Додаток 5
до рішення другої сесії обласної ради сьомого скликання
від 24.12.2015р.
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 
завершеності 
будівництва на 
майбутні роки
Назва об’єкту
 8 616 000
Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
10
 3 000
070301
Загальноосвiтнi  школи-iнтернати, 
загальноосвітні санаторні школи-інтернати
Капітальні видатки
 7
 3 000
 34 500
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
 34 500
 8 578 500
250404
Іншi видатки
Капітальні видатки
 7
 8 578 500
-1 642 705
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
14
 956 282
080101
Лікарні
Капітальні видатки
 8
 956 282
-2 598 987
150119
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
спеціалізованих лікарень  та інших 
спеціалізованих закладів
Реконструкція системи енергопостачання 
хірургічного корпусу ПОКЛ ім. М.В. 
Скліфосовського по вул. Шевченка, 23. 
Встановлення джерела резервного 
живлення ДЕС (дизельна електростанція)
 316
-1 700 000
1

Всього видатків 
на завершення 
будівництва на 
майбутні роки
Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва
Код
Найменування
Разом 
видатків на 
поточний рік
Відсоток 
завершеності 
будівництва на 
майбутні роки
Назва об’єкту
Реконструкція частини приміщення 6-ого 
поверху хірургічного корпусу під палатне 
відділення інтервенційної радіології
 317
-898 987
-10 943 400
Управління капітального будівництва облдержадміністрації
47
-10 943 400
150122
Інвестиційні проекти
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
Завершення будівництва школи, м.  
Червонозаводське Лохвицького району
 2091
-6 000 000
Реконструкція будівлі дитячого садка 
"Веселка" у м. Хорол
 2096
-3 400 000
Капітальний ремонт терапевтичного 
відділення центральної районної лікарні по 
вул. 60 річчя Жовтня в м.Лохвиця 
Полтавської області
 3009
 1 000 000
Капітальний ремонт КЗ "Лохвицький 
ЦПМСД" по вул Партизанській, 1 у с.Сенча Лохвицького району Полтавської 
області
 3010
 400 000
Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
по вул. Петровського, 10 в. м. Лохвиця 
Полтавської області (заміна вікон)
 3011
 352 000
Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів по 
вул. Радянська, 3 в с.Лука Лохвицького 
району Полтавської області (заміна вікон)
 3012
 460 000
Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів по 
вул. Перемоги, 49 в с.Вирішальне 
Лохвицького району Полтавської області 
(заміна вікон)
 3013
 348 000
Капітальний ремонт районного будинку 
культури по вул. Перемоги, 2 в м. Лохвиця 
Полтавської області
 3014
 1 440 000
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                                      Кропивка


Всього видатків 
на завершення 
будівництва на 
майбутні роки
Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва
Код
Найменування
Разом 
видатків на 
поточний рік
Відсоток 
завершеності 
будівництва на 
майбутні роки
Назва об’єкту
Капітальний ремонт приміщення 
Лубенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 по вул. 
Л.Толстого, 72, в. м.Лубни Полтавської 
області (заміна вікон та вхідних дверних 
блоків на металопластикові)
 3015
 581 000
Капітальний ремонт частини приміщень 
Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №7 ім. Героя України Віри Роїк 
по вул. П.Слинька, 40 в м.Лубни 
Полтавської області (заміна вікон)
 3016
 400 000
Всього
-3 970 105
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