Додаток  7
до рішення другого засідання двадцять четвертої сесії обласної ради шостого скликання
від 24.09.2014 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
-300 773
Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
10
-85 500
070304
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, 
школи та iншi заклади освiти для дiтей з вадами 
у фiзичному чи розумовому розвитку
Капітальні видатки
 7
-85 500
-135 273
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
-135 273
-80 000
070806
Iншi заклади освiти
Капітальні видатки
 7
-80 000
 320 000
Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації
13
 320 000
150101
Капiтальнi вкладення
Будівництво сучасних спортивних 
майданчиків зі штучним покриттям
 1519
 320 000
-1 206 460
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
14
-121 715
070601
Вищi заклади освіти  I та II рiвнiв акредитацiї
Капітальні видатки
 8
-121 715
-191 602
080101
Лікарні
Капітальні видатки
 8
-191 602
 23 400
080201
Спецiалiзованi лiкарнi та iншi спецiалiзованi 
заклади (центри, диспансери, госпiталi для 
iнвалiдiв ВВВ, лепрозорiї, медико-санiтарнi 
частини  тощо, що мають лiжкову мережу)
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
Капітальні видатки
 8
 23 400
-1 219 100
081002
Iншi заходи по охоронi здоров'я
Капітальні видатки
 8
-1 219 100
 330 502
150119
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
спеціалізованих лікарень  та інших 
спеціалізованих закладів
Реконструкція частини приміщень шостого 
поверху під палатне відділення 
інтервенційної рентген радіології 
Полтавської обласної клінічної лікарні ім. 
Скліфосовського по вул. Шевченка, 23 в м. 
Полтава
 313
 46 602
Реконструкція частини приміщень третього 
поверху хірургічного корпусу під 
процедурний кабінет відділення урології 
Полтавської обласної клінічної лікарні ім. 
Скліфосовського по вул. Шевченка, 23 в м. 
Полтава
 314
 283 900
-27 945
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 8
-27 945
 1 375 000
Департамент праці та соціального захисту населення  облдержадміністрації
15
 375 000
090601
Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв
Капітальні видатки
 9
 375 000
 1 048 492
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей 
та iнвалiдiв системи соцiального захисту
Капітальні видатки
 9
 1 048 492
-48 492
150101
Капiтальнi вкладення
Реконструкція будівель Горбанівського 
геріатричного пансіонату ветеранів війни 
та праці. Коригування 
проектно-кошторисної документації.
 520
-48 492
 300 600
Управління культури облдержадміністрації
24
 270 000
070601
Вищi заклади освіти  I та II рiвнiв акредитацiї
Капітальні видатки
 11
 270 000
 18 600
110202
Музеї i виставки
Капітальні видатки
 11
 18 600
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
 12 000
150101
Капiтальнi вкладення
Часткова реставрація літака Полтавського 
музею дальньої авіації
 1107
 12 000
 16 901 800
Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
40
 16 901 800
150122
Інвестиційні проекти
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 814
 16 901 800
-1 500 000
Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи
67
-1 500 000
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні травнсферти органам 
державного управління інших рівнів
 72
-1 500 000
Всього
 15 890 167


Заступник голови обласної ради                                                                 В.П.Микійчук







  Кропивка                                                                                                                                                                                                 


