Додаток 7
до рішення тридцять першої сесії обласної ради шостого скликання від 02.10.2015 р.                  
Зміни в переліку місцевих (регіональних) 
програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету 
у 2015 році
 (грн.)

Загальний 
фонд
КВК

Найменування 
програми
Назва головного розпорядника коштів
Разом загальний та 
спеціальний 
фонди

КТКВ

Спеціальний 
фонд
Найменування КТКВ
03
Обласна державна адміністрація
 808 300,00
 808 300,00
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
 808 300,00
 808 300,00
 808 300,00
Програма розвитку місцевого самоврядування у 
Полтавській області  на 2013 - 2015 роки
 808 300,00
08
Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації
 862 700,00
 862 700,00
120201
Перiодичнi видання (газети та журнали)
 59 300,00
 59 300,00
 59 300,00
Комплексна програма сприяння розвитку громадянського суспільства та інформаційної сфери в Полтавській області на 2013-2015 роки
 59 300,00
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
 750 300,00
 750 300,00
 750 300,00
Комплексна програма сприяння розвитку громадянського суспільства та інформаційної сфери в Полтавській області на 2013-2015 роки
 750 300,00
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250404
Іншi видатки
 53 100,00
 53 100,00
 53 100,00
Комплексна програма сприяння розвитку громадянського суспільства та інформаційної сфери в Полтавській області на 2013-2015 роки
 53 100,00
11
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації
 1 525 655,00
 1 525 655,00
091106
Iншi видатки
 52 000,00
 52 000,00
 52 000,00
Обласна Програма реалізації молодіжної політики, 
підтримки сім"ї, забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на 2015-2019 роки
 52 000,00
130112
Iншi видатки
 457 680,00
 457 680,00
 457 680,00
Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту 
на 2012-2016 роки
 457 680,00
130114
Забезпечення підготовки спортсменів вищих 
категорій школами вищої спортивної 
майстерності
 462 000,00
 462 000,00
 462 000,00
Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту 
на 2012-2016 роки
 462 000,00
130115
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної 
культури
 446 975,00
 446 975,00
 446 975,00
Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту 
на 2012-2016 роки
 446 975,00
130203
Утримання та навчально-тренувальна робота 
дитячо-юнацьких спортивних шкiл (які 
підпорядковані громадським організаціям 
фізкультурно-спортивної спрямованості)
 107 000,00
 107 000,00
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 107 000,00
Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту 
на 2012-2016 роки
 107 000,00
13
Управління з питань фізичної культури і спорту 
облдержадміністрації
-1 417 655,00
-1 417 655,00
130112
Iншi видатки
-443 280,00
-443 280,00
-443 280,00
Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту 
на 2012-2016 роки
-443 280,00
130114
Забезпечення підготовки спортсменів вищих 
категорій школами вищої спортивної 
майстерності
-432 000,00
-432 000,00
-432 000,00
Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту 
на 2012-2016 роки				
-432 000,00
130115
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної 
культури
-435 375,00
-435 375,00
-435 375,00
Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту 
на 2012-2016 роки				
-435 375,00
130203
Утримання та навчально-тренувальна робота 
дитячо-юнацьких спортивних шкiл (які 
підпорядковані громадським організаціям 
фізкультурно-спортивної спрямованості)
-107 000,00
-107 000,00
-107 000,00
Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту 
на 2012-2016 роки
-107 000,00
15
Департамент праці та соціального захисту 
населення  облдержадміністрації
 2 650 300,00
 2 650 300,00
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090412
Iншi видатки на соціальний захист населення
 2 612 000,00
 2 612 000,00
 2 012 000,00
Обласна Комплексна програма соціального захисту і 
соціального забезпечення населення області                       на 2013-2020 роки
 2 012 000,00
 600 000,00
Програма розвитку місцевого самоврядування у 
Полтавській області на 2013-2015 роки
 600 000,00
091209
Фінансова підтримка громадських організацій 
інвалідів і ветеранів
 30 000,00
 30 000,00
 30 000,00
Обласна Комплексна програма соціального захисту і 
соціального забезпечення населення області                    на 2013-2020 роки
 30 000,00
091214
Iншi установи та заклади
 8 300,00
 8 300,00
 8 300,00
Обласна Комплексна програма соціального захисту і 
соціального забезпечення населення області                           на 2013-2020 роки
 8 300,00
40
Управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації
 200 000,00
 200 000,00
180107
Фiнансування енергозберiгаючих заходiв
 200 000,00
 200 000,00
 200 000,00
Програма підтримки об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та житлово-будівельних 
кооперативів Полтавської області для виконання заходів 
з енергозбереження на 2015-2020 роки
 200 000,00
45
Управління майном обласної ради
-96 000,00
-96 000,00
250404
Іншi видатки
-96 000,00
-96 000,00
-96 000,00
Програма розвитку місцевого самоврядування в 
Полтавській області на 2013 - 2015 роки
-96 000,00
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48
Управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації
 100 000,00
 100 000,00
250404
Іншi видатки
 100 000,00
 100 000,00
 100 000,00
Регіональна цільова програма створення та 
впровадження містобудівного кадастру Полтавської 
області на 2013-2017 роки
 100 000,00
53
Департамент агропромислового розвитку  
облдержадміністрації
 150 000,00
 150 000,00
250404
Іншi видатки
 150 000,00
 150 000,00
 150 000,00
Комплексна програма сприяння розвитку 
громадянського суспільства та інформаційної сфери в 
Полтавській області на 2013-2015 роки
 150 000,00
65
Управління інфраструктури та туризму 
облдержадміністрації
 0,00
 0,00
 0,00
250404
Іншi видатки
 0,00
 0,00
 0,00
 
