальний ремонт фасадів ЗОШ №7 по вул.Дворжака, 41 2012-

2013 
300,0 300,0 294,8 98,2 294,8 



  

2013 рік,тис.грн. Січень-вересень 2013 року 
в т.ч.джерела 
фінансування, 

тис.грн. 
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Роки 
будів-
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Уточнено
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нання  
річного 
плану бюджет розвитку 

Капітальний ремонт будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка, 2012-
2014 

1217,7 1218,804 608,0 49,8 608,0 

в т.ч. заборгованість за 2012 рік  - 1,104 1,104 100,0 1,104 
Капітальний ремонт покрівлі багато-профільного ліцею "Лідер"–ЗОШ 
І-ІІ ст.№20 

2012-
2013 

277,6 355,1 355,1 100,0 355,1 

Реконструкція території спортивного майданчика ЗОШ I-III ст. №19 
під облаштування основи спортивного майданчика з синтетичним 
покриттям для гри у міні-футбол, 

2011-
2013 

129,8 157,821 148,0 93,7 148,0 

в т.ч. заборгованість за 2012 рік  - 28,021 28,021 100,0 28,021 
Реконструкція приміщень котельні під спортивний зал ЗОШ №1 по 
вул.Високій,4, 

2012-
2013 

459,6 934,972 869,7 93,0 869,7 

в т.ч. заборгованість за 2012 рік   - 359,872 359,872 100,0 359,872 
із них субвенція з обласного бюджету  - 287,933 287,933 100,0 287,933 
Реконструкція існуючої будівлі котельні ЗОШ №13 під облаштування 
санвузлів, 

2012-
2013 

276,7 293,824 103,1 35,0 103,1 

в т.ч. заборгованість за 2012 рік  - 17,124 17,124 100,0 17,124 
Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ№ 16  2012-

2013 
303,3 303,3 283,8 93,5 283,8 

Капітальний ремонт покрівлі Угорськомовної гімназії  - 120,0 117,9 98,2 117,9 
Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційної мережі ЗОШ I-III 
ст.№10 ім.Дойко Габора 

 - 200,0 11,3 5,6 11,3 

Капітальний ремонт системи каналізації ЗОШ №12, 2012-
2013 

20,0 111,897 111,897 100,0 111,897 

в т.ч.заборгованість за 2012 рік  - 111,897 111,897 100,0 111,897 
Капітальний ремонт системи каналізації ЗОШ №12 (II черга)   - 256,73 155,7 60,6 155,7 
Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №2 (заборгованість за 2012 рік) 2012 - 9,854 9,854 100,0 9,854 
Будівництво підвідного газопроводу для АНВК по вул.Підгірній 
(заборгованість за 2012 рік) 

2011-
2012 

- 112,497 112,497 100,0 112,497 



  

2013 рік,тис.грн. Січень-вересень 2013 року 
в т.ч.джерела 
фінансування, 
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нання  
річного 
плану бюджет розвитку 

Капітальний ремонт покрівлі та частини приміщень навчально-
виховного комплексу "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II cт." 
(заборгованість за 2012 рік) 

2012 - 3,204 3,204 100,0 3,204 

Капітальний ремонт актового залу ЗОШ №5 (заборгованість за 2012 
рік) 

2012 - 45,891 45,891 100,0 45,891 

Реконструкція приміщення шкільної майстерні під їдальню 
Лінгвістичної гімназії ім Т.Г.Шевченка (заборгованість за 2012 рік) 

2012 - 267,507 267,507 100,0 267,507 

Капітальний ремонт покрівлі даху ЗОШ №6 в м. Ужгород,                       
вул. Польова, 22(субвенція з обласного бюджету) 

 - 615,5 517,3 84,0 517,3 

Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу Ужгородської 
спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за адресою м. Ужгород,                         
вул. Підгірна, 43 (субвенція з обласного бюджету) 

 - 600,0 10,1 1,6 10,1 

Співфінансування інвестиційних проектів, співробітництва Закар-
патської області України та краю Височіна Чеської Республіки 
(капітальний ремонт приміщень для вивчення чеської мови Ужго-
родської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №3 за адресою м. Ужгород, 
наб.Незалежності,19)( субвенція з обласного бюджету) 

 - 100,0 - - - 

Будівництво міні-котельні ЗОШ №19 та ДНЗ №42 по вул.Легоцького в 
м.Ужгород 

 - 100,0 - - - 

Реалізація Програми розвитку дошкільної освіти м.Ужгорода на 
період до 2017 року,  
в т.ч.: 

