Додаток  6
до рішення тридцять першої сесії обласної ради шостого скликання від 02.10.2015 р.                  
Зміни в переліку об'єктів, видатки на які у 2015 році 
будуть проводитися за рахунок коштів 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
 588 130
Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
10
 6 660
070301
Загальноосвiтнi  школи-iнтернати, 
загальноосвітні санаторні школи-інтернати
Капітальні видатки
 7
 6 660
 31 871
070304
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, 
школи та iншi заклади освiти для дiтей з вадами 
у фiзичному чи розумовому розвитку
Капітальні видатки
 7
 31 871
 513 093
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
 513 093
 549 000
070401
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз 
позашкiльної роботи з дiтьми
Капітальні видатки
 7
 549 000
 150 000
150110
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів
Будівництво артезіанської свердловини 
Яхницької спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Полтавської обласної 
ради
 299
 150 000
-1 002 494
150111
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
спеціалізованих навчальних закладів
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
Реконструкція навчального корпусу та 
прохідної навчально-оздоровчого 
комплексу при Кременчуцькому 
педагогічному училищі ім. А.С. 
Макаренка, с.Потоки
 258
-1 002 494
 340 000
150112
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
позашкільних  навчальних закладів
Реконструкція теплиці Полтавського 
обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді
 277
 340 000
 988 500
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
11
 18 000
091101
Утримання центрiв соцiальних служб для сім`ї, 
дітей   та  молоді
Капітальні видатки
 1501
 18 000
 15 000
091106
Iншi видатки
Капітальні видатки
 1501
 15 000
 147 200
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота 
дитячо-юнацьких спортивних шкiл
Капітальні видатки
 1501
 147 200
 130 000
130114
Забезпечення підготовки спортсменів вищих 
категорій школами вищої спортивної 
майстерності
Капітальні видатки
 1501
 130 000
 400 000
150101
Капiтальнi вкладення
Монтаж системи опалення у тренажерних 
залах закладу дитячо-юнацька спортивна 
школа "Олiмпiйськi надiї"
 1503
 400 000
 278 300
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Будівництво сучасних спортивних 
майданчиків зі штучним покриттям - 
погашення кредиторської заборгованості
 1502
 278 300
-33 000
Відділ у справах сім'ї та молоді  облдержадміністрації
11
-18 000
091101
Утримання центрiв соцiальних служб для сім`ї, 
дітей   та  молоді
Капітальні видатки
 605
-18 000
-15 000
091106
Iншi видатки
Капітальні видатки
 605
-15 000
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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
-407 300
Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації
13
-74 000
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота 
дитячо-юнацьких спортивних шкiл
Капітальні видатки
 13
-74 000
-55 000
130114
Забезпечення підготовки спортсменів вищих 
категорій школами вищої спортивної 
майстерності
Капітальні видатки
 13
-55 000
-278 300
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Будівництво сучасних спортивних 
майданчиків зі штучним покриттям - 
погашення кредиторської заборгованості
 1520
-278 300
 843 500
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
14
 886 500
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
 886 500
-226 947
080209
Центри екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) 
медичної допомоги
Капітальні видатки
 8
-226 947
-43 000
110201
Бiблiотеки
Капітальні видатки
 8
-43 000
 226 947
150119
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
спеціалізованих лікарень  та інших 
спеціалізованих закладів
Будівництво дизельної електростанції для 
резервного енергозабезпечення КУ 
"Полтавський обласний центр екстренної 
медичної допомоги та медецини 
катастроф" по вул.Володарського 6 
м.Полтави
 318
-100 000
Будівництво системи автономного 
електропостачання з встановленням 
дизель-генераторної станції КУ 
"Полтавський обласний центр ЕМД та МК" 
по вул.Володарського, 6 в м.Полтава
 321
 326 947
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
 1 468 400
Департамент праці та соціального захисту населення  облдержадміністрації
15
 270 400
090601
Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв
Капітальні видатки
 9
 270 400
 414 161
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей 
та iнвалiдiв системи соцiального захисту
Капітальні видатки
 9
 414 161
 88 000
091212
Обробка інформації з нарахування та виплати 
допомог і компенсацій
Капітальні видатки
 9
 88 000
 695 839
150101
Капiтальнi вкладення
Виготовлення проектно-кошторисної 
документації для проведення реконструкції 
котельні Вишняківського 
будинку-інтернату для громадян похилого 
віку та інвалідів
 535
 100 000
Реконструкція приміщення котельні 
Кобеляцького психоневрологічного 
будинку-інтернату
 536
 48 375
Реконструкція системи теплопостачання з 
улашуванням топкової на твердому паливі 
Ліщинівського психоневрологічного 
будинку-інтернату
 537
 450 000
Реконструкція системи опалення 
Новосанжарського дитячого 
будинку-інтернату з улаштуванням 
резервної котельні на твердому паливі
 539
 97 464
-197 400
Управління культури облдержадміністрації
24
-197 400
110102
Театри
Капітальні видатки
 11
-197 400
 3 633 250
Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації
40
 50 000
100202
Водопровiдно - каналiзацiйне господарство
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 2501
 50 000
 3 583 250
250404
Іншi видатки
Капiтальнi видатки
 2502
 3 583 250
 42 949 500
Управління капітального будівництва облдержадміністрації
47
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
 1 200 000
150101
Капiтальнi вкладення
Реконструкція громадської будівлі по вул. 
