Додаток  6
до рішення першого пленарного засідання дев’ятої сесії обласної ради сьомого скликання 
від 26.07.2016 р.                  
Зміни в переліку об'єктів, видатки на які у 2016 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
 670 000
Обласна рада
01
 170 000
010116
Органи мiсцевого самоврядування
Капітальні видатки
 1509
 170 000
 500 000
250404
Іншi видатки
Капітальні видатки
 1509
 500 000
 52 000
Обласна державна адміністрація
03
 52 000
091214
Iншi установи та заклади
Капітальні видатки
 10
 52 000
 3 675 558
Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
10
 948 558
070304
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, 
школи та iншi заклади освiти для дiтей з вадами 
у фiзичному чи розумовому розвитку
Капітальні видатки
 7
 948 558
 642 013
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
 642 013
 1 589 987
070401
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз 
позашкiльної роботи з дiтьми
Капітальні видатки
 7
 1 589 987
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
 160 000
070601
Вищi заклади освіти  I та II рiвнiв акредитацiї
Капітальні видатки
 7
 160 000
 10 000
150110
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів
Реконструкція спального корпусу 
(корегування проектної документації) 
Миргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ 
ступенів Полтавської обласної ради
 303
 10 000
 29 000
150111
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
спеціалізованих навчальних закладів
Реконструкція з розширенням навчального 
корпусу (надбудова над частиною будівлі), 
(корегування проектної документації) 
Кременчуцького ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготовкою 
Полтавської обласної ради
 304
 20 000
Незавершене будівництво приміщення 
душового відділення (виготовлення 
проектної документації) Кременчуцького 
ліцею з посиленою військово-фізичною 
підготовкою Полтавської обласної ради
 305
 9 000
 296 000
150112
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
позашкільних  навчальних закладів
Реконструкція системи опалення 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді
 295
 150 000
Реконструкція огорожі Полтавського 
обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді (виготовлення 
проектно-кошторисної документації)
 306
 50 000
Виготовлення проектної документації 
басейну Дитячого оздоровчого центру 
санаторного типу "Миргородський" 
Полтавської обласної ради
 307
 96 000
2

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
 533 200
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
11
-66 800
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота 
дитячо-юнацьких спортивних шкiл
Капітальні видатки
 1501
-66 800
 600 000
130205
Фiнансова пiдтримка спортивних споруд, які 
належать громадським організаціям 
фізкультурно-спортивної спрямованості
Капітальні видатки
 1501
 600 000
 12 533 000
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
14
 5 132 000
080101
Лікарні
Капітальні видатки
 8
 5 132 000
 6 447 000
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
 6 447 000
-214 130
080209
Центри екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) 
медичної допомоги
Капітальні видатки
 8
-214 130
-480 000
081002
Iншi заходи по охоронi здоров'я
Капітальні видатки
 8
-480 000
 125 000
110201
Бiблiотеки
Капітальні видатки
 8
 125 000
 1 523 130
150119
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
спеціалізованих лікарень  та інших 
спеціалізованих закладів
Реконструкція будівлі бухгалтерії під 
навчально-практичний центр Полтаської 
обласної клінічної лікарні ім.М.В.Скліфосовського
по вул. Шевченка 23 в м. Полтаві
 324
 850 000
3