 882,7 929,793 246,905 26,5 246,905 

Будівництво ДНЗ на 200 місць в мікрорайоні "Боздош"  2011-
2016 

300,0 - - - - 

Реконструкція фасаду будівлі ДНЗ №20  2009-
2013 

285,5 285,5 - - - 

Реконструкція фасадів та заміна вікон в будівлі ДНЗ №28, 2012-
2013 

173,8 105,505 105,505 100,0 105,505 

в т.ч. заборгованість за 2012 рік  - 5,338 5,338 100,0 5,338 



  

2013 рік,тис.грн. Січень-вересень 2013 року 
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Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №39, 2012-
2013 

123,4 142,688 141,4 99,0 141,4 

в т.ч. заборгованість за 2012 рік  - 14,288 14,288 100,0 14,288 
Покрівля харчоблоку дитячого навчального закладу №40, м. Ужгород - 
капітальний ремонт 

 - 153,1 - - - 

в т.ч. субвенція з державного бюджету  - 148,0 - - - 
Пральня дитячого навчального закладу №40, м. Ужгород - 
капітальний ремонт  

 - 110,0 - - - 

в т.ч. субвенція з державного бюджету  - 106,0 - - - 
Капітальний ремонт приміщень ДНЗ №36 по вул. Бачинського   - 133,0 - - - 
Реалізація Програми енергоефективності та енергозбереження 
міста Ужгород на 2012-2015рр.,  
в т.ч.: 

 450,0 461,224 98,4 21,3 98,4 

Капітальний ремонт(санація) будівлі ЗОШ №3  80,0 50,0 - - - 
Капітальний ремонт (санація) будівлі  ЗОШ №7  90,0 60,0 - - - 
Капітальний ремонт (санація) будівлі ЗОШ №16  70,0 50,0 - - - 
Капітальний ремонт (санація) будівлі дошкільного навчального 
закладу №20 

 70,0 51,6 - - - 

Капітальний ремонт (санація) будівлі дошкільного навчального 
закладу №21 

 70,0 70,0 - - - 

Капітальний ремонт (санація) будівлі дошкільного навчального 
закладу №31 

 70,0 70,0 - - - 

Капітальний ремонт (санація) будівлі Авторсько навчально-виховного 
комплексу №2, 

 - 46,404 41,5 89,4 41,5 

в т.ч. заборгованість за 2012 рік  - 4,87 - - - 
Капітальний ремонт (санація) будівлі загальноосвітньої школи I-III 
ступенів  № 5, 

 - 23,679 21,5 90,7 21,5 

в т.ч. заборгованість за 2012 рік  - 2,213 - - - 
Капітальний ремонт (санація) будівлі багатопрофільного ліцею 
"Інтелект" – ЗОШ I-III ступенів № 11, 

 - 39,541 35,4 89,5 35,4 
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в т.ч.заборгованість за 2012 рік  - 4,141 - - - 
Реалізація “Енерго-та екологоефективної схеми теплопостачання 
м. Ужгород” згідно з Програмою будівництва та реконструкції 
автономних котелень закладів освіти та охорони здоров'я на 2011-
2015 роки  
(заборгованість за 2012 рік),  в т.ч.:  

 - 1021,405 809,282 79,2 809,282 

Лізингові платежі по будівництву та реконструкції автономних 
котелень в загальноосвітніх школах та НВК  

 - 666,073 453,95 68,1 453,95 

Будівництво автономної котельні по вул. Тельмана, 2в для 
теплопостачання ДНЗ № 1 та ЗОШ № 7 (будів.монт.та 
пусконалагод.роботи)  

 - 96,04 96,04 100,0 96,04 

Будівництво автономної котельні по вул. Макаренка, 6а для 
теплопостачання НВК “Престиж” (будів.монт.та пусконалагод. 
роботи)  

 - 50,649 50,649 100,0 50,649 

Будівництво автономної котельні по вул. Нахімова, 3а для 
теплопостачання НВК “Ялинка”(будів.монт.та пусконалагод. 
роботи)  

 - 45,371 45,371 100,0 45,371 

Будівництво автономної котельні по вул. Підгірній, 43 для 
теплопостачання АНВК  (будів.монт.та пусконалагод.роботи)  

 - 58,194 58,194 100,0 58,194 

Реконструкція котельні з встановленням автономних  котельних 
агрегатів на котельні по Київській набережній,16 для 
теплопостачання ЗОШ № 5 (будів.монт.та пусконалагод.роботи) 

 - 105,078 105,078 100,0 105,078 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО  4375,0 4324,07 321,4 7,4 321,4 
в т.ч.: заборгованість за 2012 рік  - 5,973 5,973 100,0 5,973 
Будівництво водовідвідних споруд для захисту с/г присадибних земель 
від поверхневих вод в м-ні "Доманинці"  

2008-
2013 

100,0 100,0 - - - 

Будівництво газопроводу від ГРП с.Сторожниця до ГРП                          
вул. Єнківська 

