Додаток 4 
до рішення двадцять сьомої позачергової сесії обласної ради
шостого скликання
від 03.03.2015                   
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
 415 867
-840 510
Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
10
-840 510
-840 510
150112
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
позашкільних  навчальних закладів
Полтавський обласний 
еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді
 295
-840 510
-840 510
 1 256 377
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 7
 1 211 645
Реконструкція топочної із заміною 
обладнання Яхницької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату 
Лохвицького району Полтавської обласної 
ради. Погашення кредиторської 
заборгованості
 296
 1 291
Реконструкція навчального корпусу та 
прохідної навчально-оздоровчого 
комплексу при Кременчуцькому 
педагогічному училищі ім. А.С. 
Макаренка, с.Потоки. Погашення 
кредиторської заборгованості
 297
 22 612
Реконструкція теплиці Полтавського 
обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді. Погашення 
кредиторської заборгованості
 298
 20 829
 278 300
Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації
13
 278 300
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
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
Будівництво сучасних спортивних 
майданчиків зі штучним покриттям - 
погашення кредиторської заборгованості
 1520
 278 300
 841 040
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
14
 841 040
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 8
 278 686
Реконструкція частини приміщень третього 
поверху хірургічного корпусу під 
процедурний кабінет відділення урології 
Полтавської обласної клінічної лікарні ім. 
Скліфосовського по вул. Шевченка, 23 в м. 
Полтава. Погашення кредиторської 
заборгованості
 319
 202 157
Реконструкція Полтавського обласного 
клінічного кардіологічного диспансеру по 
вул. Макаренка 1А, 1Б в м. Полтава. 
Проект корпусу інтервенційної кардіології 
та реабілітації, стадія "проект". Погашення 
кредиторської заборгованості
 320
 360 197
 350 394
Департамент праці та соціального захисту населення  облдержадміністрації
15
 350 394
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 9
 222 156
Реконструкція котельні у Вишняківському 
будинку-інтернаті для громадян похилого 
віку та інвалідів. Погашення кредиторської 
заборгованості
 530
 1 142
Реконструкція трансформаторної 
підстанції Кротівського 
психоневрологічного будинку-інтернату. 
Погашення кредиторської заборгованості
 531
 127 096
 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
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
Внески до статутного фонду обласного 
комунального виробничого підприємства 
теплового господарства " 
Миргородтеплоенерго"
 804
 45 000
 28 280
Управління майном обласної ради
45
 28 280
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Капітальні видатки
 813
 28 280
 44 793
Управління капітального будівництва облдержадміністрації
47
150101
Капiтальнi вкладення
Реконструкція житлового блоку №1 
Горбанівського геріатричного пансіонату 
ветеранів війни та праці
 2079
-4 873 000
Реконструкція блоку №1 Горбанівського 
геріатричного пансіонату ветеранів війни 
та праці
 2084
 4 873 000
 44 793
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, що 
виникли у попередні роки
Протитуберкульозний диспансер на 350 
ліжок по вул.Київське Шосе, 1-В у 
с.Супрунівка, Полтавського району, 
Полтавської області (третя черга 
будівництва). Коригування. Погашення 
кредиторської заборгованості
 2080
 6 087
Нове будівництво спортивного залу 
Решетилівського професійного аграрного 
ліцею. ім. І.Г.Боровенського вул. Леніна, 
81 в селищі Решетилівка Полтавської 
області. Погашення кредиторської 
заборгованості
 2081
 3 585
Реставрація Полтавського краєзнавчого 
музею імені Василя Кричевського по вул. 
Конституції 2 в м.Полтава. ІІІ черга. (І-ий 
пусковий комплекс - вестибюль, зал 
урочистостей). Погашення кредиторської 
заборгованості
 2082
 28 368
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
Проведення капітальних ремонтів 
покрівель загальноосвітніх навчальних 
закладів, виготовлення або коригування 
проектно-кошторисних документацій та 
проведення експертиз проектів, відповідно 
проекту змін до "Комплексної прграми 
розвитку освітньої галузі Полтавської 
області на 2011-2015 роки" затвердженої 
рішенням сесії обласної ради від 
01.02.2011 року (зі змінами). Погашення 
кредиторської заборгованості
 2083
 6 753
 2 600 000
Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи
67
 2 600 000
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні травнсферти органам 
державного управління інших рівнів
 72
 2 600 000
 370 000
Департамент фінансів облдержадміністрації
76
 370 000
250380
Інші субвенції
Капітальні травнсферти органам 
державного управління інших рівнів
 2
 370 000
Всього
-840 510
 4 973 674
Перший заступник голови обласної ради                                                             В.О.Марченко 
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