Додаток  5
до рішення сімнадцятої сесії обласної ради шостого скликання
від  17.07.2013 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 
завершеності 
будівництва на 
майбутні роки
Назва об'єкту
-1 862 638
Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
10
 352 900
070304
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, 
школи та iншi заклади освiти для дiтей з вадами 
у фiзичному чи розумовому розвитку
Капітальні видатки
 7
 352 900
 214 900
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
 214 900
-782 000
070701
Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів 
акредитації (академії, інститути, центри 
підвищення кваліфікації, перепідготовки, 
вдосконалення)
Капітальні видатки
 7
-782 000
-440 000
070806
Iншi заклади освiти
Капітальні видатки
 7
-440 000
-1 208 438
150101
Капiтальнi вкладення
Реконструкція громадської будівлі 
(гуртожитку) по вул. Шевченка 96 
Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В. Остроградського
 245
-1 208 438
 424 000
150110
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів
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Всього видатків 
на завершення 
будівництва на 
майбутні роки
Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва
Код
Найменування
Разом 
видатків на 
поточний рік
Відсоток 
завершеності 
будівництва на 
майбутні роки
Назва об'єкту
Реконструкція реабілітаційного відділення 
для дітей з інвалідністю Микільської 
спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату
 259
 424 000
-424 000
150111
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
спеціалізованих навчальних закладів
Реконструкція реабілітаційного відділення 
для дітей з інвалідністю Микільської 
спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату
 259
-424 000
 2 500 000
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
14
 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 заборгованості
 307
 2 500 000
 80 675
Департамент праці та соціального захисту населення  облдержадміністрації
15
 150 000
090601
Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв
Капітальні видатки
 9
 150 000
 70 000
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей 
та iнвалiдiв системи соцiального захисту
Капітальні видатки
 9
 70 000
-139 325
150101
Капiтальнi вкладення
Виготовлення проектно-кошторисної 
документації для реконструкції системи 
опалення Зіньківського дитячого 
будинку-інтернату
 514
-30 000
Реконструкція вузла обліку газу 
Вишняківського будинку-інтернату для 
громадян похилого віку та інвалідів
 516
-109 325
-1 400 000
Управління культури облдержадміністрації
24
-1 400 000
110103
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi 
мистецькі  заклади та заходи
Капітальні видатки
 11
-1 400 000
 296 000
Управління майном обласної ради
45
2

Всього видатків 
на завершення 
будівництва на 
майбутні роки
Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва
Код
Найменування
Разом 
видатків на 
поточний рік
Відсоток 
завершеності 
будівництва на 
майбутні роки
Назва об'єкту
 296 000
250404
Іншi видатки
Капітальні видатки
 813
 296 000
 3 390 438
Управління капітального будівництва облдержадміністрації
47
 3 390 438
150101
Капiтальнi вкладення
Реконструкція громадської будівлі по вул. 
Шевченка 96 в м. Полтава
 2054
 1 990 438
Капітальний ремонт будинку Полтавської 
обласної філармонії по вул. Гоголя 10, в м. 
Полтава І черга. Фасади та благоустрій
 2055
 1 400 000
Всього
 3 004 475



              Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                        О.І.Литвиненко                                                 
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