Додаток 5
до рішення восьмої сесії обласної ради шостого скликання від 7.12.2011 р.
Зміни в переліку об'єктів, видатки на які у 2011 році 
будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку
(грн.)
Всього видатків 
на завершення 
будівництва на 
майбутні роки
Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва
Код
Найменування
Разом 
видатків на 
поточний рік
Відсоток 
завершенності 
будівництва на 
майбутні роки
Назва о'бєкту
 189 320
Обласна рада
001
 189 320
170901
Національна програма інформатизації
Капітальні видатки
 1509
 189 320
 578 500
Обласна державна адміністрація
006
 108 500
170901
Національна програма інформатизації
Капітальні видатки
 7
 108 500
 470 000
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 6
 470 000
 190 389
Головне управління освіти і науки облдержадміністрації
020
-6 148
070301
Загальноосвiтнi  школи-iнтернати, 
загальноосвітні санаторні школи-інтернати
Капітальні видатки
 7
-6 148
-67 037
070304
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, 
школи та iншi заклади освiти для дiтей з вадами 
у фiзичному чи розумовому розвитку
Капітальні видатки
 7
-67 037
-20 000
070307
Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з 
поглибленим вивченням окремих предметів і 
курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі 
науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, 
інших галузях, ліцеї з посиленою 
військово-фізичною підготовкою
Капітальні видатки
 7
-20 000
1

Всього видатків 
на завершення 
будівництва на 
майбутні роки
Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва
Код
Найменування
Разом 
видатків на 
поточний рік
Відсоток 
завершенності 
будівництва на 
майбутні роки
Назва о'бєкту
 485 000
070601
Вищi заклади освіти  I та II рiвнiв акредитацiї
Капітальні видатки
 7
 485 000
-16 000
070807
Інші  освітні програми
Капітальні видатки
 7
-16 000
-235 445
150110
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів
Реконструкція спального корпусу 
Миргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ 
ступенів для дітей зі зниженим слухом
 211
-235 445
 50 019
150111
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
спеціалізованих навчальних закладів
Реконструкція спального корпусу, їдальні з 
кухонним блоком, інженерних мереж та 
споруд, благоустрій території 
навчально-оздоровчого комплексу ліцею 
при Кременчуцькому педагогічному 
училищі ім. А.С. Макаренка, с. Потоки
 205
-92 040
Реконструкція ізолятора під оздоровчий 
комплекс Гадяцької спеціалізованої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. 
Є.П.Кочергіна
 212
-891 698
Реконструкція електропідстанції Гадяцької 
спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ 
ступенів ім. Є.П.Кочергіна
 213
 139 701
Реконструкція корпуса №1 ДОТ 
"Горизонт" Гадяцької спеціалізованої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. 
Є.П.Кочергіна
 214
 299 000
Реконструкція літнього класу Гадяцької 
спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ 
ступенів ім. Є.П.Кочергіна
 215
 299 000
Виготовлення проектної документації по 
реконструкції свердловини Полтавського 
обласного ліцею-інтернату для 
обдарованих дітей із сільської місцевості 
ім. А.С.Макаренка
 216
 20 000
Реконструкція прохідної 
навчально-оздоровчого комплексу 
Кременчуцького педагогічного училища 
ім. А.С.Макаренка, с. Потоки
 217
 92 040
2

Всього видатків 
на завершення 
будівництва на 
майбутні роки
Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва
Код
Найменування
Разом 
видатків на 
поточний рік
Відсоток 
завершенності 
будівництва на 
майбутні роки
Назва о'бєкту
Реконструкція навчального корпусу, 
прохідної, зовнішньої електромережі 
навчально-оздоровчого комплексу 
Кременчуцького педагогічного училища 
ім. А.С.Макаренка, с. Потоки
 218
 184 016
 93 000
Головне управління охорони здоров'я Полтавської ОДА
030
 93 000
080101
Лікарні
Капітальні видатки
 8
 93 000
 75 000
Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації
050
 5 000
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей 
та iнвалiдiв системи соцiального захисту
Капітальні видатки
 9
 5 000
 70 000
091212
Обробка інформації з нарахування та виплати 
допомог і компенсацій
Капітальні видатки
 9
 70 000
-662
Відділ  у справах сім'ї та молоді  облдержадміністрації
060
-662
091106
Iншi видатки
6.Капітальні видатки
 605
-662
 3 000
Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи
072
 3 000
210110
Заходи з організації рятування на водах
Капітальні видатки
 722
 3 000
 500 000
Управління майном обласної ради
081
 500 000
180409
Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб"єктів підприємницької 
діяльності
Внески до статутного фонду комунального 
підприємства "Об"єднане готельне 
господарство" (шляхом перерахування 
коштів на поточний рахунок підприємства, 
відкритий у комерційному банку)
 812
 500 000
Управління з питань розаитку споживчого ринку, сфери побутових послуг та підприємництва 
облдержадміністрації
100
3

