Додаток  6
до рішення І засідання сьомої сесії обласної ради сьомого скликання
від 29.04.2016 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
 12 000
Обласна рада
01
 12 000
010116
Органи місцевого самоврядування
Капітальні видатки
 1509
 12 000
 636 600
Обласна державна адміністрація
03
 636 600
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 6
 636 600
 7 810 151
Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
10
 1 178 735
070301
Загальноосвітні  школи-iнтернати, 
загальноосвітні санаторні школи-інтернати
Капітальні видатки
 7
 1 178 735
 333 800
070303
Дитячi будинки (в т.ч. сiмейного типу, прийомнi 
сiм'ї)
Капітальні видатки
 7
 333 800
 3 582 819
070304
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, 
школи та iншi заклади освiти для дiтей з вадами 
у фiзичному чи розумовому розвитку
Капітальні видатки
 7
 3 582 819
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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
 1 945 371
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
 1 945 371
-657 500
070401
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз 
позашкiльної роботи з дiтьми
Капітальні видатки
 7
-657 500
-160 000
070601
Вищi заклади освіти  I та II рiвнiв акредитацiї
Капітальні видатки
 7
-160 000
 686 926
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
 430 000
Реконструкція кабінету під 
санітарно-гігієнічну кімнату для дітей з 
обмеженими можливостями (колясочників) 
Полтавської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської 
обласної ради
 300
 79 900
Реконструкція елементів огородження 
Полтавського навчально-реабілітаційного 
центру Полтавської обласної ради
 301
 177 026
 900 000
150111
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
спеціалізованих навчальних закладів
Модернізація котельні з заміною двох 
газових котлів на твердопаливні 
Полтавської обласної гімназії-інтернату 
для обдарованих дітей ім.А.С.Макаренка 
Полтавської обласної ради
 302
 900 000
 5 910 000
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
11
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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
 290 000
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки
 1501
 290 000
 190 000
130114
Забезпечення підготовки спортсменів вищих 
категорій школами вищої спортивної 
майстерності
Капітальні видатки
 1501
 190 000
 950 000
130205
Фiнансова пiдтримка спортивних споруд, які 
належать громадським організаціям 
фізкультурно-спортивної спрямованості
Капітальні видатки
 1501
 950 000
 4 480 000
150101
Капiтальнi вкладення
Будівництво сучасних спортивних 
майданчиків зі штучним покриттям
 1504
 4 480 000
 3 915 000
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
14
 3 300 000
080101
Лікарні
Капітальні видатки
 8
 3 300 000
 615 000
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
 615 000
 790 000
Департамент соціального захисту населення  облдержадміністрації
15
 729 000
090601
Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв
Капітальні видатки
 9
 729 000
 813 000
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей 
та iнвалiдiв системи соцiального захисту
Капітальні видатки
 9
 813 000
 13 000
091212
Обробка інформації з нарахування та виплати 
допомог і компенсацій
Капітальні видатки
 9
 13 000
-765 000
150101
Капiтальнi вкладення
Термомодернізація будівель та 
реконструкція системи теплопостачання 
Горбанівського геріатричного пансіонату 
ветеранів війни та праці
 541
-765 000
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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
-3 997 800
Управління культури облдержадміністрації
24
-727 100
070601
Вищi заклади освіти  I та II рiвнiв акредитацiї
Капітальні видатки
 11
-727 100
-1 342 400
110102
Театри
Капітальні видатки
 11
-1 342 400
-1 335 100
110201
Бiблiотеки
Капітальні видатки
 11
-1 335 100
-588 700
110202
Музеї i виставки
Капітальні видатки
 11
-588 700
 20 900
110203
Заповiдники
Капітальні видатки
 11
 20 900
 16 600
110502
Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи
Капітальні видатки
 11
 16 600
-42 000
150101
Капiтальнi вкладення
Виготовлення проектної документації на 
реконструкцію котельні Полтавського 
краєзнавчого музею ім. В.Кричевського
 1108
-42 000
 20 000
Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації
40
 20 000
100202
Водопровiдно - каналiзацiйне господарство
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 2501
 20 000
 853 000
Управління майном обласної ради
45
 85 000
010116
Органи мiсцевого самоврядування
Капітальні видатки
 813
 85 000
 768 000
250404
Іншi видатки
Капітальні видатки
 813
 768 000
 33 914 694
Управління капітального будівництва облдержадміністрації
47
 33 914 694
150101
Капiтальнi вкладення
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
Реставрація Полтавського краєзнавчого 
музею імені Василя Кричевського по вул. 
