Додаток 6
до рішення першого засідання двадцять восьмої сесії обласної ради шостого скликання
від 30.04.2015 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
-1 283 996
Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
10
-276 490
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
-276 490
-420 000
070401
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз 
позашкiльної роботи з дiтьми
Капітальні видатки
 7
-420 000
-550 000
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
-37 506
150111
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
спеціалізованих навчальних закладів
Реконструкція навчального корпусу та 
прохідної навчально-оздоровчого 
комплексу при Кременчуцькому 
педагогічному училищі ім. А.С. 
Макаренка, с.Потоки
 258
-37 506
 212 957
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
14
 3 199 395
080101
Лікарні
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
Капітальні видатки
 8
 3 199 395
 341 900
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
 341 900
 65 000
080208
Станцiї переливання кровi
Капітальні видатки
 8
 65 000
-3 393 338
150119
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
спеціалізованих лікарень  та інших 
спеціалізованих закладів
Реконструкція частини приміщення 6-ого 
поверху хірургічного корпусу під палатне 
відділення інтервенційної радіології
 317
-3 393 338
 375 000
Департамент праці та соціального захисту населення  облдержадміністрації
15
 336 000
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей 
та iнвалiдiв системи соцiального захисту
Капітальні видатки
 9
 336 000
 39 000
150101
Капiтальнi вкладення
Виготовлення проекту кошторисної 
документації на реконструкцію котельні 
Високо-Тополянського 
психоневрологічного будинку-інтернату з 
встановленням твердопаливного котла
 532
 39 000
-71 700
Управління культури облдержадміністрації
24
-71 700
070601
Вищi заклади освіти  I та II рiвнiв акредитацiї
Капітальні видатки
 11
-71 700
 510 600
Управління майном обласної ради
45
 510 600
250404
Іншi видатки
Капітальні видатки
 813
 510 600
Управління капітального будівництва облдержадміністрації
47
150101
Капiтальнi вкладення
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
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
-456 457
Реконструкція існуючої котельні 
Решетилівського професійного аграрного 
ліцею імені І.Г.Боровенського
 2085
 65 577
Капітальний ремонт поліклініки обласного 
протитуберкульозного диспансеру по вул. 
Київське Шосе 1-В с.Супрунівка 
Полтавського району Полтавської області 
(підсилення стін тяжами)
 2086
 390 880
 93 800
Департамент інфраструктури та туризму облдержадміністрації
65
 93 800
250404
Іншi видатки
Капітальні видатки
 651
 93 800
 106 400
Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи
67
-187 100
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управліня інших рівнів
 722
-187 100

 293 500

250404

Іншi видатки

Капітальні видатки
 
722
 
293 500
 139 107
Департамент фінансів облдержадміністрації
76
 139 107
250380
Інші субвенції
Капітальні трансферти органам державного 
управліня інших рівнів
 1
 139 107
Всього
 82 168
Заступник голови обласної ради                                                                                  В.П.Микійчук


Кропивка
3