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
Виготовлення проекту на реконструкцію 
частини приміщень лікувального корпусу 
із заміною кисневих, повітряних шляхів та 
модернізацією кисневої генераторної 
Полтавської обласної дитячої клінічної 
лікарні по вул. Шевченка, 34 в м. Полтаві
 325
 270 000
Виготовлення проекту на реконструкцію 
2-го поверху лікувального корпусу по вул. 
Шевченка, 23 Полтавської обласної 
дитячої клінічної лікарні
 326
 189 000
Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію будівлі КУ 
"Полтавський обласний центр ЕМД та МК" 
з прибудовою та надбудовою четвертого 
поверху по вул. Миколи Дмітрієва, 6, в м. 
Полтава
 327
 214 130
 2 408 000
Департамент соціального захисту населення  облдержадміністрації
15
 70 000
090601
Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв
Капітальні видатки
 9
 70 000
 2 018 000
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей 
та iнвалiдiв системи соцiального захисту
Капітальні видатки
 9
 2 018 000
 320 000
150101
Капiтальнi вкладення
Реконструкція зовнішніх мереж 
електропостачання Грабарівського 
психоневрологічного будинку-інтернату
 543
 100 000
Перерахунок проектно-кошторисної 
документації "Термомодернізація будівель 
та реконструкція системи теплопостачання 
Горбанівського геріатричного пансіонату 
ветеранів війни та праці (блоки №3 та №4)"
 544
 20 000
Реконструкція системи опалення із 
встановленням твердопаливного котла в 
приміщенні їдальні Кротівського 
психоневрологічного будинку-інтернату
 545
 200 000
 3 965 144
Управління культури облдержадміністрації
24
4

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
 3 756 500
110102
Театри
Капітальні видатки
 11
 3 756 500
 1 544
110201
Бiблiотеки
Капітальні видатки
 11
 1 544
 120 500
110202
Музеї i виставки
Капітальні видатки
 11
 120 500
 90 600
110203
Заповiдники
Капітальні видатки
 11
 90 600
-4 000
110502
Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи
Капітальні видатки
 11
-4 000
 8 688 000
Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації
40
 500 000
100202
Водопровiдно - каналiзацiйне господарство
Капітальтний ремонт водонапірної вежі в 
смт. Машівка для Машівського відділення 
КП "Полтававодоканал"
 2514
 500 000
 8 188 000
250380
Інші субвенції
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 2515
 8 188 000
 3 500 000
Управління майном обласної ради
45
-85 000
010116
Органи мiсцевого самоврядування
Капітальні видатки
 813
-85 000
 3 585 000
250404
Іншi видатки
Капітальні видатки
 813
 3 585 000
 53 419 900
Управління капітального будівництва облдержадміністрації
47
 31 103 000
150101
Капiтальнi вкладення
Нове будівництво спортивного залу 
Решетилівського професійного аграрного 
ліцею ім. І.Г.Боровенського в селищі 
Решетилівка Полтавської області. 
Коригування
 2073
 3 000 000
5

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 Полтавського обласного 
клінічного кардіологічного диспансеру по 
вул. Макаренка 1А, 1Б в м. Полтава корпус 
інтервенційної кардіології та реабілітації
 2097
 15 000 000
Капітальний ремонт господарчої будівлі 
Полтавського академічного обласного 
українського музично-драматичного театру 
ім. М.В. Гоголя по вул. Жовтневій, 23 в м.Полтава
 3022
-800 000
Капітальний ремонт покрівлі будівлі 
Полтавської обласної бібліотеки для 
юнацтва ім. Олеся Гончара по вул.Енгельса, 25а в м. Полтава
 3027
-100 000
Капітальний ремонт господарчої будівлі 
Полтавського академічного обласного 
українського музично-драматичного театру 
ім. М.В.Гоголя по вул. Гоголя, 17 в м. 
Полтаві
 3031
 800 000
Капітальний ремонт покрівлі та частини 
вимощення будівлі Чорнухинської 
районної державної лікарні ветеринарної 
медицини
 3032
 231 000
Реконструкція свердловини №1 в м.Полтава
 3047
 1 812 000
Реконструкція існуючої котельні 
Решетилівського професійного аграрного 
ліцею імені І.Г. Боровенського в смт.Решетилівка Полтавської області
 3048
 310 000
Капітальний ремонт покрівлі будівлі 
Полтавської обласної бібліотеки для 
юнацтва ім. Олеся Гончара по вул. О. 
Гончара, 25а в м. Полтава
 3049
 300 000
Капітальний ремонт будівлі Полтавської 
обласної бібліотеки для юнацтва ім. Олеся 
Гончара з утепленням стін, заміною вікон 
та частковим ремонтом приміщень по вул.О. Гончара, 25а в м. Полтава
 3050
 1 200 000
Капітальний ремонт покрівлі Гадяцького 
училища культури ім. І.П. Котляревського
 3051
 850 000
6

