Додаток  7
до рішення п‘ятнадцятої сесії обласної ради шостого скликання
від  28.02.2013 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
 184 900
Обласна рада
01
 184 900
170901
Національна програма інформатизації
Капітальні видатки
 1509
 184 900
 715 747
Обласна державна адміністрація
03
 20 000
091214
Iншi установи та заклади
Капітальні видатки
 10
 20 000
 90 000
170901
Національна програма інформатизації
Капітальні видатки
 10
 90 000
 599 237
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 6
 599 237
 6 510
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 10
 6 510
 53 000
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
08
 33 000
170901
Національна програма інформатизації
Капітальні видатки
 1405
 33 000
 20 000
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 1404
 20 000
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
 5 441 912
Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
10
-280 000
070301
Загальноосвiтнi  школи-iнтернати, 
загальноосвітні санаторні школи-інтернати
Капітальні видатки
 7
-280 000
 440 238
070304
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, 
школи та iншi заклади освiти для дiтей з вадами 
у фiзичному чи розумовому розвитку
Капітальні видатки
 7
 440 238
-173 489
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
-173 489
-47 818
070401
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз 
позашкiльної роботи з дiтьми
Капітальні видатки
 7
-47 818
 22 500
070501
Професiйно-технiчнi  заклади освіти
Капітальні видатки
 7
 22 500
 256 000
070601
Вищi заклади освіти  I та II рiвнiв акредитацiї
Капітальні видатки
 7
 256 000
 584 000
070701
Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів 
акредитації (академії, інститути, центри 
підвищення кваліфікації, перепідготовки, 
вдосконалення)
Капітальні видатки
 7
 584 000
-710 000
070807
Інші  освітні програми
Капітальні видатки
 7
-710 000
-584 000
150101
Капiтальнi вкладення
Реконструкція громадської будівлі 
(гуртожитку) по вул. Шевченка 96 
Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В. Остроградського
 245
-584 000
 214 360
150110
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів
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
Реконструкція спального корпусу 
Миргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ 
ступенів для дітей зі зниженим слухом
 211
-65 640
Будівництво водної свердловини для 
Великосорочинської загальноосвітньої 
санаторної школи-інтернату I-III ступенів 
Миргородського району
 257
 280 000
-261 315
150112
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
позашкільних  навчальних закладів
Виготовлення проектної документації на 
реконструкцію Полтавського обласного 
дитячого оздоровчого центру "Маяк"
 244
-91 315
Реконструкція системи газопостачання 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді
 246
-170 000
 123 600
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 233
 123 600
 5 857 836
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 7
 4 038 153
Реконструкція ізолятора під оздоровчий 
комплекс Гадяцької спеціалізованої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. 
Є.П.Кочергіна - погашення кредиторської 
заборгованості
 248
 271 400
Реконструкція спального корпусу 
Миргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ 
ступенів для дітей зі зниженим слухом - 
погашення кредиторської заборгованості
 249
 444 917
Реконструкція навчального корпусу з 
добудовою блоку санвузлів Михайлівської 
спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Диканського району - 
погашення кредиторської заборгованості
 250
 13 792
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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 частини приміщень 
спального корпусу для хлопчиків 
Яхницької спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Лохвицького району 
Полтавської обласної ради - погашення 
кредиторської заборгованості
 251
 86 191
Реконструкція системи теплопостачання 
Микільська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат - погашення кредиторської 
заборгованості
 252
 256 870
Реконструкція з розширенням учбового 
корпусу Кременчуцького ліцею з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою - погашення кредиторської 
заборгованості
 253
 55 522
Реконструкція навчального корпусу 
навчально-оздоровчого комплексу в ліцеї 
при Кременчуцькому педагогічному 
училищі ім. А.С. Макаренка, с. Потоки - 
погашення кредиторської заборгованості
 254
 501 122
Термомодернізація будівлі з 
впровадженням автоматичного теплового 
пункту Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського - погашення 
кредиторської заборгованості
 255
 79 610
Виготовлення проектно-кошторисної 
документації та проведення робіт по 
реконструкції громадської будівлі за 
адресою м.Полтава, вул.Шевченка, 96 - 
погашення кредиторської заборгованості
 256
 110 259
 15 000
Відділ  у справах сім'ї та молоді  облдержадміністрації
11
 15 000
091101
Утримання центрiв соцiальних служб для сім`ї, 
дітей   та  молоді
6.Капітальні видатки
 605
 15 000
 40 592
Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації
13
 4 000
130104
Видатки на утримання центрiв з iнвалiдного 
спорту i реабiлiтацiйних шкiл
Капітальні видатки
 13
 4 000
 25 000
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота 
дитячо-юнацьких спортивних шкiл
4

