Додаток  7
до рішення шістнадцятої сесії обласної ради шостого скликання
від 23.05.2013 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
 658 277
Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
10
 188 198
070304
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, 
школи та iншi заклади освiти для дiтей з вадами 
у фiзичному чи розумовому розвитку
Капітальні видатки
 7
 188 198
 47 000
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
 47 000
 84 277
070401
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз 
позашкiльної роботи з дiтьми
Капітальні видатки
 7
 84 277
 200 000
070701
Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів 
акредитації (академії, інститути, центри 
підвищення кваліфікації, перепідготовки, 
вдосконалення)
Капітальні видатки
 7
 200 000
-962 198
070807
Інші  освітні програми
Капітальні видатки
 7
-962 198
-200 000
150101
Капiтальнi вкладення
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
Реконструкція громадської будівлі 
(гуртожитку) по вул. Шевченка 96 
Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В. Остроградського
 245
-200 000
 927 000
150111
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
спеціалізованих навчальних закладів
Реконструкція навчального корпусу та 
прохідної навчально-оздоровчого 
комплексу при Кременчуцькому 
педагогічному училищі ім. А.С. 
Макаренка, с.Потоки
 258
 503 000
Реконструкція реабілітаційного відділення 
для дітей з інвалідністю Микільської 
спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату
 259
 424 000
 374 000
150112
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
позашкільних  навчальних закладів
Будівництво блоку для дезинфекційної 
камери дитячого оздоровчого центру 
санаторного типу "Миргородський"
 229
 24 000
Виготовлення проектної документації на 
реконструкцію Полтавського обласного 
дитячого оздоровчого центру "Маяк"
 244
-62 000
Будівництво стадіону із штучним 
покриттям дитячого оздоровчого центру 
санаторного типу "Миргородський"
 260
 350 000
Реконструкція корпусу №1 Полтавського 
обласного дитячого оздоровчого центру 
"Маяк"
 261
 62 000
 1 070 000
Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації
13
 30 000
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота 
дитячо-юнацьких спортивних шкiл
Капітальні видатки
 13
 30 000
 1 040 000
150101
Капiтальнi вкладення
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
Будівництво сучасних спортивних 
майданчиків зі штучним покриттям
 1519
 1 040 000
 3 205 115
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
14
 201 615
070601
Вищi заклади освіти  I та II рiвнiв акредитацiї
Капітальні видатки
 8
 201 615
 3 000 000
080101
Лікарні
Капітальні видатки
 8
 3 000 000
 3 500
080204
Санаторiї для хворих туберкульозом
Капітальні видатки
 8
 3 500
 305 000
Департамент праці та соціального захисту населення  облдержадміністрації
15
 115 000
090601
Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв
Капітальні видатки
 9
 115 000
 80 000
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей 
та iнвалiдiв системи соцiального захисту
Капітальні видатки
 9
 80 000
 110 000
150101
Капiтальнi вкладення
Реконструкція вузла обліку газу 
Вишняківського будинку-інтернату для 
громадян похилого віку та інвалідів
 516
 110 000
-103 740
Управління культури облдержадміністрації
24
-117 740
110102
Театри
Капітальні видатки
 11
-117 740
 14 000
150101
Капiтальнi вкладення
Проведення реставраційних робіт по 
відновленню лакофарбового покриття 
експонатів літаків Полтавського музею 
дальньої авіації
 1106
 14 000
 330 000
Управління майном обласної ради
45
 330 000
250404
Іншi видатки
Капітальні видатки
 813
 330 000
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
 600 000
Департамент економічного розвитку  облдержадміністрації
73
 600 000
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 2
 600 000
 800 000
Департамент фінансів облдержадміністрації
76
 800 000
250380
Інші субвенції
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 1
 800 000
Всього
 6 864 652


Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                                   О.І.Литвиненко
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