Додаток   9
до рішення шістнадцятої сесії обласної ради шостого скликання
від  23.05.2013 р.                   
Зміни в переліку державних та регіональних 
програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету 
у 2013 році
(грн.)
Загальний фонд
КВК
Найменування 
програми
Назва головного розпорядника коштів
Разом

КТКВ
Спеціальний фонд
Сума
Найменування 
програми
Сума
Сума
Найменування КТКВ
08
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації
 43 979,00
 43 979,00
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів
 43 979,00
 43 979,00
 43 979,00
Програма правової 
освіти населення 
області на 2011-2015 
роки
 43 979,00
09
Управління зовнішніх  зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності облдержадміністрації
-100 000,00
-100 000,00
250404
Іншi видатки
-100 000,00
-100 000,00
-100 000,00
Цільова програма 
підтримки 
інвестиційної 
діяльності, зміцнення 
міжнародного іміджу 
та розвитку 
міжнародного 
співробітництва 
Полтавської області на 
2011-2013 роки
-100 000,00
10
Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
 197 400,00
 197 400,00
1

Загальний фонд
КВК
Найменування 
програми
Назва головного розпорядника коштів
Разом

КТКВ
Спеціальний фонд
Сума
Найменування 
програми
Сума
Сума
Найменування КТКВ
091108
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи
 197 400,00
 197 400,00
 197 400,00
Обласна програма 
оздоровлення та 
відпочинку дітей на 
2012-2014 роки
 197 400,00
11
Відділ  у справах сім'ї та молоді  облдержадміністрації
 99 600,00
 99 600,00
091108
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи
 99 600,00
 99 600,00
 99 600,00
Обласна програма 
оздоровлення та 
відпочинку дітей на 
2012-2014р.
 99 600,00
13
Управління з питань фізичної культури і спорту 
облдержадміністрації
 1 040 000,00
 1 040 000,00
150101
Капiтальнi вкладення
 1 040 000,00
 1 040 000,00
 1 040 000,00
Обласна Програма 
розвитку фізичної 
культури і спорту на 
2012-2016 роки
 1 040 000,00
15
Департамент праці та соціального захисту населення  
облдержадміністрації
 739 000,00
 739 000,00
090212
Пільги на медичне обслуговування громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 100 000,00
 100 000,00
2

Загальний фонд
КВК
Найменування 
програми
Назва головного розпорядника коштів
Разом

КТКВ
Спеціальний фонд
Сума
Найменування 
програми
Сума
Сума
Найменування КТКВ
-200 000,00
Обласна Комплексна 
програма соціального 
захисту осіб з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями на 
2012-2014 роки
-200 000,00
 300 000,00
Обласна Комплексна 
програма соціального 
захисту осіб з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями на 
2013-2020 роки
 300 000,00
090412
Iншi видатки на соціальний захист населення
 500 000,00
 500 000,00
 1 200 000,00
Програма розвитку 
місцевого 
самоврядування у 
Полтавській області на 
2013-2015 роки
 1 200 000,00
 1 500 000,00
Обласна Комплексна 
програма соціального 
захисту осіб з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями на 
2013-2020 роки
 1 500 000,00
-2 200 000,00
Обласна Комплексна 
програма соціального 
захисту осіб з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями на 
2012-2014 р.
-2 200 000,00
090601
Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв
 34 600,00
 34 600,00
 34 600,00
Обласна Програма 
оздоровлення та 
відпочинку дітей на 
2012-2014 роки
 34 600,00
3

Загальний фонд
КВК
Найменування 
програми
Назва головного розпорядника коштів
Разом

КТКВ
Спеціальний фонд
Сума
Найменування 
програми
Сума
Сума
Найменування КТКВ
091108
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи
 64 400,00
 64 400,00
 64 400,00
Обласна Програма 
оздоровлення та 
відпочинку дітей на 
2012-2014 роки
 64 400,00
-84 100,00
Обласна Комплексна 
програма соціального 
захисту осіб з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями на 
2012-2014 роки
-84 100,00
 84 100,00
Обласна Комплексна 
програма соціального 
захисту осіб з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями на 
2013-2020 роки
 84 100,00
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і 
ветеранів
 40 000,00
 40 000,00
-456 052,00
Обласна Комплексна 
програма соціального 
захисту осіб з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями на 
2012-2014 роки
-456 052,00
 496 052,00
Обласна Комплексна 
програма соціального 
захисту осіб з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями на 
2013-2020 роки
 496 052,00
4

Загальний фонд
КВК
Найменування 
програми
Назва головного розпорядника коштів
Разом

КТКВ
Спеціальний фонд
Сума
Найменування 
програми
Сума
Сума
Найменування КТКВ
35
Управління з питань розвитку споживчого ринку, 
сфери побутових послуг та підприємництва 
облдержадміністрації
-20 000,00
-20 000,00
250404
Іншi видатки
-20 000,00
-20 000,00
-20 000,00
Цільова програма 
підтримки 
інвестиційної 
діяльності, зміцнення 
міжнародного іміджу 
та розвитку 
міжнародного 
співробітництва 
Полтавської області на 
2011-2013 роки
-20 000,00
45
Управління майном обласної ради
 117 000,00
 117 000,00
250404
Іншi видатки
 117 000,00
 117 000,00
 117 000,00
Програма підтримки 
та розвитку 
Комунального 
автотранспортного 
підприємства 
Полтавської обласної 
ради на 2013 -2014 
роки
 117 000,00
73
Департамент економічного розвитку  
облдержадміністрації
 200 000,00
 600 000,00
 800 000,00
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів
 600 000,00
 600 000,00
 600 000,00
Комплексна 
програма 
профілактики 
правопорушень на 
2011 - 2015 роки
 600 000,00
5

Загальний фонд
КВК
Найменування 
програми
Назва головного розпорядника коштів
Разом

КТКВ
Спеціальний фонд
Сума
Найменування 
програми
Сума
Сума
Найменування КТКВ
250404
Іншi видатки
 200 000,00
 200 000,00
 80 000,00
Регіональна програма 
розвитку внутрішнього 
виробництва на 2012 - 
2015 роки
 80 000,00
 120 000,00
Цільова програма 
підтримки 
інвестиційної 
діяльності, зміцнення 
міжнародного іміджу 
та розвитку 
міжнародного 
співробітництва 
Полтавської області на 
2011-2013 роки
 120 000,00
76
Департамент фінансів облдержадміністрації
 800 000,00
 800 000,00
250380
Інші субвенції
 800 000,00
 800 000,00
 800 000,00
Програма увічнення 
пам'яті видатних 
земляків на 2013 рік
 800 000,00
Всього
 3 716 979,00
Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради
О.І.Литвиненко
6