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 елементів 
благоустрою території обласного 
клінічного госпіталю для інвалідів війни
 3052
 1 050 000
Капітальний ремонт елементів 
благоустрою території обласної станції 
переливання крові
 3053
 200 000
Капітальний ремонт елементів 
благоустрою території обласної дитячої 
лікарні
 3054
 1 250 000
Реконструкція ділянки каналізаційного 
колектору Д=500мм, Д=600мм по вул.Пушкарівській в м.Полтава (коригування робочого проекту)
 3055
 6 000 000
 22 316 900
150122
Інвестиційні проекти
Капітальний ремонт ганку та сходів до 
будівлі Полтавської обласної універсальної 
наукової бібліотеки імені I. П. 
Котляревського м. Полтава
 3033
 1 442 000
Реконструкція будівлі КУ "Полтавського 
обласного центру екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф" з 
добудовою та надбудовою четвертого 
поверху м. Полтава
 3034
 10 300 000
Реконструкція систем опалення Чутівської 
загальноосвітньої школи I—III ступеня по 
вул. Центральній, 2, смт.Чутове 
Чутівського району
 3035
 1 197 200
Утеплення приміщення, заміна вікон у 
загальноосвітній школі I—III ступеня по 
вул. Шкільній, 12, с.Филенкове 
Чутівського району
 3036
 997 600
Реконструкція системи опалення, заміна 
вікон Карлівської загальноосвітньої школи 
I—III ступеня по вул. Полтавський шлях, 64, м. Карлівка Карлівського району
 3037
 1 496 500
Реконструкція частини першого поверху 
житлового будинку Карлівської 
амбулаторії сімейного типу по 
вул. Гурамішвіллі, 16, м. Карлівка 
Карлівського району
 3038
 997 600
7

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 системи опалення та заміна 
вікон дитячого садочка “Сонечко” 
Новосанжарської селищної ради по вул. 
Незалежності, 43/7
 3039
 997 600
Реконструкція системи опалення 
Новосанжарського навчально-виховного 
комплексу Новосанжарської районної ради, смт.Нові Санжари
 3040
 997 600
Реконструкція покрівлі та заміна вікон 
Кобеляцького навчально-виховного 
комплексу № 1 по вул. Шкільній, 1/28, м.Кобеляки
 3041
 1 396 700
Реконструкція системи опалення та заміна 
вікон Новогалещинської загальноосвітньої 
школи I—III ступеня, по вул. Шкільній, 1, 
смт Нова Галещина Козельщинського 
району
 3042
 548 700
Реконструкція системи опалення та заміна 
вікон Бреусівської загальноосвітньої 
школи I—III ступеня по вул.Олеся Гончара, 62, Козельщинського 
району
 3043
 548 700
Реконструкція систем опалення 
Машівської спеціалізованої школи I—III 
ступеня по вул. Жовтневій, 9а, смт.Машівка
 3044
 1 396 700
 200 000
Департамент агропромислового розвитку  облдержадміністрації
53
 200 000
250380
Інші субвенції
Капітальні трансфери органам державного 
управління інших рівнів
 2002
 200 000
 41 913 793
Управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації
65
 13 320 000
170703
Видатки на проведення робіт, пов’язаних з 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 2801
 13 320 000
 28 593 793
250380
Інші субвенції
8

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
Капітальні трансфери органам державного 
управління інших рівнів
 2802
 28 593 793
 680 000
Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації
67
 2 100 000
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам 
державного управління інших рівнів
 72
 2 100 000
-1 420 000
250404
Іншi видатки
Капітальні видатки
 722
-1 420 000
-379 695
Департамент фінансів облдержадміністрації
76
-379 695
250380
Інші субвенції
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 1
-379 695
Всього
 131 858 900




Перший заступник голови обласної ради                                                                             Холод Є.М.
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