Всього видатків 
на завершення 
будівництва на 
майбутні роки
Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва
Код
Найменування
Разом 
видатків на 
поточний рік
Відсоток 
завершенності 
будівництва на 
майбутні роки
Назва о'бєкту
 300 000
180404
Підтримка малого і середнього підприємництва
Капітальні трансферти підприємствам
 102
 300 000
-300 000
180409
Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб"єктів підприємницької 
діяльності
Внески до статутного фонду Регіонального 
фонду підтримки підприємництва по 
Полтавській області
 101
-300 000
-225 513
Управління культури облдержадміністрації
110
-105 293
070601
Вищi заклади освіти  I та II рiвнiв акредитацiї
Капітальтні видатки
 11
-105 293
-118 000
110102
Театри
Капітальтні видатки
 11
-118 000
-2 220
110201
Бiблiотеки
Капітальтні видатки
 11
-2 220
 119 190
Управління з питань фізичної культури і спорту Полтавської ОДА
150
 99 190
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота 
дитячо-юнацьких спортивних шкiл
Капітальні видатки
 13
 99 190
 20 000
130203
Утримання та навчально-тренувальна робота 
дитячо-юнацьких спортивних шкiл (які 
підпорядковані громадським організаціям 
фізкультурно-спортивної спрямованості)
Капітальні видатки
 13
 20 000
 300 000
Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації
161
 300 000
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 161
 300 000
 441 580
Управління капітального будівництва облдержадміністрації
191
 902 580
150101
Капiтальнi вкладення
4

  Всього видатків 
на завершення 
будівництва на 
майбутні роки
Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва
Код
Найменування
Разом 
видатків на 
поточний рік
Відсоток 
завершенності 
будівництва на 
майбутні роки
Назва о'бєкту
Реставрація Полтавського обласного 
академічного українського 
музично-драматичного театру 
ім.М.В.Гоголя по вул.Жовтневій, 23
 1920
-297 000
Будівництво підвідного газопроводу 
с.Володимирівка - с.Сидорівщина 
Великобагачанського району
 2012
 729 580
Будівництво підвідного газопроводу до сіл 
Заіченці, Біляки Семенівського району (1 ч. 
до с.Заіченці)
 2013
 470 000
-461 000
150122
Інвестиційні проекти
Реконструкція Гоголівської ЗОШ I-III 
ступенів в с.Гоголеве Шишацького району
 1940
-292 000
Реконструкція будинку районного центру 
народної творчост по вул. Леніна, 28 в смт. 
Велика Багачка (механообладнання, 
постановче освітлення та звукофікація)
 1942
-169 000
Реконструкція фізкультурно-оздоровчого 
комплексу під дитячу спортивну школу, 
смт. Диканька
 1944
 70 000
Реконструкція котельні по вул. Гоголя, 
100, в м. Миргород із заміною димової 
труби
 2008
-70 000
 637 000
Головне фінансове управління облдержадміністрації
221
 637 000
250324
Субвенція іншим бюджетам на виконання 
інвестиційних проектів
Капітальні трансферти органам державного 
управліня інших рівнів
 1
 637 000
 60 000
Головне управління економіки облдержадміністрації
230
 60 000
170901
Національна програма інформатизації
Капітальні видатки
 1
 60 000
Всього
 2 960 804
Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                                                                                        О.І.Литвиненко


