Додаток 5
до рішення  тринадцятої сесії обласної ради шостого скликання
від 14.11.2012 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 о'бєкту
 20 000
Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації
08
 20 000
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 1404
 20 000
 43 801 344
Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
10
 1 529 855
070301
Загальноосвiтнi  школи-iнтернати, 
загальноосвітні санаторні школи-інтернати
Капітальні видатки
 7
 1 529 855
 967 049
070302
Загальноосвiтнi школи-iнтернати для дiтей-сирiт 
та дiтей, якi залишилися без пiклування батькiв
Капітальні видатки
 7
 967 049
 3 303 980
070304
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, 
школи та iншi заклади освiти для дiтей з вадами 
у фiзичному чи розумовому розвитку
Капітальні видатки
 7
 3 303 980
 4 541 381
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
 4 541 381
 3 778 527
070401
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз 
позашкiльної роботи з дiтьми
Капітальні видатки
 7
 3 778 527
 847 500
070501
Професiйно-технiчнi  заклади освіти
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
Капітальні видатки
 7
 847 500
 1 950 000
070601
Вищi заклади освіти  I та II рiвнiв акредитацiї
Капітальні видатки
 7
 1 950 000
 557 887
070701
Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів 
акредитації (академії, інститути, центри 
підвищення кваліфікації, перепідготовки, 
вдосконалення)
Капітальні видатки
 7
 557 887
 15 000
070804
Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, 
районних відділів освіти
Капітальні видатки
 7
 15 000
 74 276
070805
Групи  централiзованого господарського 
обслуговування
Капітальні видатки
 7
 74 276
 289 724
070806
Iншi заклади освiти
Капітальні видатки
 7
 289 724
 12 986 537
070807
Інші  освітні програми
Капітальні видатки
 7
 12 986 537
 96 764
110202
Музеї i виставки
Капітальні видатки
 7
 96 764
 1 334 679
150101
Капiтальнi вкладення
Реконструкція вузла обліку газу 
професійно-технічного училища № 49 в с. 
Красногорівка Великобагачанського 
району
 210
 23 200
Термомодернізація будівлі з 
впровадженням автоматичного теплового 
пункту Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського - погашення 
кредиторської заборгованності
 219
 145 437
Термомодернізація будівлі з 
впровадженням автоматичного теплового 
пункту Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського
 231
 816 042
Виготовлення проектно-кошторисної 
документації та проведення робіт по 
реконструкції громадської будівлі за 
адресою м.Полтава, вул.Шевченка, 96
 232
 350 000
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 о'бєкту
 4 027 400
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
 1 886 553
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
 650 000
Реконструкція частини приміщень 
спального корпусу Яхницької спеціальної 
освітньої школи-інтернату Лохвицького 
району Полтавської обласної ради
 230
 474 400
Будівництво паркану Майорщинської 
спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Гребінківського району
 234
 250 000
Реконструкція котельні Майорщинської 
спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Гребінківського району
 235
 295 000
Реконструкція навчального корпусу з 
добудовою блоку санвузлів Михайлівської 
спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Диканського району
 236
 150 000
Реконструкція вуличного освітлення 
Михайлівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату 
Диканського району
 237
 14 798
Реконструкція вигрібних ям Андріївської 
спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Новосанжарського 
району
 238
 100 000
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
 6 029 003
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
 4 051 068
Реконструкція ізолятора під оздоровчий 
комплекс Гадяцької спеціалізованої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. 
Є.П.Кочергіна
 212
 934 790
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
Реконструкція з розширенням учбового 
корпусу Кременчуцького ліцею з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою
 239
 299 990
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
Реконструкція існуючої водонапірної вежі 
Шишацької обласної гімназії-інтернату для 
обдарованих дітей
 241
 299 900
 469 093
150112
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
позашкільних  навчальних закладів
Будівництво огорожі дитячого оздоровчого 
центру санаторного типу "Миргородський"
 228
 449 093
Виготовлення проектної документації на 
реконструкцію системи газопостачання 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді
 242
 20 000
 123 600
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 233
 123 600
 879 089
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 7
 879 089
 7 400 000
Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації
14
 7 400 000
150122
Інвестиційні проекти
Реконструкція приміщень будівлі 
діагностичного центру в м.Полтава по вул. 
