Додаток № 7
до рішення обласної ради
від 27.07.2012  №                  
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
 173 500
Обласна рада
01
 43 000
010116
Органи мiсцевого самоврядування
Капітальні видатки
 1509
 43 000
 130 500
170901
Національна програма інформатизації
Капітальні видатки
 1509
 130 500
 986 900
Обласна державна адміністрація
03
 46 900
091214
Iншi установи та заклади
Капітальні видатки
 10
 46 900
 90 000
170901
Національна програма інформатизації
Капітальні видатки
 10
 90 000
 850 000
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 6
 550 000
Капітальні видатки
 10
 300 000
 1 538 264
Головне управління освіти і науки облдержадміністрації
10
-352 317
070301
Загальноосвiтнi  школи-iнтернати, 
загальноосвітні санаторні школи-інтернати
Капітальні видатки
 7
-352 317
-222 994
070302
Загальноосвiтнi школи-iнтернати для дiтей-сирiт 
та дiтей, якi залишилися без пiклування батькiв
Капітальні видатки
 7
-222 994
 232 245
070304
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, 
школи та iншi заклади освiти для дiтей з вадами 
у фiзичному чи розумовому розвитку
1
Додаток 5
до рішення дванадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 29.08.2012р.

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
 232 245
 2 346 581
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
 2 346 581
 160 000
070401
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз 
позашкiльної роботи з дiтьми
Капітальні видатки
 7
 160 000
 847 500
070501
Професiйно-технiчнi  заклади освіти
Капітальні видатки
 7
 847 500
-224 724
070805
Групи  централiзованого господарського 
обслуговування
Капітальні видатки
 7
-224 724
 224 724
070806
Iншi заклади освiти
Капітальні видатки
 7
 224 724
-413 463
070807
Інші  освітні програми
Капітальні видатки
 7
-413 463
 23 200
150101
Капiтальнi вкладення
Реконструкція вузла обліку газу 
професійно-технічного училища № 49 в с. 
Красногорівка Великобагачанського 
району
 210
 23 200
-1 337 488
150111
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
спеціалізованих навчальних закладів
Реконструкція ізолятора під оздоровчий 
комплекс Гадяцької спеціалізованої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. 
Є.П.Кочергіна
 212
-1 337 488
 255 000
150112
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
позашкільних  навчальних закладів
Будівництво огорожі дитячого оздоровчого 
центру санаторного типу "Миргородський"
 228
 255 000
 11 371 307
Головне управління охорони здоров'я Полтавської ОДА
14
 951 200
080101
Лікарні
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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
Капітальні видатки
 8
 951 200
 105 000
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
 105 000
 20 127
080400
Спецiалiзованi полiклiнiки (в т.ч. диспансери, 
медико-санiтарнi частини, пересувнi 
консультативнi дiагностичнi центри  тощо, якi не 
мають лiжкового фонду)
Капітальні видатки
 8
 20 127
 229 980
080500
Загальнi i спецiалiзованi стоматологiчнi 
полiклiнiки
Капітальні видатки
 8
 229 980
 65 000
081002
Iншi заходи по охоронi здоров'я
Капітальні видатки
 8
 65 000
 10 000 000
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
 10 000 000
 85 800
Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації
15
 45 000
090601
Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв
Капітальні видатки
 9
 45 000
 11 000
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей 
та iнвалiдiв системи соцiального захисту
Капітальні видатки
 9
 11 000
 29 800
150101
Капiтальнi вкладення
Реконструкція котельні у Токарівському 
психоневрологічному інтернаті
 509
-19 064
Заміна теплообмінника в котельні 
Вишняківського будинку-інтернату для 
громадян похилого віку і інвалідів 
(реконструкція)
 511
 48 864
 303 900
Управління культури облдержадміністрації
24
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
 303 900
110201
Бiблiотеки
Капітальтні видатки
 11
 303 900
 45 000
Державний арїхів Полтавської області
29
 45 000
170901
Національна програма інформатизації
Капітальні видатки
 2901
 45 000
 900 000
Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації
40
 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 виробничого підприємства 
теплового господарства               
"Лубнитеплоенерго"
 805
 500 000
Внески до статутного фонду комунального 
підприємства Полтавської обласної ради 
"Полтававодоканал"
 806
 400 000
 212 650
Управління майном обласної ради
45
 212 650
250404
Іншi видатки
Капітальні видатки
 813
 212 650
-3 510 255
Управління капітального будівництва облдержадміністрації
47
-2 199 155
150101
Капiтальнi вкладення
Реставрація Полтавського обласного 
академічного українського 
музично-драматичного театру 
ім.М.В.Гоголя по вул.Жовтневій, 23
 1920
 845
Капітальний ремонт фундаментів 
поліклініки обласного 
протитуберкульозного диспансеру по 
вул.Шилівській 51а, в м.Полтава з 
підсиленням стін тяжами
 2023
-2 975 767
Капіталльний ремонт поліклініки 
обласного протитуберкульозного 
диспансеру по вул. Шилівській, 51 в місті 
Полтаві (підсилення стін тяжами)
 2050
 775 767
-1 311 100
150122
Інвестиційні проекти
4

Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                                                                        О.І.Литвиненко


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
Протитуберкульозний диспансер по 
вул.Шилівській 51а, в м.Полтава (ІІІ черга) 
- будівництво
 2024
-4 411 500
Котельня по проспекту Першотравневому, 
24 в м.Полтаві - реконструкція з заміною 
двох котлів на автоматизовані котли
 2032
 100 000
Підвідний газопровід с.Заїченці - с.Біляки 
(залишок робіт), Семенівський район - 
будівництво
 2047
-100 000
Підвідний газопровід середнього тиску до 
населених пунктів с.Григорівка та 
с.Стукалівка Гребінківського району 
Полтавської області - будівництво
 2049
 3 100 400
 20 000
Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації
48
 20 000
170901
Національна програма інформатизації
Капітальні видатки
 4803
 20 000
 172 400
Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи
67
 172 400
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні травнсферти органам 
державного управління інших рівнів
 72
 172 400
 60 000
Головне управління економіки облдержадміністрації
73
 60 000
170901
Національна програма інформатизації
Капітальні видатки
 1
 60 000
 80 000
Головне фінансове управління облдержадміністрації
76
 80 000
250380
Інші субвенції
Капітальні трансферти органам державного 
управліня інших рівнів
 1
 80 000
Всього
 12 439 466
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