-2 388 160,00
Проект програми підтримки обласного комунального 
підприємства "Аеропорт-Полтава" на 2015-2016 роки та 
заходи по сплаті і погашенню заборгованості з виплати 
заробітної плати
-2 294 360,00
-93 800,00
 2 388 160,00
Програма підтримки обласного комунального 
підприємства "Аеропорт-Полтава" на 2015-2016 роки та 
заходи по сплаті і погашенню заборгованості з виплати 
заробітної плати
 2 294 360,00
 93 800,00
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67
Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи
 995 000,00
 432 500,00
 1 427 500,00
210110
Заходи з організації рятування на водах
 45 000,00
 45 000,00
 45 000,00
Регіональна програма заходів з організації рятування 
людей на водних об’єктах Полтавської області                           на 2011-2015 роки
 45 000,00
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
 340 000,00
 432 500,00
 772 500,00
 772 500,00
Регіональна програма запобігання виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру та захисту населення і територій у разі їх 
виникнення на 2013-2016 роки
 640 000,00
 132 500,00
 0,00
Регіональна Програма "Територіальна оборона                             на 2015 рік"
-300 000,00
 300 000,00
250404
Іншi видатки
 610 000,00
 610 000,00
 610 000,00
Регіональна програма запобігання виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру та захисту населення і територій у разі їх 
виникнення на 2013-2016 роки
 610 000,00
73
Департамент економічного розвитку  
облдержадміністрації
 1 301 000,00
 740 000,00
 2 041 000,00
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
 860 000,00
 740 000,00
 1 600 000,00
 1 600 000,00
Комплексна Програма профілактики правопорушень                   на 2011 - 2015 роки
 860 000,00
 740 000,00
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250404
Іншi видатки
 441 000,00
 441 000,00
 40 000,00
Програма розвитку внутрішнього виробництва на 2012 - 
2015 роки "Модернізація - стратегічний вибір 
Полтавщини"
 40 000,00
 401 000,00
Програма розвитку місцевого самоврядування в 
Полтавській області на 2013 - 2015 роки
 401 000,00
76
Департамент фінансів облдержадміністрації
 2 160 800,00
 2 160 800,00
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
 165 800,00
 165 800,00
 165 800,00
Програма розвитку місцевого самоврядування в 
Полтавській області на 2013 - 2015 роки
 165 800,00
250380
Інші субвенції
 1 995 000,00
 1 995 000,00
 1 995 000,00
Обласна Комплексна програма соціального захисту і 
соціального забезпечення населення області                                 на 2013-2020 роки
 1 995 000,00
Всього
 10 412 600,00
Перший заступник голови обласної  ради                                                              В.О.Марченко



    Кропивка
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