Залізній, 17а під перинатальний центр
 304
 7 400 000
 2 048 039
Департамент праці та соціального захисту населення  облдержадміністрації
15
 175 000
090601
Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв
Капітальні видатки
 9
 175 000
 385 665
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей 
та iнвалiдiв системи соцiального захисту
Капітальні видатки
 9
 385 665
 85 000
091212
Обробка інформації з нарахування та виплати 
допомог і компенсацій
Капітальні видатки
 9
 85 000
 1 327 384
150101
Капiтальнi вкладення
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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
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
 270 936
Реконструкція котельні у Кобеляцькому 
психоневрологічному будинку-інтернаті
 510
 299 000
Заміна теплообмінника в котельні 
Вишняківського будинку-інтернату для 
громадян похилого віку і інвалідів 
(реконструкція)
 511
 48 864
 74 990
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 9
 74 990
 38 770
Управління культури облдержадміністрації
24
 3 770
110202
Музеї i виставки
Капітальтні видатки
 11
 3 770
 35 000
150101
Капiтальнi вкладення
Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по реконструкції 
електротехнічної частини будівлі ПОУНБ 
ім. І.П. Котляревського
 1104
 35 000
 7 674 000
Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
40
 239 000
150101
Капiтальнi вкладення
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) - 
співфінансування
 810
 239 000
 4 535 000
150122
Інвестиційні проекти
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 809
 4 535 000
 2 900 000
180409
Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб"єктів підприємницької 
діяльності
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 о'бєкту
Внески до статутного фонду обласного 
комунального виробничого підприємства 
теплового господарства         
"Полтаватеплоенерго"
 801
 2 000 000
Внески до статутного фонду обласного 
комунального виробничого підприємства 
теплового господарства               
"Лубнитеплоенерго"
 805
 500 000
Внески до статутного фонду комунального 
підприємства Полтавської обласної ради 
"Полтававодоканал"
 806
 400 000
-7 674 000
Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації
40
-239 000
150101
Капiтальнi вкладення
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) - 
співфінансування
 410
-239 000
-4 535 000
150122
Інвестиційні проекти
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 409
-4 535 000
-2 900 000
180409
Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб"єктів підприємницької 
діяльності
Внески до статутного фонду обласного 
комунального підприємства теплового 
господарства "Полтаватеплоенерго"
 401
-2 000 000
Внески до статутного фонду обласного 
комунального підприємства теплового 
господарства "Лубнитеплоенерго"
 402
-500 000
Внески до статутного фонду комунального 
підприємства Полтавської обласної ради 
"Полтававодоканал"
 403
-400 000
-300 000
Управління капітального будівництва облдержадміністрації
47
-300 000
150122
Інвестиційні проекти
Протитуберкульозний диспансер по 
вул.Шилівській 51а, в м.Полтава (ІІІ черга) 
- будівництво
 2024
-724 000
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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
Кінотеатр "Санжари" під центр культури і 
дозвілля з добудовою допоміжних 
приміщень в смт. Н.Санжари - 
реконструкція
 2027
 818 000
Водопровідні мережі по вул.Мічуріна, 
Калініна, Пушкіна ті інших, смт. Котельва 
- реконструкція
