Додаток 6
до рішення  десятої  сесії обласної 
ради шостого скликання
від  29.02.2012  р.                
Зміни в переліку об'єктів, видатки на які у 2012 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 об'єкту
 558 500
Обласна державна адміністрація
03
 450 000
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 6
 450 000
 108 500
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 10
 108 500
 1 674 430
Головне управління освіти і науки облдержадміністрації
10
-200 000
070301
Загальноосвiтнi  школи-iнтернати, 
загальноосвітні санаторні школи-інтернати
Капітальні видатки
 7
-200 000
-212 000
070302
Загальноосвiтнi школи-iнтернати для дiтей-сирiт 
та дiтей, якi залишилися без пiклування батькiв
Капітальні видатки
 7
-212 000
-1 027 000
070304
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, 
школи та iншi заклади освiти для дiтей з вадами 
у фiзичному чи розумовому розвитку
Капітальні видатки
 7
-1 027 000
-261 418
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
-261 418
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 об'єкту
-140 000
070401
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз 
позашкiльної роботи з дiтьми
Капітальні видатки
 7
-140 000
 145 437
150101
Капiтальнi вкладення
Термомодернізація будівлі з 
впровадженням автоматичного теплового 
пункту Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського - погашення 
кредиторської заборгованності
 219
 145 437
-3 351
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
-1 000 000
Реконструкція елементів огорожі 
навчально-виховного комплексу 
інтернатного типу для дітей з вадами 
розвитку - погашення кредиторської 
заборгованності
 220
 12 881
Реконстукція каналізаційної системи 
побутових відходів Андріївської 
спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Новосанжарського 
району - погашення кредиторської 
заборгованності
 221
 193 768
Реконструкція системи теплопостачання 
Микільська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат
 227
 790 000
 2 779 673
150111
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
спеціалізованих навчальних закладів
Реконструкція навчального корпусу 
навчально-оздоровчого комплексу в ліцеї 
при Кременчуцькому педагогічному 
училищі ім. А.С. Макаренка, с. Потоки
 204
 1 577 418
Реконструкція ізолятора під оздоровчий 
комплекс Гадяцької спеціалізованої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. 
Є.П.Кочергіна
 212
 759 000
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 об'єкту
Реконструкція корпусу №1 ДОТ 
"Горизонт" Гадяцької спеціалізованої 
школи - інтернату І-ІІІ ступенів 
ім.Є.П.Кочергіна - погашення 
кредиторської заборгованності
 222
 165 049
Реконструкція прохідної 
навчально-оздоровчого комплексу 
ліцею-інтернату при Кременчуцькому 
педагогічному училищі ім. А.С. 
Макаренка, с.Потоки - погашення 
кредиторської заборгованності
 223
 16 159
Реконструкція зовнішньої мережі 
електропостачання навчально-оздоровчого 
комплексу ліцею-інтернату при 
Кременчуцькому педагогічному училищі 
ім. А.С. Макаренка, с.Потоки - погашення 
кредиторської заборгованності
 224
 167 781
Реконструкція навчального корпусу 
навчально-оздоровчого комплексу 
ліцея-інтернату при Кременчуцькому 
педагогічному училищі ім. А.С. 
Макаренка, с.Потоки - погашення 
кредиторської заборгованності
 225
 74 280
Виготовлення проектно-кошторисної 
документації "Реконструкція системи 
водопостачання" Полтавського обласного 
ліцею-інтернату для обдарованих дітей із 
сільської місцевості ім. А.С. Макаренка - 
погашення кредиторської заборгованності
 226
 19 986
-286 000
150112
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
позашкільних  навчальних закладів
Будівництво огорожі дитячого оздоровчого 
центру санаторного типу "Миргородський"
 228
-91 907
Будівництво блоку для дезінфекційної 
камери дитячого оздоровчого центру 
санаторного типу "Миргородський"
 229
-194 093
 879 089
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 7
 879 089
 7 667 043
Головне управління охорони здоров'я Полтавської ОДА
14
 2 240 000
080101
Лікарні
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 об'єкту
Капітальні видатки
 8
 2 240 000
 247 000
080201
Спецiалiзованi лiкарнi та iншi спецiалiзованi 
заклади (центри, диспансери, госпiталi для 
iнвалiдiв ВВВ, лепрозорiї, медико-санiтарнi 
частини  тощо, що мають лiжкову мережу)
Капітальні видатки
 8
 247 000
 3 400
080204
Санаторiї для хворих туберкульозом
Капітальні видатки
 8
 3 400
 110 000
081002
Iншi заходи по охоронi здоров'я
Капітальні видатки
 8
 110 000
 4 894 000
150114
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю
Реконструкція 2-го пускового комплексу 
діагностичного центру під обласний 
перинатальний центр обласної клінічної 
лікарні ім. М.В. Скіліфософського по вул. 
