Додаток  4
до рішення другого засідання двадцятої сесії обласної ради шостого скликання
від 23.01.2014 р.
Зміни в переліку об'єктів, видатки на які у 2014 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
 10 289 656
Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
10
 10 289 656
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 7
 9 989 075
Реконструкція ізолятора під оздоровчий 
комплекс Гадяцької спеціалізованої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. 
Є.П.Кочергіна - погашення кредиторської 
заборгованості
 248
 151 169
Будівництво водної свердловини для 
Великосорочинської загальноосвітньої 
санаторної школи-інтернату I-III ступенів 
Миргородського району. Погашення 
кредиторської заборгованості
 282
 1 278
Реконструкція реабілітаційного відділення 
для дітей з інвалідністю Микільської 
спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату. Погашення 
кредиторської заборгованості
 283
 15 366
Реконструкція навчального корпусу та 
прохідної навчально-оздоровчого 
комплексу при Кременчуцькому 
педагогічному училищі ім. А.С. 
Макаренка, с.Потоки. Погашення 
кредиторської заборгованості
 284
 104 768
Реконструкція корпусу №1 Полтавського 
обласного дитячого оздоровчого центру 
"Маяк". Погашення кредиторської 
заборгованості
 285
 28 000
 918 568
Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації
13
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
 918 568
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 13
 120 568
Будівництво сучасних спортивних 
майданчиків зі штучним покриттям - 
погашення кредиторської заборгованості
 1520
 798 000
 15 582 943
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
14
 15 582 943
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 8
 15 451 206
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
 131 737
 282 172
Департамент праці та соціального захисту населення  облдержадміністрації
15
 282 172
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 9
 182 649
Їдальня психоневрологічного 
будинку-інтернату, с. Кроти 
Пирятинського району - будівництво. 
Погашення кредиторської заборгованості
 517
 99 523
 151 910
Управління культури облдержадміністрації
24
 151 910
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальтні видатки
 11
 151 910
 393 842
Управління майном обласної ради
45
 393 842
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 813
 393 842
 367 000
Управління капітального будівництва облдержадміністрації
47
 367 000
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
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
Капітальний ремонт будинку Полтавської 
обласної філармонії по вул. Гоголя 10, в м. 
Полтава - погашення кредиторської 
заборгованості
 2065
 1 902
Протитуберкульозний диспансер на 350 
ліжок по вул. Київське Шосе, 1-В у с. 
Супрунівка, Полтавського району, 
Полтавської області (третя черга) - 
будівництво, у тому числі на охорону 
об'єкта будівництва 121589 гривень. 
Погашення кредиторської заборгованості
 2066
 3 237
Котельня по вул.Чкалова, 17 в м.Лубни - 
реконструкція. Погашення кредиторської 
заборгованості
 2067
 205 929
Капітальний ремонт поліклініки обласного 
протитуберкульозного диспансеру по вул. 
Київське Шосе 1-В у с. Супрунівка 
Полтавського району Полтавської області 
(підсилення стін тяжами). Погашення 
кредиторської заборгованості
 2068
 311
Реконструкція громадської будівлі по вул. 
Шевченка 96 в м. Полтава - погашення 
кредиторської заборгованості
 2069
 24 050
Реставрація Полтавського краєзнавчого 
музею імені Василя Кричевського по вул. 
Конституції 2 в м.Полтава. ІІІ черга. 
Погашення кредиторської заборгованості
 2070
 131 571
 59 998
Департамент агропромислового розвитку  облдержадміністрації
53
 59 998
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 2001
 59 998
Всього
 28 046 089


Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                                                                                            О.І.Литвиненко
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