Додаток 4
до рішення першого засідання двадцять дев’ятої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 03.06.2015 р.
Зміни в переліку об'єктів, видатки на які у 2015 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
 2 989 506
Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
10
 387 506
070304
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, 
школи та iншi заклади освiти для дiтей з вадами 
у фiзичному чи розумовому розвитку
Капітальні видатки
 7
 387 506
 401 490
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
 401 490
 435 000
070401
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз 
позашкiльної роботи з дiтьми
Капітальні видатки
 7
 435 000
 925 000
150110
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів
Реконструкція приміщень бухгалтерії, СПО 
та складів, з облаштуванням 
реабілітаційного відділення Микільського 
навчально-реабілітаційного центру 
Полтавського району Полтавської обласної 
ради
 274
 550 000
Будівництво артезіанської свердловини 
Яхницької спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Полтавської обласної 
ради
 299
 375 000
 840 510
150112
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
позашкільних  навчальних закладів
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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
Реконструкція теплиці Полтавського 
обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді
 277
 840 510
 440 300
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
 74 000
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота 
дитячо-юнацьких спортивних шкiл
Капітальні видатки
 1501
 74 000
 55 000
130114
Забезпечення підготовки спортсменів вищих 
категорій школами вищої спортивної 
майстерності
Капітальні видатки
 1501
 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
 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
-605 300
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
-253 000
130114
Забезпечення підготовки спортсменів вищих 
категорій школами вищої спортивної 
майстерності
Капітальні видатки
 13
-253 000
-278 300
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
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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
Будівництво сучасних спортивних 
майданчиків зі штучним покриттям - 
погашення кредиторської заборгованості
 1520
-278 300
Департамент праці та соціального захисту населення  облдержадміністрації
15
-111 003
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей 
та iнвалiдiв системи соцiального захисту
Капітальні видатки
 9
-111 003
 111 003
150101
Капiтальнi вкладення
Виготовлення проектно-кошторисної 
документації для будівництва складського 
приміщення Грабарівського 
психоневрологічного будинку-інтернату.
 533
 40 198
Реконструкція приміщення Токарівського 
психоневрологічного інтернату
 534
 70 805
-45 000
Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
40
-45 000
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
-45 000
 45 000
Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації
40
 45 000
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"
 2500
 45 000
-93 800
Департамент інфраструктури та туризму облдержадміністрації
65
-93 800
250404
Іншi видатки
Капітальні видатки
 651
-93 800
 93 800
Управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації
65
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
 93 800
250404
Іншi видатки
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 2801
 93 800
Всього
 2 791 506
Перший заступник голови обласної ради                                                                      В.О.Марченко 















Кропивка












                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4