Шевченка 96 в м. Полтава
 2054
-3 126 030
Нове будівництво спортивного залу 
Решетилівського професійного аграрного 
ліцею ім. І.Г.Боровенського вул. Леніна, 81 
в селищі Решетилівка Полтавської області. 
Коригування
 2073
 1 200 000
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 
погашення кредиторської заборгованості
 2077
-5 148 914
Реконструкція існуючого 
електрообладнання та електричних мереж 
будівлі Полтавської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. І.П.Котляревського 
по вул. Леніна 17 в м.Полтаві (І, ІІ черги) в 
тому числі коригування 
проектно-кошторисної документації
 2078
-1 259 149
Реконструкція блоку №1 Горбанівського 
геріатричного пансіонату ветеранів війни 
та праці
 2084
-2 756 258
Капітальний ремонт поліклініки обласного 
протитуберкульозного диспансеру по вул. 
Київське Шосе 1-В с.Супрунівка 
Полтавського району Полтавської області 
(підсилення стін тяжами)
 2086
-311 180
Реставрація Полтавської обласної 
філармонії по вул. Гоголя, 10 в м.Полтава 
(будинок колишньої хоральної синагоги)
 2087
 150 000
Реконструкція Полтавського обласного 
клінічного кардіологічного диспансеру по 
вул. Макаренка 1А, 1Б в м. Полтава корпус 
інтервенційної кардіології та реабілітації
 2097
 12 451 531
 41 749 500
150122
Інвестиційні проекти
Реконструкція громадської будівлі по вул. 
Шевченка 96 в м. Полтава
 2054
 4 235 179
Реконструкція блоку №1 Горбанівського 
геріатричного пансіонату ветеранів війни 
та праці
 2084
 2 756 258
5

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 поліклініки обласного 
протитуберкульозного диспансеру по вул. 
Київське Шосе 1-В с.Супрунівка 
Полтавського району Полтавської області 
(підсилення стін тяжами)
 2086
 311 180
Реконструкція покрівлі Хорольської 
гімназії Полтавської області (1-а черга)
 2088
 850 000
Реконструкція приміщення пологового 
відділення Хорольської центральної 
районної лікарні з прибудовою окремої 
вхідної групи по вул. Комсомольській, 
11/1, корпус № 2, м. Хорол
 2089
 6 524 400
Капітальний ремонт щодо покращення 
енергозбереження будівлі поліклінічного 
відділення для дорослих комунальної 
Лубенської центральної міської лікарні по 
вул. Л. Толстого, 18-А, в м. Лубни
 2090
 6 965 880
Завершення будівництва школи, м.  
Червонозаводське Лохвицького району
 2091
 6 000 000
Капітальний ремонт покрівлі будівлі 
Лубенської загальноосвітньої школи I-III 
ступенів № 4 з покращенням 
енергоефективності по вул. Толстого, 72, в 
м. Лубни
 2092
 494 521
Капітальний ремонт даху Лубенської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступеню №6 по 
вул.Монастирській, 36
 2093
 1 195 031
Капітальний ремонт будівлі 
воєнно-спортивного комплексу Лубенської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 
по вул. П. Слинька, 8/2, в м. Лубни
 2094
 1 123 531
Реконструкція системи опалення та 
теплопостачання в ДНЗ № 9 "Берізка" по 
вул. Метеорологічній, 24/2, в м. Лубни
 2095
 1 196 137
Реконструкція будівлі дитячого садка 
"Веселка" у м. Хорол
 2096
 3 400 000
Реконструкція Полтавського обласного 
клінічного кардіологічного диспансеру по 
вул. Макаренка 1А, 1Б в м. Полтава корпус 
інтервенційної кардіології та реабілітації
 2097
 585 084
Підвідний газопровід до с. Заїченці 
с.Біляки (залишок робіт) Семенівський р-н 
будівництво - погашення кредиторської 
заборгованості
 2099
 4 899
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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
Підвідний газопровід до с.Карабазівка 
Зіньківський р-н - будівництво, погашення 
кредиторської заборгованості
 3001
 68 236
Підвідний газопровід до с.Сербинівка 
Гребінківський р-н - будівництво, 
погашення кредиторської заборгованості
 3002
 452 313
Покрівля лікувального корпусу 
Гребінківської ЦРЛ - капітальний ремонт, 
погашення кредиторської заборгованості
 3003
 1 278
Система теплопостачання Хорольської 
ЦРЛ по вул Комсомольській 34 та 
Комсомольській 11/1 в м. Хоролі - 
реконструкція, погашення кредиторської 
заборгованості
 3004
 378 877
Система теплопостачання Кобеляцької 
ЦРЛ - реконструкція, погашення 
кредиторської заборгованості
 3005
 46 795
Котельня по вул. Чкалова 17 м. Лубни 
реконструкція, погашення кредиторської 
заборгованості
 3006
 8 094
Приміщення друкарні з облаштуванням 
тренажерного залу ДЮСШ в селищі 
Решетилівка - реконструкція, погашення 
кредиторської заборгованості
 3007
 2 893
Протитуберкульозний диспансер на 350 
ліжок по вул. Київське Шосе, 1-В у с. 
Супрунівка, Полтавського району, 
Полтавської області (третя черга 
будівництва) коригування.
 3008
 5 148 914
 432 500
Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи
67
 432 500
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам 
державного управління інших рівнів
 72
 432 500
 740 000
Департамент економічного розвитку  облдержадміністрації
73
7

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
 740 000
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 2
 740 000
Всього
 51 006 080
  Перший заступник голови обласної  ради                                              В.О.Марченко
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