Конституції 2 в м.Полтава. ІІІ черга. (І-ий 
пусковий комплекс - вестибюль, зал 
урочистостей).
 2072
 100 000
Нове будівництво спортивного залу 
Решетилівського професійного аграрного 
ліцею ім. І.Г.Боровенського вул. Леніна, 81 
в селищі Решетилівка Полтавської області. 
Коригування
 2073
 6 500 000
Капітальний ремонт поліклініки обласного 
протитуберкульозного диспансеру по вул. 
Київське Шосе 1-В с.Супрунівка 
Полтавського району Полтавської області 
(підсилення стін тяжами)
 2086
 500 000
Реконструкція Полтавського обласного 
клінічного кардіологічного диспансеру по 
вул. Макаренка 1А, 1Б в м. Полтава корпус 
інтервенційної кардіології та реабілітації
 2097
 10 000 000
Протитуберкульозний диспансер на 350 
ліжок по вул. Київське Шосе, 1-В у с. 
Супрунівка, Полтавського району, 
Полтавської області (третя черга 
будівництва) коригування.
 3008
 8 000 000
Термомодернізація будівель та 
реконструкція системи теплопостачання 
Горбанівського геріатричного пансіонату 
ветеранів війни та праці (блок 2)
 3018
 2 545 866
Капітальний ремонт Полтавського 
музичного училища ім. М.В. Лисенка по 
вул. Жовтневій, 11 в м. Полтава (заміна 
вікон та дверей в окремих приміщеннях 
училища на енергозберігаючі)
 3020
 850 000
Реконструкція підвального приміщення 
гуртожитку Гадяцького училища культури 
ім. І.П. Котляревського, площа Соборна, 9а 
в м. Гадяч під об'єкт цивільної оборони - 
протирадіаційне укриття
 3021
 176 000
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
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 фойє I та II поверхів 
Полтавського академічного обласного 
театру ляльок по вул. Пушкіна, 32 в м. 
Полтава
 3023
 62 500
Капітальний ремонт дренчерної системи 
Полтавського академічного обласного 
театру ляльок по вул. Пушкіна, 32 в м. 
Полтава
 3024
 481 000
Будівництво майданчику з встановленням 
дизель-генератора на території 
Полтавського краєзнавчого музею імені 
Василя Кричевського по вул. Конституції, 
2 в м. Полтава
 3025
 596 800
Капітальний ремонт котельні Полтавського 
краєзнавчого музею імені Василя 
Кричевського по вул. Конституції, 2 в м. 
Полтава
 3026
 42 700
Капітальний ремонт покрівлі будівлі 
Полтавської обласної бібліотеки для 
юнацтва ім. Олеся Гончара по вул. 
Енгельса, 25а в м. Полтава
 3027
 100 000
Капітальний ремонт елементів 
благоустрою господарчого корпусу та 
поліклініки протитуберкульозного 
диспансеру по вул. Київське Шосе, 1-В у 
с.Супрунівка Полтавського району 
Полтавської області
 3028
 1 500 000
Реконструкція існуючого 
електрообладнання та електричних мереж 
будівлі Полтавської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім.І.П.Котляревського 
по вул.Леніна, 17 в м. Полтава. І і ІІ черги. 
Коригування
 3029
 1 522 800
Реконструкція котельні з установкою 
котла, працюючого на альтернативному 
виді палива(соломі) в м.Миргород, по 
провулку Спартаківський, 8
 3030
 137 028
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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
-13 000 000
Управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації
65
-13 000 000
170703
Видатки на проведення робіт, пов"язаних з 
будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом та 
утриманням автомобiльних дорiг
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
 2801
-13 000 000
 2 300 000
Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи
67
 2 300 000
250404
Іншi видатки
Капітальні видатки
 722
 2 300 000
 520 000
Департамент фінансів облдержадміністрації
76
 520 000
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 1
 520 000
Всього
 39 683 645
Заступник голови обласної ради                                                                         А.М.Ханко 
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