Залізній, 17 в м. Полтаві
 302
 4 657 000
Реконструкція нежитлових приміщень 
(перепланування та переобладнання 
частини приміщень лікувального корпусу з 
добудовою рентген-кабінету) по вул. 
Шевченка, 34 у м. Полтаві для Дитячої 
обласної клінічної лікарні
 303
 237 000
 172 643
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 8
 172 643
 1 488 574
Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації
15
 116 000
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей 
та iнвалiдiв системи соцiального захисту
Капітальні видатки
 9
 116 000
 1 297 584
150101
Капiтальнi вкладення
Будівництво їдальні в Кротівському 
психоневрологічному будинку-інтернаті - 
погашення кредиторської заборгованності
 507
 409 584
Реконструкція котельні у Вишняківському 
будинку-інтернаті для громадян похилого 
віку та інвалідів.
 508
 299 000
Реконструкція котельні у Токарівському 
психоневрологічному інтернаті
 509
 290 000
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 об'єкту
Реконструкція котельні у Кобеляцькому 
психоневрологічному будинку-інтернаті
 510
 299 000
 74 990
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 9
 74 990
 962 329
Управління культури облдержадміністрації
24
 47 529
110102
Театри
Капітальтні видатки
 11
 47 529
 499 860
110103
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi 
мистецькі  заклади та заходи
Капітальтні видатки
 11
 499 860
 235 000
110201
Бiблiотеки
Капітальтні видатки
 11
 235 000
 179 940
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальтні видатки
 11
 179 940
 98 000
Управління з питань розаитку споживчого ринку, сфери побутових послуг та підприємництва 
облдержадміністрації
35
 98 000
180404
Підтримка малого і середнього підприємництва
Капітальні трансферти підприємствам
 102
 98 000
 2 000 000
Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації
40
 2 000 000
180409
Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб"єктів підприємницької 
діяльності
Внески до статутного фонду обласного 
комунального виробничого підприємства 
теплового господарства         
"Полтаватеплоенерго"
 801
 2 000 000
 842 992
Управління майном обласної ради
45
 2 992
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 813
 2 992
 840 000
250404
Іншi видатки
Капітальні видатки
 813
 840 000
5

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 об'єкту
 6 072 516
Управління капітального будівництва облдержадміністрації
47
 6 072 516
150101
Капiтальнi вкладення
Будівництво протитуберкульозного 
диспансеру на 350 ліжок по вулиці 
Шилівській, 51а у місті Полтава (третя 
черга будівництва),  співфінансування
 1911
 4 000 000
Реставрація Полтавського обласного 
українського музично-драматичного театру 
ім. М.В. Гоголя по вулиці Жовтневій 23, в 
м. Полтава - погашення кредиторської 
заборгованності
 2015
 20 288
Протитуберкульозний диспансер на 350 
ліжок по вул. Шилівській, 51а у м.Полтава 
(третя черга будівництва) - погашення 
кредиторської заборгованності
 2016
 368 686
Будівництво підвідного газопроводу до с. 
Володимирівка - с. Сидорівщина 
Великобагачанського району 
(закільцювання газопроводу) - погашення 
кредиторської заборгованності
 2017
 728 880
Будівництво підвідного газопроводу до с. 
Біляки та с.Заїченці Семенівського району 
- погашення кредиторської заборгованності
 2018
 464 400
Реставрація краєзнавчого музею в 
м.Полтава - погашення кредиторської 
заборгованності
 3000
 490 262
 218 300
Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації
51
 158 800
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 161
 158 800
 59 500
250404
Іншi видатки
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 1614
 59 500
 300 000
Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації
53
 300 000
250404
Іншi видатки
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 2001
 300 000
6

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 об'єкту
 33 838
Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи
67
 29 000
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні травнсферти органам 
державного управління інших рівнів
 72
 29 000
 4 838
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 722
 4 838
 60 000
Головне управління економіки облдержадміністрації
73
 60 000
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 1
 60 000
 2 514 799
Головне фінансове управління облдержадміністрації
76
 1 474 799
250324
Субвенція іншим бюджетам на виконання 
інвестиційних проектів
Капітальні трансферти органам державного 
управліня інших рівнів
 1
 1 474 799
 1 040 000
250380
Інші субвенції
Капітальні трансферти органам державного 
управліня інших рівнів
 1
 1 040 000
Всього
 24 491 321
Керуючий справами виконавчого апарату обласної   ради                            О.І.Литвиненко       
                                                   