 2034
-170 000
Система теплопостачання Кобеляцької 
ЦРЛ - реконструкція
 2035
-230 000
Гімназія імені М.В.Гоголя смт.Диканька - 
реконструкція
 2036
 256 000
Підвідний газопровід с.Заїченці - с.Біляки 
(залишок робіт), Семенівський район - 
будівництво
 2047
-250 000
 1 035 600
Департамент промисловості та розвитку інфраструктури  облдержадміністрації
51
 445 800
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 161
 445 800
 589 800
250404
Іншi видатки
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 1614
 589 800
-1 035 600
Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури   облдержадміністрації
51
-445 800
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 520
-445 800
-589 800
250404
Іншi видатки
Капітальні трансферти 
підприємствам(установам, організаціям)
 521
-589 800
 300 000
Департамент агропромислового розвитку  облдержадміністрації
53
 300 000
250404
Іншi видатки
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 2001
 300 000
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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
Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації
53
-300 000
250404
Іншi видатки
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 5301
-300 000
 120 000
Департамент економічного розвитку  облдержадміністрації
73
 60 000
170901
Національна програма інформатизації
Капітальні видатки
 1
 60 000
 60 000
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 1
 60 000
-120 000
Головне управління економіки облдержадміністрації
73
-60 000
170901
Національна програма інформатизації
Капітальні видатки
 7501
-60 000
-60 000
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 7501
-60 000
-43 584 805
Головне управління освіти і науки облдержадміністрації
10
-1 529 855
070301
Загальноосвiтнi  школи-iнтернати, 
загальноосвітні санаторні школи-інтернати
Капітальні видатки
 333
-1 529 855
-967 049
070302
Загальноосвiтнi школи-iнтернати для дiтей-сирiт 
та дiтей, якi залишилися без пiклування батькiв
Капітальні видатки
 333
-967 049
-3 151 240
070304
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, 
школи та iншi заклади освiти для дiтей з вадами 
у фiзичному чи розумовому розвитку
Капітальні видатки
 333
-3 151 240
-4 401 381
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
 333
-4 401 381
-3 778 527
070401
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз 
позашкiльної роботи з дiтьми
Капітальні видатки
 333
-3 778 527
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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
-847 500
070501
Професiйно-технiчнi  заклади освіти
Капітальні видатки
 333
-847 500
-1 950 000
070601
Вищi заклади освіти  I та II рiвнiв акредитацiї
Капітальні видатки
 333
-1 950 000
-557 887
070701
Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів 
акредитації (академії, інститути, центри 
підвищення кваліфікації, перепідготовки, 
вдосконалення)
Капітальні видатки
 333
-557 887
-15 000
070804
Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, 
районних відділів освіти
Капітальні видатки
 333
-15 000
-74 276
070805
Групи  централiзованого господарського 
обслуговування
Капітальні видатки
 333
-74 276
-289 724
070806
Iншi заклади освiти
Капітальні видатки
 333
-289 724
-12 986 537
070807
Інші  освітні програми
Капітальні видатки
 333
-12 986 537
-96 764
110202
Музеї i виставки
Капітальні видатки
 333
-96 764
-1 394 480
150101
Капiтальнi вкладення
Реконструкція вузла обліку газу 
професійно-технічного училища № 49 в с. 
