Додаток  6
до рішення двадцять другої сесії обласної ради шостого скликання 
від 25.04.2014 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
-91 400
Обласна рада
01
-91 400
010116
Органи мiсцевого самоврядування
Капітальні видатки
 1509
-91 400
 4 300
Обласна державна адміністрація
03
 4 300
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 10
 4 300
-68 000
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
08
-68 000
120400
Iншi засоби масової iнформацiї
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 1404
-68 000
-7 120 236
Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
10
-2 209 641
070304
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, 
школи та iншi заклади освiти для дiтей з вадами 
у фiзичному чи розумовому розвитку
Капітальні видатки
 7
-2 209 641
-2 813 010
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
-2 813 010
-300 000
070401
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз 
позашкiльної роботи з дiтьми
Капітальні видатки
 7
-300 000
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
-1 600 000
070807
Інші  освітні програми
Капітальні видатки
 7
-1 600 000
-77 000
110202
Музеї i виставки
Капітальні видатки
 7
-77 000
-120 585
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 7
-120 585
 22 000
Відділ  у справах сім'ї та молоді  облдержадміністрації
11
 22 000
091101
Утримання центрiв соцiальних служб для сім`ї, 
дітей   та  молоді
6.Капітальні видатки
 605
 22 000
-96 968
Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації
13
-100 000
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота 
дитячо-юнацьких спортивних шкiл
Капітальні видатки
 13
-100 000
 87 000
130114
Забезпечення підготовки спортсменів вищих 
категорій школами вищої спортивної 
майстерності
Капітальні видатки
 13
 87 000
-83 968
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 13
-83 968
 2 235 313
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
14
 336 000
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
 336 000
 70 000
150119
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
спеціалізованих лікарень  та інших 
спеціалізованих закладів
Завершення робіт по реконструкції палат 
реанімації для розміщення рентгенівського 
пересувного апарату в Полтавському 
обласному кардіологічному диспансері
 311
 70 000
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
 1 829 313
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 8
-191 405
Реконструкція приміщень будівлі 
діагностичного центру під перинатальний 
центр по вул. Залізній, 17а. Погашення 
заборгованості на виконання рішення 
господарського суду Полтавської області 
від 10.12.2013 року №917/2224/13 перед 
ПФ "Лібор" за виконані роботи
 312
 2 020 718
 300 000
Департамент праці та соціального захисту населення  облдержадміністрації
15
 300 000
150101
Капiтальнi вкладення
Реконструкція котельні у Вишняківському 
будинку-інтернаті для громадян похилого 
віку та інвалідів
 508
 300 000
 488 446
Управління культури облдержадміністрації
24
 683 584
110102
Театри
Капітальні видатки
 11
 683 584
-73 138
110103
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi 
мистецькі  заклади та заходи
Капітальні видатки
 11
-73 138
-100 000
110201
Бiблiотеки
Капітальні видатки
 11
-100 000
-8 000
110202
Музеї i виставки
Капітальні видатки
 11
-8 000
-6 000
110203
Заповiдники
Капітальні видатки
 11
-6 000
-8 000
110502
Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи
Капітальні видатки
 11
-8 000
 1 500 000
Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
40
 1 500 000
100201
Тепловi мережi
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 814
 1 500 000
 155 000
Управління майном обласної ради
45
 30 000
010116
Органи мiсцевого самоврядування
3

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
 813
 30 000
 125 000
250404
Іншi видатки
Капітальні видатки
 813
 125 000
 4 980 000
Управління капітального будівництва облдержадміністрації
47
 4 980 000
150101
Капiтальнi вкладення
Реконструкція громадської будівлі по вул. 
Шевченка 96 в м. Полтава
 2054
 1 880 000
Протитуберкульозний диспансер на 350 
ліжок по вул.Київське Шосе, 1-В у 
с.Супрунівка, Полтавського району, 
Полтавської області (третя черга 
будівництва). Коригування, в тому числі на 
охорону обєкта.
 2071
 3 000 000
Реставрація Полтавського краєзнавчого 
музею імені Василя Кричевського по вул. 
Конституції 2 в м.Полтава. ІІІ черга. (І-ий 
пусковий комплекс - вестибюль, зал 
урочистостей).
 2072
 100 000
 60 000
Департамент агропромислового розвитку  облдержадміністрації
53
 60 000
250404
Іншi видатки

Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 2001
 60 000
 98 355
Департамент економічного розвитку  облдержадміністрації
73
 98 355
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 2
 98 355
 312 323
Департамент фінансів облдержадміністрації
76
 287 323
250324
Субвенція іншим бюджетам на виконання 
інвестиційних проектів
Капітальні трансферти органам державного 
управліня інших рівнів
 1
 287 323
 25 000
250380
Інші субвенції
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 трансферти органам державного 
управліня інших рівнів
 1
 25 000
Всього                                                                                                                                                                                                                                      2 779 133


 
                       Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                                                             І.А.Дудка                    
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