2007-
2013 

300,0 1,5 - - - 

Реконструкція зовнішніх мереж фекально-господарської і дощової 
каналізації в м-ні "Червениця" (ПВР та БМР) 

2013 200,0 200,0 0,7 0,3 0,7 
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Будівництво каналізаційної мережі по вул. Галана 2010-
2013 

55,0 90,0 - - - 

Виготовлення ПВР по будівництву пішохідного мосту через  р. Уж в 
районі площі Б.Хмельницького  

2011-
2015 

700,0 627,497 - - - 

Капітальний ремонт приміщень територіального центру соціального 
обслуговування населення по вул.Благоєва,10 

2013 170,0 105,973 88,2 83,2 88,2 

в т.ч. заборгованість за 2012 рік  - 5,973 5,973 100,0 5,973 
Реконструкція приміщення в будівлі на пл.Поштовій,3 2013 50,0 200,0 - - - 
Будівництво нової основної кабельної лінії електропостачання 10 кВ 
від ТП 137 до ТП 227 підвищуючої насосної станції по вул.Тихій              
(м-н “Кальварія”)  

 - 10,0 - - - 

Реалізація Програми зміцнення матеріально-технічної бази 
архівного відділу на 2012-2014 роки,  
в т.ч.: 

 300,0 300,0 1,4 0,4 1,4 

Капітальний ремонт приміщень архівного відділу та міського 
архівосховища  

 300,0 1,373 - - - 

Реконструкція існуючих приміщень під архівний відділ та міського 
архівосховища по вул.Кармелюка,7 в м.Ужгород 

 - 298,627 1,4 0,4 1,4 

Реалізації Програми регулювання чисельності безпритульних тварин 
гуманними методами в м. Ужгороді на 2012-2014 роки,  
в т.ч.: 

 30,0 400,0 - - - 

Будівництво притулку для безпритульних тварин   30,0 - - - - 
Виготовлення проекту щодо відведення земельної ділянки для 
розміщення притулку з тимчасового утримання безпритульних 
тварин м. Ужгород по вул. Загорській б/н  

 - 6,5 - - - 

Виготовлення проекту будівництва притулку з тимчасового 
утримання безпритульних тварин в м. Ужгород по вул. Загорській б/н  

 - 23,5 - - - 

Будівництво притулку з тимчасового утримання безпритульних 
тварин в м. Ужгород по вул. Загорській б/н  

 - 370,0 - - - 
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Реалізація Програми "Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки",  
в  т.ч.: 

 2470,0 2189,1 231,1 10,5 231,1 

Реконструкція КНС-1 2009-
2013 

399,4 - - - - 

Реконструкція резервуарів питної води у районі "Студмістечка" 2006-
2013 

258,1 258,1 - - - 

Реконструкція КОС (реконструкція аеротенка-освітлювача) 2006-
2015 

1080,0 1233,0 - - - 

Реконструкція ПНС з РЧБ  2[1000,0 м. куб  у мікрорайоні 
"Сторожниця" 

2004-
2013 

612,5 50,0 - - - 

Реконструкція водогону d =600 м.м. по вул.. Перемоги ( від с. Сторо-
жниці  по вул. Перемоги до вул. Легоцького) 

2008-
2013 

120,0 120,0 - - - 

Капітальний ремонт (заміна)ділянки водопроводу через 
транспортний міст вул.Анкудінова-Підградська 

 - 508,0 231,1 45,4 231,1 

Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Ерделі, м. Ужгород  - 20,0 - - - 
Реалізація Програми охорони навколишнього природного середо-
вища міста Ужгород на 2012-2015 роки 
(Реконструкція КНС-1) 

 - 100,0 - - - 

Разом:  15027,9 20272,801 7965,805 39,2 7965,805 
в т.ч. заборгованість за 2012 рік  - 2970,204 2677,753 90,1 2677,753 

 



Додаток 6 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт по ремонту закладів освіти на 2013 рік 
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тис.грн. 

 
 
№ 
п/
п 
 
 

 
 
Назва закладу 

 
 

Назва робіт 
Перед-
бачено  

Уточнено Вико-
нання, 
тис.грн.

