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0717340

Реставраційно-відновлювальні роботи фасадів 

пам’ятки архітектури «Казарма для двох рот» з 

капітальним ремонтом лабораторно-рентгенівського 

корпусу стаціонару № 1 КЗ «Центральна міська 

лікарня  м. Кіровограда», Фортеця, 21

Проектування, реставрація 

та охорона пам'яток 

архітектури

1458,9 1458,9 1458,9 1458,9

0717340

Ремонтно-реставраційні роботи приміщення 

основного (головного) корпусу КЗ «Міська лікарня 

№ 2 ім. Святої Анни 

м. Кропивницького» під терапевтичне відділення, 

вул. Ганни Дмитрян, 1

Проектування, реставрація 

та охорона пам'яток 

архітектури

30,2 30,2 30,2 30,2

0717340

Ремонтно-реставраційні роботи приймального 

відділення стаціонару № 1 КЗ «Центральна міська 

лікарня м. Кіровограда», Фортеця, 21

Проектування, реставрація 

та охорона пам'яток 

архітектури

100,0 100,0 100,0 100,0

0717360
Придбання спеціального санітарного транспортного 

засобу для спеціальних перевезень

Виконання інвестиційних 

проектів
350,1 350,1 197,7 197,7

0717360
Придбання рентгенологічного апарату для 

Кіровоградської дитячої міської лікарня

Виконання інвестиційних 

проектів
3605,0 3605,0 3584,5 3584,5

0717360

Придбання апарату ультразвукової діагностики 

експертного класу для комунального закладу 

«Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни 

м. Кропивницького»

Виконання інвестиційних 

проектів
2060,0 2060,0 2054,4 2054,4

за 2018 рік

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проектів),

які виконуються в межах бюджетної програми

_________Управління охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького___
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Назва інвестиційної програми (проекту)

Найменування згідно з 

програмною класифікацією 

видатків та кредитування 

бюджету

Затверджено на звітний період Виконано за звітний період
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Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Назва інвестиційної програми (проекту)

Найменування згідно з 

програмною класифікацією 

видатків та кредитування 

бюджету

Затверджено на звітний період Виконано за звітний період

0717360

Придбання та встановлення рентгенапарату 

Opera T‑30 для комунального закладу «Центральна 

міська лікарня м. Кіровограда»

Виконання інвестиційних 

проектів
6756,8 6756,8 0,0 0,0

0717360

Придбання та встановлення реанімаційно-

операційного та діагностичного обладнання: апарат 

УЗД експертного класу My Lab Alpha ESAOT 

(Італія) з кардіологічним датчиком (мікроконвенсом 

з фазованою решіткою частотою 4-5 Мц); апарат 

для штучної вентиляції легень HAMILTON‑C3 

(Швейцарія); апарат для штучної вентиляції легень 

«Бриз» (2 шт.); стіл операційний універсальний, 

гідравлічний з ручним керуванням з набором 

пристосувань для загальнохірургічних та 

гінекологічних операцій для КЗ «Міський 

пологовий будинок з функціями перинатального 

центру ІІ рівня»

Виконання інвестиційних 

проектів
3914,0 3914,0 0,0 0,0

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер Л. Потоцька