Красногорівка Великобагачанського 
району
 310
-23 200
Термомодернізація будівлі з 
впровадженням автоматичного теплового 
пункту Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського - погашення 
кредиторської заборгованності
 319
-145 437
Термомодернізація будівлі з 
впровадженням автоматичного теплового 
пункту Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського
 331
-875 843
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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
Виготовлення проектно-кошторисної 
документації та проведення робіт по 
реконструкції громадської будівлі за 
адресою м.Полтава, вул.Шевченка, 96
 332
-350 000
-4 167 400
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
 311
-1 886 553
Реконструкція елементів огорожі 
навчально-виховного комплексу 
інтернатного типу для дітей з вадами 
розвитку - погашення кредиторської 
заборгованності
 320
-12 881
Реконстукція каналізаційної системи 
побутових відходів Андріївської 
спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Новосанжарського 
району - погашення кредиторської 
заборгованності
 321
-193 768
Реконструкція системи теплопостачання 
Микільська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат
 327
-790 000
Реконструкція частини приміщень 
спального корпусу Яхницької спеціальної 
освітньої школи-інтернату Лохвицького 
району Полтавської обласної ради
 330
-474 400
Будівництво паркану Майорщинської 
спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Гребінківського району
 334
-250 000
Реконструкція котельні Майорщинської 
спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Гребінківського району
 335
-295 000
Реконструкція навчального корпусу з 
добудовою блоку санвузлів Михайлівської 
спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Диканського району
 336
-150 000
Реконструкція вуличного освітлення 
Михайлівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату 
Диканського району
 337
-14 798
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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 вигрібних ям Андріївської 
спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Новосанжарського 
району
 338
-100 000
-6 029 003
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
 304
-1 577 418
Реконструкція ізолятора під оздоровчий 
комплекс Гадяцької спеціалізованої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. 
Є.П.Кочергіна
 312
-934 790
Реконструкція корпусу №1 ДОТ 
"Горизонт" Гадяцької спеціалізованої 
школи - інтернату І-ІІІ ступенів 
ім.Є.П.Кочергіна - погашення 
кредиторської заборгованності
 322
-165 049
Реконструкція прохідної 
навчально-оздоровчого комплексу 
ліцею-інтернату при Кременчуцькому 
педагогічному училищі ім. А.С. 
Макаренка, с.Потоки - погашення 
кредиторської заборгованності
 323
-16 159
Реконструкція зовнішньої мережі 
електропостачання навчально-оздоровчого 
комплексу ліцею-інтернату при 
Кременчуцькому педагогічному училищі 
ім. А.С. Макаренка, с.Потоки - погашення 
кредиторської заборгованності
 324
-167 781
Реконструкція навчального корпусу 
навчально-оздоровчого комплексу 
ліцея-інтернату при Кременчуцькому 
педагогічному училищі ім. А.С. 
Макаренка, с.Потоки - погашення 
кредиторської заборгованності
 325
-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
 326
-19 986
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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 з розширенням учбового 
корпусу Кременчуцького ліцею з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою
 339
-299 990
Реконструкція навчально-оздоровчого 
комплексу в ліцеї-інтернаті при 
Кременчуцькому педагогічному училищі 
ім. А.С. Макаренка, с.Потоки
 340
-2 473 650
Реконструкція існуючої водонапірної вежі 
Шишацької обласної гімназії-інтернату для 
обдарованих дітей
 341
-299 900
-469 093
150112
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
позашкільних  навчальних закладів
Будівництво огорожі дитячого оздоровчого 
центру санаторного типу "Миргородський"
 328
-449 093
Виготовлення проектної документації на 
реконструкцію системи газопостачання 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді
 342
-20 000
-879 089
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 333
-879 089
-1 963 039
Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації
15
-175 000
090601
Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв
Капітальні видатки
 910
-175 000
-385 665
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей 
та iнвалiдiв системи соцiального захисту
Капітальні видатки
 910
-385 665
-1 327 384
150101
Капiтальнi вкладення
Будівництво їдальні в Кротівському 
психоневрологічному будинку-інтернаті - 
погашення кредиторської заборгованності
 607
-409 584
Реконструкція котельні у Вишняківському 
будинку-інтернаті для громадян похилого 
віку та інвалідів.
 608
-299 000
Реконструкція котельні у Токарівському 
психоневрологічному інтернаті
 609
-270 936
Реконструкція котельні у Кобеляцькому 
психоневрологічному будинку-інтернаті
 610
-299 000
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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
Заміна теплообмінника в котельні 
Вишняківського будинку-інтернату для 
громадян похилого віку і інвалідів 
(реконструкція)
 611
-48 864
-74 990
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 910
-74 990
Всього
 7 460 309


                  Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                                                    О.І.Литвиненко
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