% вико-
нання 
річного 
плану бюджет 

розвитку 

1. ДНЗ та ЗОШ Підготовка до опалювального сезону  600,0 - - - - 
2. НВК “Ялинка” 

по вул. Нахімова, 3  
Капітальний ремонт надземної тепломережі від 
модульної котельні до вузла управління будівлі  

- 125,0 - - - 

3. ДНЗ №16  
по вул.Айвазовського, 9 

Капітальний ремонт системи опалення  - 120,0 9,6 8,0 9,6 

4. ДНЗ №18  
по вул.Айвазовського, 5 

Капітальний ремонт мережі гарячого і холодного 
водопостачання та ізоляція  

- 45,0 7,7 17,1 7,7 

Капітальний ремонт системи опалення  - 233,404 46,9 20,0 46,9 5. ДНЗ №31 по  
вул.Собранецькій, 120  заборгованість за 2012р. - 33,404 33,404 100,0 33,404 

6. Ліцей “Лідер”  
по вул.Сільвая,3 

Капітальний ремонт зовнішньої мережі 
газопостачання  

- 45,0 6,3 14,0 6,3 

7. Ліцей “Лідер”  
по вул.Сільвая,3  

Капітальний ремонт теплової мережі  - 35,0 1,97 5,6 1,97 

8. ДНЗ №36  
по вул.Бачинського, 27  

Капітальний ремонт системи опалення по підвалу  - 30,0 1,2 4,0 1,2 

9. ЗОШ I-III ст. №3 Капітальний ремонт з облаштування основи спор-
тивного майданчика з синтетичним покриттям 

50,0 50,0 - - - 

Капітальний ремонт тепломережі, в т.ч.:  - 67,094 67,094 100,0 67,094 10. ДНЗ №16  
по вул.Айвазовського, 9 заборгованість за 2012 рік - 2,322 2,322 100,0 2,322 

11. Лінгвістична гімназія 
ім. Т.Г.Шевченка 

Капітальний ремонт системи опалення - 468,7 468,69 99,9 468,69 

12. НВК Ужгородський 
економічний ліцей  
на пл.Ш.Петефі,15 

Капітальний ремонт обладнання в котельні - 60,0 58,6 97,6 58,6 



2013 рік, тис.грн. Січень-вересень 2013 року 
в т.ч. джерело 
фінансування 

тис.грн. 

 
 
№ 
п/
п 
 
 

 
 
Назва закладу 

 
 

Назва робіт 
Перед-
бачено  

Уточнено Вико-
нання, 
тис.грн.

% вико-
нання 
річного 
плану бюджет 

розвитку 

13. ДНЗ №26  
по пр.Свободи, 59 

Капітальний ремонт внутрішньо будинкової 
системи опалення (заборгованість за 2012р.)  

- 46,598 46,328 99,4 46,328 

Капітальний ремонт системи опалення, в т.ч.: - 45,972 45,972 100,0 45,972 14. ЗОШ№5  
по пл.Ш.Петефі, 36 заборгованість за 2012 рік - 1,461 - - - 

15. Угорськомовна гімназія 
по вул.Грушевського, 
39 а  

Капітальний ремонт котельні  - 26,233 - - - 

16. ЗОШ №19  
по вул.Легоцького, 125 

Капітальний ремонт котельні, системи опалення 
та гарячого водопостачання  

- 50,821 - - - 

17. ЗОШ №5  
на пл. Ш.Петефі, 36 

Капітальний ремонт зовнішньої каналізації  - 56,735
 

- - - 

18. СНВК"Пролісок"  
по  пр. Свободи, 41 

Капітальний ремонт котельні - 13,842 - - - 

19. ДНЗ №40 
по вул. Волошина, 36 

Капітальний ремонт котельні (заміна котла)  - 20,601 - - - 

 Разом  650,0 1540,0 760,354 49,3 760,354 
 в т.ч. заборгованість 

за 2012 рік 
 - 83,785 82,054 97,9 82,054 

 



Додаток 7 

Перелік цільових міських Програм,  
які передбачаються реалізовувати у 2013 році за рахунок всіх джерел 

фінансування 
2013 рік, 
тис.грн. 

Січень-вересень 
2013 року 

 
 

Найменування Програми, 
перелік об’єктів, робіт, 

розпорядник бюджетних коштів 

Перед-
бачено 

 

Уточне-
но 

Вико-
нання, 
тис.грн. 

% вико-
нання 
річного 
плану 

Міськвиконком 1676,5 1678,0 335,3 19,9 
Програма подолання дитячої безпритульності 
і бездоглядності та захисту прав дітей на 2012-
2013 роки 

25,0 25,0 - - 

Програма комплексного забезпечення 
містобудівною документацією міста Ужгород 
на 2012-2013 р.р., в т.ч.: 

902,0 902,0 119,0 13,1 

розробка схем та проектних рішень масового 
застосування 

- 520,0 - - 

Програма інформатизації міста Ужгород на 
2013-2015 роки  

50,0 50,0 14,6 29,2 

Програма розвитку туристичної галузі міста 
Ужгород на 2013 рік,  

200,0 200,0 191,9 
 

95,9 

Програма розмежування земель державної та 
комунальної власності в межах міста Ужгород на 
2012-2014 роки 

