Додаток  6
до рішення вісімнадцятої сесії обласної ради шостого скликання
від 09.10.2013 р.                 
Зміни в переліку об'єктів, видатки на які у 2013 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
 400 887
Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
10
 10 000
070304
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, 
школи та iншi заклади освiти для дiтей з вадами 
у фiзичному чи розумовому розвитку
Капітальні видатки
 7
 10 000
-135 383
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
-135 383
 52 000
070501
Професiйно-технiчнi  заклади освіти
Капітальні видатки
 7
 52 000
 40 000
150110
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів
Реконструкція частини приміщень 
спального корпусу для хлопчиків 
Яхницької спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Лохвицького району 
Полтавської обласної ради
 230
 40 000
 434 270
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
 434 270
 15 000
Відділ  у справах сім'ї та молоді  облдержадміністрації
11
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
 15 000
091106
Iншi видатки
6.Капітальні видатки
 605
 15 000
 25 000
Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації
13
 25 000
130114
Забезпечення підготовки спортсменів вищих 
категорій школами вищої спортивної 
майстерності
Капітальні видатки
 13
 25 000
 5 023 529
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
14
 77 029
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
 77 029
-120 000
080209
Центри екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) 
медичної допомоги
Капітальні видатки
 8
-120 000
 2 462 500
081002
Iншi заходи по охоронi здоров'я
Капітальні видатки
 8
 2 462 500
 104 000
150119
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
спеціалізованих лікарень  та інших 
спеціалізованих закладів
Проведення передпроектних робіт по 
реконструкції палат інфарктного 
відділення Полтавського обласного 
кардіологічного диспансеру
 308
 104 000
 2 500 000
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Реконструкція приміщень будівлі 
діагностичного центру в м.Полтава по вул. 
Залізній, 17а під перинатальний центр. 
Погашення кредиторської заборгованності
 307
 2 500 000
-32 049
Департамент праці та соціального захисту населення  облдержадміністрації
15
 50 000
090601
Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв
Капітальні видатки
 9
 50 000
-85 949
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей 
та iнвалiдiв системи соцiального захисту
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
Капітальні видатки
 9
-85 949
 3 900
091212
Обробка інформації з нарахування та виплати 
допомог і компенсацій
Капітальні видатки
 9
 3 900
-63 000
Управління культури облдержадміністрації
24
-63 000
110102
Театри
Капітальтні видатки
 11
-63 000
-2 500 000
Управління капітального будівництва облдержадміністрації
47
-2 500 000
150101
Капiтальнi вкладення
Протитуберкульозний диспансер на 350 
ліжок по вул. Київське Шосе, 1-В у с. 
Супрунівка (третя черга) - будівництво, у 
тому числі на охорону об'єкта будівництва 
121589 гривень
 2052
-2 500 000
Реконструкція громадської будівлі по вул. 
Шевченка 96 в м. Полтава
 2054
-250 000
Капітальний ремонт будинку Полтавської 
обласної філармонії по вул. Гоголя 10, в м. 
Полтава І черга. Фасади та благоустрій
 2055
-1 400 000
Капітальний ремонт будинку Полтавської 
обласної філармонії по вул. Гоголя 10, в м. 
Полтава
 2056
 1 400 000
Реставрація Полтавського обласного 
краєзнавчого музею імені Василя 
Кричевського по вул. Конституції 2 в 
м.Полтава. ІІІ черга.
 2057
 250 000
-6 000
Департамент агропромислового розвитку  облдержадміністрації
53
-6 000
250404
Іншi видатки
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 2001
-6 000
 417 500
Департамент фінансів облдержадміністрації
76
 417 500
250380
Інші субвенції
Капітальні трансферти органам державного 
управліня інших рівнів
 1
 417 500
Всього
 3 280 867
Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                                                                         О.І.Литвиненко                             
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