Додаток  6
до рішення двадцятої сесії обласної ради шостого скликання
від    25.12.2013 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
 148 161
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
14
-45 000
080101
Лікарні
Капітальні видатки
 8
-45 000
-9 330
080205
Санаторiї для дiтей та пiдлiткiв (нетуберкульознi)
Капітальні видатки
 8
-9 330
-36 508
080500
Загальнi i спецiалiзованi стоматологiчнi 
полiклiнiки
Капітальні видатки
 8
-36 508
 14 000
081003
Служби технічного нагляду за будівництвом та 
капітальним ремонтом, централізовані 
бухгалтерії, групи централізованого 
господарського обслуговування
Капітальні видатки
 8
 14 000
 224 999
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
-1 679 061
Реконструкція приміщень будівлі 
діагностичного центру в м.Полтава по 
вул.Залізній, 17а під перинатальний центр 
(погашення кредиторської 
заборгованності)
 309
 1 904 060
 1 500 000
Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
40
 1 500 000
100201
Тепловi мережi
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 809
 1 500 000
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
 2 042 990
Управління капітального будівництва облдержадміністрації
47
150101
Капiтальнi вкладення
Реставрація Полтавського обласного 
краєзнавчого музею імені Василя 
Кричевського по вул. Конституції 2 в 
м.Полтава. ІІІ черга.
 2057
-250 000
Реставрація Полтавського краєзнавчого 
музею імені Василя Кричевського по вул. 
Конституції 2 в м.Полтава. ІІІ черга.
 2062
 250 000
 2 042 990
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Водопровідні мережі по вул.Мічуріна, 
Калініна, Пушкіна та інших, смт.Котельва - 
реконструкція (погашення кредиторської 
заборгованності)
 2058
 645 250
Реконструкція гімназії ім. М.В.Гоголя в 
смт.Диканька (погашення кредиторської 
заборгованності)
 2059
 903 060
Чотири модульні теплогенераторні 
Оржицької центральної районної лікарні - 
будівництво (погашення кредиторської 
заборгованності)
 2060
 370 870
Приміщення дитячого відділення 
Чутівської ЦРЛ - капітальний ремонт 
(погашення кредиторської 
заборгованності)
 2061
 123 810
Всього
 3 691 151



Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                                 О.І.Литвиненко        
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