- - - - 

Програма участі м.Ужгорода у реалізації 
грантового проекту "Партнерський проект 
розвит-ку спільного туризму, який базується 
на молодіжному спорті та розважальних 
центрах" на 2013-2014 роки 

163,5 46,2 1,0 2,1 

Міська Програма виконання заходів 
Загальнодержавної програми "Національний 
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини" на 2012-2016 роки 

10,0 10,0 - - 

Міська Програма забезпечення молоді житлом 
на 2013-2017 роки 

326,0 326,0 - - 

Програма підтримки розвитку малого і 
середнього підприємництва в м. Ужгороді на 
2013-2014 роки 

- - - - 

Програма формування позитивного 
інвестиційного іміджу міста Ужгород на 2012 рік 
(заборгованість за 2012 рік) 

- 8,8 8,8 100,0 

Програма створення та накопичення міського 
резерву матеріально-технічних засобів на 
2012-2016 роки 

- 10,0 - - 

Програма розвитку земельних відносин у місті 
Ужгород на 2013-2016 роки 

- 100,0 - - 

Ужгородська міська рада - 128,635 - - 
Програма розвитку земельних відносин у місті 
Ужгород на 2013-2016 роки 

- - - - 

Програма виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів  

- 13,635 - - 

Програма висвітлення діяльності Ужгородсь-
кої міської ради, її виконавчих органів, 

- 115,0 - - 



2013 рік, 
тис.грн. 

Січень-вересень 
2013 року 

 
 

Найменування Програми, 
перелік об’єктів, робіт, 

розпорядник бюджетних коштів 

Перед-
бачено 

 

Уточне-
но 

Вико-
нання, 
тис.грн. 

% вико-
нання 
річного 
плану 

посадових осіб та депутатів, проблем 
життєдіяльності міста в засобах масової 
інформації на 2013-2015 роки  
Департамент міського господарства: 30843,808 53613,109 17981,818 33,5 
Програма підготовки до продажу земельних 
ділянок несільськогосподарського 
призначення на 2012-2014 роки (Виготовлення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки) 

75,0 290,0 277,4 95,6 

Програма модернізації, капітального ремонту, 
заміни ліфтів та систем диспетчеризації в 
житловому фонді м. Ужгорода на 2012-2014 
роки 

1069,828 1162,193 194,8 16,7 

Програма енергоефективності та енерго-
збереження міста Ужгород на 2012-2015 рр. 
(Встановлення автономного опалення в 
житловому секторі малозабезпеченим та 
пільговим категоріям громадян) 

 
500,0 

 
1309,881 

 
324,8 

 
24,7 

Програма реконструкції та капітального 
ремонту системи зовнішнього освітлення 
міста Ужгорода на 2012-2016 роки (Виконання 
робіт з реконструкції, капітального ремонту 
мережі зовнішнього освітлення) 

1000,0 1410,0 - - 

Програма реконструкції вуличного освітлення 
м.Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки 
(реконструкція вуличного освітлення м.Ужгорода
(IIчерга) 

1000,0 1821,0 - - 

субвенція з держбюджету - 821,0 - - 
Програма впровадження системи відео 
спостереження у місті Ужгород: в т.ч.: 

300,0 300,0 300,0 100,0 

Придбання обладнання (відеокамери, сервер 
спостереження, модеми, монтажні матеріали) 

 
141,1 

 
141,1 

 
141,1 

 
100,0 

Встановлення обладнання та налаштування 
роботи (монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи) 

 
158,9 

 
158,9 

 
158,9 

 
100,0 

Програма підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, органів самоорга-
нізації населення у місті Ужгород на 2012-
2014роки 

1498,68 1509,99 299,9 19,8 

Програма охорони навколишнього природного 
середовища міста Ужгород на 2012-2015 роки, 
 в т.ч. заборгованість за 2012 рік: 

1077,0 2232,381 695,5 
 

28,9 

31,1 

Виготовлення проектів організації території об’єктів 
природно-заповідного фонду місцевого значення сквер 
Лаудона (Альпінарій) 

10,0 10,0 -  

Виготовлення проектів організації території об’єктів 
природно-заповідного фонду місцевого значення 
Партерний сквер 

10,0 10,0 -  

Встановлення межових та інформаційних знаків 
об’єктів природно-заповідного фонду знаків місцевого 
значення парк Підзамковий 

6,0 6,0 -  



2013 рік, 
тис.грн. 

Січень-вересень 
2013 року 

 
 

Найменування Програми, 
перелік об’єктів, робіт, 

розпорядник бюджетних коштів 

Перед-
бачено 

 

Уточне-
но 

Вико-
нання, 
тис.грн. 

