Додаток  6
до рішення першого засідання двадцять третьої сесії обласної ради шостого скликання
від  27.06.2014. 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
 648 000
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
08
 120 000
180409
Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні капітали суб"єктів підприємницької 
діяльності
Внески до статутного фонду комунальним 
підприємствам спільної власності 
територіальних громад області "Лубни", 
книжковий магазин "Планета"
 1407
 120 000
 528 000
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 1404
 528 000
-1 166 800
Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
10
 2 400 000
070807
Інші  освітні програми
Капітальні видатки
 7
 2 400 000
-3 566 800
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 7
-3 566 800
 1 040 000
Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації
13
 1 040 000
150101
Капiтальнi вкладення
Будівництво сучасних спортивних 
майданчиків зі штучним покриттям
 1519
 1 040 000
 1 024 330
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
14
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
-96 600
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
-96 600
 1 174 100
081002
Iншi заходи по охоронi здоров'я
Капітальні видатки
 8
 1 174 100
 12 000
081003
Служби технічного нагляду за будівництвом та 
капітальним ремонтом, централізовані 
бухгалтерії, групи централізованого 
господарського обслуговування
Капітальні видатки
 8
 12 000
-65 170
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 8
-65 170
 1 474 394
Департамент праці та соціального захисту населення  облдержадміністрації
15
 223 000
090601
Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв
Капітальні видатки
 9
 223 000
 500 000
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей 
та iнвалiдiв системи соцiального захисту
Капітальні видатки
 9
 500 000
 25 000
091212
Обробка інформації з нарахування та виплати 
допомог і компенсацій
Капітальні видатки
 9
 25 000
 730 000
150101
Капiтальнi вкладення
Реконструкція котельні у Вишняківському 
будинку-інтернаті для громадян похилого 
віку та інвалідів.
 508
 290 000
Реконструкція трансформаторної 
підстанції Кротівського 
психоневрологічного будинку-інтернату
 518
 300 000
Реконструкція системи опалення 
Новосанжарського дитячого 
будинку-інтернату
 519
 70 000
Реконструкція будівель Горбанівського 
геріатричного пансіонату ветеранів війни 
та праці. Коригування 
проектно-кошторисної документації.
 520
 70 000
-3 606
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
Капітальні видатки
 9
-3 606
 57 562
Управління культури облдержадміністрації
24
 63 000
110102
Театри
Капітальні видатки
 11
 63 000
-5 438
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 11
-5 438
 300 000
Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
40
 300 000
180409
Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні капітали суб"єктів підприємницької 
діяльності
Внески до статутного фонду обласного 
комунального виробничого підприємства 
теплового господарства " 
Миргородтеплоенерго"
 804
 300 000
 5 095 500
Управління капітального будівництва облдержадміністрації
47
 5 095 500
150101
Капiтальнi вкладення
Завершення будівництва спортивного залу 
Решетилівського професійного аграрного 
ліцею ім. І.Г.Боровенського
 2064
-300 000
Нове будівництво спортивного залу 
Решетилівського професійного аграрного 
ліцею. ім. І.Г.Боровенського вул. Леніна, 
81 в селищі Решетилівка Полтавської 
області
 2073
 190 000
Реконструкція існуючої котельні 
Решетилівського професійного аграрного 
ліцею. ім. І.Г.Боровенського
 2074
 1 090 000
Проведення капітальних ремонтів 
покрівель загальноосвітніх навчальних 
закладів, виготовлення або коригування 
проектно-кошторисних документацій та 
проведення експертиз проектів, відповідно 
до "Комплексної прграми розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки" затвердженої рішенням сесії обласної ради від 01.02.2011 року (зі змінами)
 2075
 4 115 500
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
 2 500 000
Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи
67
 2 500 000
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 721
 2 500 000
 8 500
Департамент фінансів облдержадміністрації
76
-22 500
250324
Субвенція іншим бюджетам на виконання 
інвестиційних проектів
Капітальні трансферти органам державного 
управліня інших рівнів
 1
-22 500
 31 000
250380
Інші субвенції
Капітальні трансферти органам державного 
управліня інших рівнів
 1
 31 000
Всього
 10 981 486





Перший заступник голови обласної ради                                          В.О.Марченко
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