Додаток  7
до рішення двадцять п’ятої сесії обласної ради шостого скликання 
від   19.12.2014 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
Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
10
150111
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
спеціалізованих навчальних закладів
Виготовлення пректної документації на 
реконструкцію котельні з заміною котлів 
Полтавського обласного ліцею-інтернату 
для обдарованих дітей із сільської 
місцевості імені А.С. Макаренка 
Полтавської обласної ради
 269
-64 000
Виготовлення проектної документації на 
проведення модернізації та заміни двох 
котлів з переведенням їх на альтернативні 
види палива у котельні Полтавської 
обласної гімназії-інтернату для 
обдарованих дітей із сільської місцевості 
імені А.С. Макаренка Полтавської обласної 
ради в с. Ковалівка Полтавського району 
Полтавської області
 286
 64 000
-881 402
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
14
-825 387
080101
Лікарні
Капітальні видатки
 8
-825 387
-44 215
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
-44 215
-11 800
080208
Станцiї переливання кровi
Капітальні видатки
 8
-11 800
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
 902 094
Департамент праці та соціального захисту населення  облдержадміністрації
15
-324 999
090601
Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв
Капітальні видатки
 9
-324 999
-479 807
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей 
та iнвалiдiв системи соцiального захисту
Капітальні видатки
 9
-479 807
 1 706 900
150122
Інвестиційні проекти
Реконструкція котельні з встановленням 
твердопаливного котла за адресою: м. 
Зіньків, вул. Комунарська, 91. Зіньківський 
дитячий будинок-інтернат
 521
 325 000
Реконструкція котельні з встановленням 
твердопаливного котла потужністю 500 
кВт за адресою: с.Лісне, вул. Миру, 63, 
Кобеляцького району Полтавської області. 
Кобеляцький психоневрологічний 
будинок-інтернат
 522
 530 000
Реконструкція системи опалення із 
встановленням твердопаливного котла в 
топковій спального корпусу № 10 
Ліщинівського ПНБІ, Кобеляцького району 
Полтавської області. Ліщинівський 
психоневрологічний будинок-інтернат
 523
 331 900
Реконструкція системи опалення з 
влаштуванням резервної котельні на 
твердому паливі Новосанжарського 
дитячого будинку-інтернату по вул. 
Пролетарська, 33 в смт Нові Санжари 
Полтавської області
 524
 250 000
Придбання двох твердопаливних котлів 
Токарівським психоневрологічним 
будинком-інтернатом
 525
 90 000
Придбання двох твердопаливних котлів 
Пирятинським психоневрологічним 
будинком-інтернатом
 527
 90 000
Придбання двох твердопаливних котлів 
Грабарівським психоневрологічним 
будинком-інтернатом
 528
 90 000
-10 816 157
Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
40
-10 816 157
150122
Інвестиційні проекти
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
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 814
-10 816 157
 600 000
Управління капітального будівництва облдержадміністрації
47
 600 000
150122
Інвестиційні проекти
Реконструкція котельні з установкою 
котла, працюючого на альтернативному 
паливі (солома) в м. Миргород Полтавської 
області по пров. Спартаківський, 8 (перша 
черга), обласне комунальне підприємство 
теплового господарства 
"Миргородтеплоенерго"
 2076
 600 000
-60 000
Департамент агропромислового розвитку  облдержадміністрації
53
-60 000
250404
Іншi видатки
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 2001
-60 000
Всього
-10 255 465
Заступник голови обласної ради                                                                     В.П.Микійчук  
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