% вико-
нання 
річного 
плану 

Встановлення межових та інформаційних знаків 
об’єктів природно-заповідного фонду знаків місцевого 
значення Ясен Масарика 

4,0 4,0 -  

Організація територій природно-заповідного фонду 
місцевого значення Партерний сквер 

90,0 90,0 2,2 2,4 

Організація територій природно-заповідного фонду 
місцевого значення парк Боздоський 

100,0 100,0 3,1 3,1 

Організація територій природно-заповідного фонду 
місцевого значення Алея липи в межах наб. 
Незалежності 

150,0 150,0 59,5 39,6 

Організація територій природно-заповідного 
фонду (парк Підзамковий) 

 20,0 19,9 99,5 

Утримання зелених насаджень в межах об’єктів 
природно-заповідного фонду місцевого значення Алея 
липи в межах наб. Незалежності 

10,0 10,0 - - 

Утримання зелених насаджень в межах об’єктів 
природно-заповідного фонду місцевого значення парк 
Боздоський 

99,0 99,0 54,7 55,2 

Утримання зелених насаджень в межах об’єктів 
природно-заповідного фонду місцевого значення парк 
Підзамковий 

20,0 20,0 - - 

Утримання об’єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення Парк культури та відпочинку 
Боздоський – санітарне оброблення  

99,0 99,0 
 

59,6 60,2 

Утримання об’єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення Парк культури та відпочинку 
Підзамковий  – санітарне оброблення   

40,0 40,0 19,1 47,7 

Раціональне використання, зберігання відходів 
виробництва і побутових відходів – суцільна 
одночасна дератизація місць загального 
користування  

35,0 35,0 - - 

Охорона і раціональне використання природних 
ресурсів, озеленення міста, заміна зелених насаджень 
історичної частини міста (капітальний ремонт) 

150,0 150,0 - - 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів – 
влаштування санітарно-захисної зеленої зони навколо 
очисних споруд   

100,0 100,0 - - 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів – 
підтримання санітарного стану річок та очищення 
русла річки Уж 

 35,0 15,8 45,1- 

Заходи з охорони підземних вод та ліквідація джерел 
їх забруднення – розчищення водовідводів по 
периметру полігону твердих побутових відходів у с. 
Барівнок та накопичення в спеціальні ємності 

9,0 9,0 - - 

Заходи з відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану річок – 
розчищення русла р. Уж від порослевих дерев та 
чагарника (небажаної рослинності) 

90,0 90,0 85,6 95,1 

Охорона атмосферного повітря – впровадження 
системи контролю за забрудненням атмосферного 

55,0 - - - 



2013 рік, 
тис.грн. 

Січень-вересень 
2013 року 

 
 

Найменування Програми, 
перелік об’єктів, робіт, 

розпорядник бюджетних коштів 

Перед-
бачено 

 

Уточне-
но 

Вико-
нання, 
тис.грн. 

% вико-
нання 
річного 
плану 

повітря в місті Ужгород – вдосконалення системи,  
 в  т. ч..: 
придбання приладів та обладнання 25,0 - - - 
придбання хімреактивів 30,0 - - - 
Заходи щодо підтримання санітарного стану 
річок та потоків, облаштування парків і скверів 
природно-заповідного фонду та здійснення інших 
природоохоронних заходів згідно постанови КМУ 
від 17.09.1996 №1147, в тому числі: 

 190,0* 164,9* 86,7 

утримання об'єктів природно-заповідного фонду 
- очищення водовідвідної канави в межах 
Боздоського парку від сміття та порослевих 
дерев  

 130,0* 130,0* 100,0 

охорона і раціональне використання водних ресурсів - 
підтримання санітарного стану річок та очищення 
русла річки Уж 

 60,0* 34,9* 58,1 

охорона і раціональне використання природних 
ресурсів (рослинних)- поточний ремонт зелених 
насаджень 

 485,149 - - 

Заборгованість за 2012 рік  480,232* 211,1* 43,9 
Програми розвитку інфраструктури безпеки 
дорожнього руху на території міста 2013-2015 
роки 

1010,0 1207,82 392,82 32,5 

Програма благоустрою м. Ужгорода на 2012-
2015 роки 

22199,0 31682,944 13896,89 43,8 

Програма передачі гуртожитків у власність 
територіальної громади міста Ужгород на 
2013-2015роки 

691,8 75,0 - - 

Програма приватизації об'єктів комунальної 
власності та перелік об'єктів комунальної 
власності, які підлягають приватизації у 
I кварталі 2013 року 

150,3 177,5 175,8 
 

99,0 

Програма створення та накопичення міського 
резерву матеріально-технічних засобів на 
2012-2016 роки 

140,0 - - - 

Програма регулювання чисельності 
безпритульних тварин гуманними методами в м. 
Ужгороді на 2012-2014 роки 

132,2 132,2 52,0 
 

 

39,3 

Програма організації та обслуговування 
кладовища в районі Міжнародного 
автомобільного пропуску "Ужгород" на 2013-2016 
роки (внески в статутний фонд КП "Ужгородський 
комбінат комунальних підприємств Ужгородської 
міської ради") 

- 5950,0 67,2 1,1 

Програма участі м.Ужгорода у реалізації 
грантового проекту «Ярослав-Ужгород і спільна 
ініціатива для покращення туристичної привабли-
вості історичних міст – побратимів» на 2013-2015 
роки (Реставрація пам’ятки архітектури Будівлі 
амбару та винного льоху по вул.Ракоці, 2 (в т.ч. ПКД) 

- 600,0 - - 



2013 рік, 
тис.грн. 