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
 13
 25 000
 11 592
130114
Забезпечення підготовки спортсменів вищих 
категорій школами вищої спортивної 
майстерності
Капітальні видатки
 13
 11 592
 22 608 578
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
14
 2 489 800
080101
Лікарні
Капітальні видатки
 8
 2 489 800
 26 000
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
 26 000
 87 000
080205
Санаторiї для дiтей та пiдлiткiв (нетуберкульознi)
Капітальні видатки
 8
 87 000
 1 200 000
080209
Станцiї швидкої та невiдкладної медичної 
допомоги
Капітальні видатки
 8
 1 200 000
 13 500 000
081002
Iншi заходи по охоронi здоров'я
Капітальні видатки
 8
 13 500 000
 290 000
150119
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
спеціалізованих лікарень  та інших 
спеціалізованих закладів
Виготовлення проекту кошторисної 
документації для будівництва нового 
корпусу Полтавського обласного 
кардіологічного диспансеру
 305
 290 000
 5 015 778
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 8
 2 694 016
Реконструкція 2-го пускового комплексу 
діагностичного центру під обласний 
перинатальний центр обласної клінічної 
лікарні ім. М.В. Скіліфософського по вул. 
Залізній, 17 в м. Полтаві - погашення 
кредиторської заборгованості
 306
 2 321 762
 2 738 562
Департамент праці та соціального захисту населення  облдержадміністрації
15
5

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
 478 000
090601
Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв
Капітальні видатки
 9
 478 000
 1 175 000
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей 
та iнвалiдiв системи соцiального захисту
Капітальні видатки
 9
 1 175 000
 295 000
091212
Обробка інформації з нарахування та виплати 
допомог і компенсацій
Капітальні видатки
 9
 295 000
 504 000
150101
Капiтальнi вкладення
Виготовлення проектно-кошторисної 
документації для реконструкції системи 
опалення Зіньківського дитячого 
будинку-інтернату
 514
 30 000
Їдальня психоневрологічного 
будинку-інтернату, с. Кроти 
Пирятинського району - будівництво
 515
 474 000
 286 562
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 9
 155 131
Реконструкція котельні у Вишняківському 
будинку-інтернаті для громадян похилого 
віку та інвалідів - погашення кредиторської 
заборгованості
 512
 32 102
Реконструкція котельні у Кобеляцькому 
психоневрологічному будинку-інтернаті - 
погашення кредиторської заборгованості
 513
 99 329
 2 430 722
Управління культури облдержадміністрації
24
 385 400
110102
Театри
Капітальтні видатки
 11
 385 400
 2 000 014
110103
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi 
мистецькі  заклади та заходи
Капітальтні видатки
 11
 2 000 014
 28 938
110201
Бiблiотеки
Капітальтні видатки
 11
 28 938
 16 370
110202
Музеї i виставки
Капітальтні видатки
 11
 16 370
 18 500
Державний архів Полтавської області
29
 18 500
170901
Національна програма інформатизації
6

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
 2901
 18 500
 1 262 871
Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
40
 169 753
150101
Капiтальнi вкладення
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 814
 169 753
 1 093 118
180409
Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб"єктів підприємницької 
діяльності
Внески до статутного фонду обласного 
комунального виробничого підприємства 
теплового господарства         
"Полтаватеплоенерго"
 801
 435 938
Внески до статутного фонду обласного 
комунального виробничого підприємства 
теплового господарства               
"Лубнитеплоенерго"
 805
 489 914
Внески до статутного фонду комунального 
підприємства Полтавської обласної ради 
"Полтававодоканал"
 806
 167 266
 976 251
Управління майном обласної ради
45
 386 251
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 813
 386 251
 590 000
250404
Іншi видатки
Капітальні видатки
 813
 590 000
 1 403 925
Управління капітального будівництва облдержадміністрації
47
 1 386 000
150101
Капiтальнi вкладення
Протитуберкульозний диспансер по 
вул.Шилівській 51а, в м.Полтава (ІІІ черга) 
- будівництво, співфінансування
 2020
-5 000 000
Котельня по вул.Чкалова, 17 в м.Лубни - 
реконструкція
 2031
 786 000
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
 5 000 000
7

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
Капітальний ремонт поліклініки обласного 
протитуберкульозного диспансеру по вул. 
Київське Шосе 1-В у с. Супрунівка 
Полтавського району Полтавської області 
(підсилення стін тяжами)
 2053
 600 000
 17 925
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Протитуберкульозний диспансер по 
вул.Шилівській 51а, в м.Полтава (ІІІ черга) 
- будівництво, співфінансування. 
(Погашення кредиторської заборгованості)
 2051
 17 925
 29 500
Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації
48
 29 500
170901
Національна програма інформатизації
Капітальні видатки
 4803
 29 500
 544 200
Департамент промисловості та розвитку інфраструктури  облдержадміністрації
51
 344 200
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 161
 344 200
 200 000
250404
Іншi видатки
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 1614
 200 000
 1 000 000
Департамент агропромислового розвитку  облдержадміністрації
53
 1 000 000
250404
Іншi видатки
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 2001
 1 000 000
 290 000
Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи
67
 290 000
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні травнсферти органам 
державного управління інших рівнів
 72
 290 000
 1 296 800
Департамент економічного розвитку  облдержадміністрації
73
8

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
 36 800
170901
Національна програма інформатизації
Капітальні видатки
 1
 36 800
 1 200 000
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 2
 1 200 000
 60 000
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 1
 60 000
 122 000
Департамент фінансів облдержадміністрації
76
 66 000
250324
Субвенція іншим бюджетам на виконання 
інвестиційних проектів
Капітальні трансферти органам державного 
управліня інших рівнів
 1
 66 000
 56 000
250380
Інші субвенції
Капітальні трансферти органам державного 
управліня інших рівнів
 1
 56 000
Всього
 41 173 060
Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                                                                      О.І.Литвиненко