Січень-вересень 
2013 року 

 
 

Найменування Програми, 
перелік об’єктів, робіт, 

розпорядник бюджетних коштів 

Перед-
бачено 

 

Уточне-
но 

Вико-
нання, 
тис.грн. 

% вико-
нання 
річного 
плану 

Програма фінансової підтримки комунальних 
підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки  

- 3546,2 1070,0 30,1 

Програма розвитку земельних відносин у місті 
Ужгород на 2013-2016 роки 

- - - - 

Програми виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів  

- 206,0 205,8 99,9 

Управління капітального будівництва, 8201,869 9616,884 4099,805 42,6 
Програма будівництва та реконструкції 
автономних котелень закладів освіти та охорони 
здоров'я на 2011-2015 роки для реалізації "Енерго- 
та екологоефективної схеми теплопостачання м. 
Ужгород" (в т.ч. лізингові платежі),  із них: 

4069,169 5090,574 3522,0 69,1 

будівництво та реконструкція автономних 
котелень ДНЗ, в т.ч.: 

1077,901 1173,941 814,6 69,3 

заборгованість за 2012 рік - 96,04 96,04 100,0 
будівництво та реконструкція автономних 
котелень ЗОШ та НВК, в т.ч.: 

2991,268 3916,633 2707,4 69,1 

заборгованість за 2012 рік - 925,365 713,2 77,0 
Програма зміцнення матеріально-технічної 
бази архівного відділу на 2012-2014 роки  

300,0 300,0 1,4 0,4 

Програма енергоефективності та енергозбере-
ження міста Ужгород на 2012-2015рр. 

450,0 461,224 98,4 21,3 

Програма розвитку дошкільної освіти 
м.Ужгорода на період до 2017 року 

882,7 929,793 246,905 26,5 

субвенція з державного бюджету - 254,0 - - 
Програма регулювання чисельності безпритуль-
них тварин гуманними методами в м. Ужгороді на 
2012-2014 роки (виготовлення проекту щодо 
відведення земельної ділянки для розміщення притулку 
з тимчасового утримання безпритульних тварин 
м.Ужгород по вул. Загорській б/н, виготовлення 
проекту будівництва притулку з тимчасового 
утримання безпритульних тварин м.Ужгород по 
вул.Загорській б/н,  будівництво притулку з 
тимчасового утримання безпритульних тварин 
м.Ужгород по вул.Загорській б/н ) 

30,0 400,0 - - 

Програма "Питна вода міста Ужгород на 2012-
2020 роки" 

2470,0 2189,1 231,1 10,5 

Програма участі м.Ужгорода у реалізації 
грантового проекту "Партнерський проект 
розвитку спільного туризму, який базується 
на молодіжному спорті та розважальних цент-
рах" на 2013-2014 роки (будівництво міського 
вело центру з облаштуванням велопарковки) 

- 117,3 - - 

Програми виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів 

- 28,893 - - 

Програма охорони навколишнього 
природного середовища (реконструкція КНС-1) 

- 100,0 - - 

Управління освіти 810,0 810,0 599,6 74,0 
Програма підтримки обдарованої учнівської 10,0 10,0 7,9 79,0 
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молоді м.Ужгорода 
Програма відпочинку та оздоровлення дітей 
на період до 2013 року 

800,0 800,0 591,7 73,9 

Управління у справах культури, спору, сім'ї та 
молоді 

811,8 611,8 351,9 57,5 

Програма розвитку бібліотек та бібліотечної 
справи на 2013-2015 роки (поповнення 
бібліотечних фондів, придбання спеціалізованої  
комп'ютерної програми) 

60,0 60,0 25,0 41,6 

Програма відзначення в місті Ужгород державних 
та місцевих свят, історичних подій, знаменних і 
пам’ятних дат та інших заходів на 2012 – 2014 роки 

246,0 246,0 185,9 
 

75,5 

Програма висвітлення діяльності Ужгород-
ської міської ради, проблем життєдіяльності 
міста в газеті “Ужгород” на 2012-2014 роки 

212,0 212,0 104,0 49,0 

Програма навчання плаванню дітей і розвитку 
водних видів спорту на 2011-2015 р.р. 

200,0 - - - 

Програма розвитку футболу, волейболу, 
баскетболу, боротьби, дзюдо, боксу, шахів, те-
нісу, фехтування, кікбоксінгу та хокею в 
м.Ужгороді на 2012 – 2015 роки 

25,0 25,0 18,1 
 

72,4 

Міська програма впровадження молодіжної, 
сімейної, демографічної та гендерної політики 
на 2011-2015 роки.  

68,8 68,8 18,9 
 

27,4 

Програма розвитку фізичної культури і спорту 
на 2012-2016 роки 

- - - - 

Програма збереження, реконструкції та 
будівництва сучасних дитячих майданчиків в 
Ужгороді на 2010-2014 роки 

- - - - 

Відділ охорони здоров'я : 1663,6 1664,87 907,3 54,5 
Міська комплексна програма "Розвиток 
нефрологічної та гемодіалізної служби в місті на 
2011-2013 роки"  

242,0 314,93 176,9 56,1 

Комплексна програма лікування хворих – 
інвалідів ендокринологічного профілю на 2011-
2013 роки 

26,2 42,86 20,1 46,8 

Програма медичного забезпечення ветеранів та 
інвалідів Великої Вітчизняної війни на 2011-2013 
роки 

510,0 460,0 273,3 59,4 

Програма внутрішнього епідеміологічного 
контролю закладів бюджетної сфери м.Ужгорода 
на 2012-2014 роки  

200,0 200,0 112,6 56,3 

Програма лікування хворих з гострим інфарктом 
міокарда із застосуванням тромболітичної терапії 
на 2012-2014 роки  

184,9 184,9 3,4 1,8 

Програма імунопрофілактики населення 
м.Ужгород на 2012-2014 роки 

76,7 76,7 33,4 43,5 

Програма протидії захворюванню на туберкульоз 
в населення м.Ужгорода на 2012-2014роки  

62,5 62,5 19,6 31,3 

Програма профілактики, діагностики та 149,5 182,84 111,8 61,1 
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лікування цукрового діабету у населення 
м.Ужгорода на 2012-2014 роки  
Програма профілактики, діагностики та лікування 
злоякісних новоутворень у населення   
м. Ужгорода на 2012-2014роки 

211,8 211,8 156,2 73,7 

Програма репродуктивного здоров’я 
населення м.Ужгород на 2011-2020 роки 

- - - - 

Програма "Первинна спеціалізація лікарів з 
фаху загальна практика – сімейна медицина на 
2011-2013 роки" 

- - - - 

Управління праці і соціального захисту населення 1180,83 1210,83 694,3 57,3 
Програма фінансування видатків на житлово - 
комунальні послуги „Почесним громадянам   
м. Ужгорода” та делегатам І з’їзду Народних 
Комітетів Закарпатської України на 2013 рік   

100,0 100,0 51,0 51,0 

Програма підтримки діяльності громадських 
організацій міста соціального спрямування на    
2013 рік  

129,65 129,65 54,2 41,8 

Програма підтримки діяльності медико-
соціального реабілітаційного центру “Дорога 
життя” на 2013 рік 

500,0 500,0 327,1 65,4 

Програма додаткових гарантій соціального захисту 
громадян на 2013 рік 

350,0 380,0 248,1 65,2 

Програма зайнятості населення м. Ужгорода 
на період до 2017 року 

101,18 101,18 13,9 13,7 

Фінансове управління - - - - 
Програма реалізації програмно-цільового 
методу бюджетування 

- - - - 

Разом по Програмах: 45188,407 69334,128 24970,023 36,0 
 
Примітка - * - субвенція з обласного бюджету 
 



Додаток 10 

                
П О К А З Н И К И 

виконання робіт по  ремонту закладів охорони здоров'я на 2013 рік 
 

 
Примітка : *- субвенція з обласного бюджету 

 

2013 рік, тис.грн. Січень-вересень 2013 року 

в т.ч. джерело 
фінансування 

тис.грн. 

 
№ 
п/
п 

 
 
Назва закладу 

 
 

Назва робіт Передбачено Уточнено  Виконання, 
тис.грн. 

% вико-
нання 
річного 
плану бюджет розвитку 

1. Ужгородська 
станція швидкої 
медичної 
допомоги  

Капітальний ремонт частини 
приміщення I поверху під 
розміщення центру 
диспетчеризації  
(заборгованість за 2012 рік) 

- 6,596* 6,596* 100,0 6,596* 

 Разом - 6,596 6,596 100,0 6,596 
 в т.ч. заборгованість за 2012 рік - 6,596 6,596 100,0 6,596 
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