Додаток 5
до рішення десятої сесії
обласної ради сьомого скликання
від 29.09.2016                  
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
 9 800
Обласна державна адміністрація
03
 9 800
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 6
 9 800
-59 993
Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
10
 50 212
070304
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, 
школи та iншi заклади освiти для дiтей з вадами 
у фiзичному чи розумовому розвитку
Капітальні видатки
 7
 50 212
-4 000
070401
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз 
позашкiльної роботи з дiтьми
Капітальні видатки
 7
-4 000
-34 140
070701
Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів 
акредитації (академії, інститути, центри 
підвищення кваліфікації, перепідготовки, 
вдосконалення)
Капітальні видатки
 7
-34 140
-72 065
150110
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів
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 елементів огородження 
Полтавського навчально-реабілітаційного 
центру Полтавської обласної ради
 301
-72 065
 1 120 000
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
11
 1 120 000
150101
Капiтальнi вкладення
Будівництво сучасних спортивних 
майданчиків зі штучним покриттям
 1504
 1 120 000
 68 000
Департамент соціального захисту населення  облдержадміністрації
15
 68 000
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей 
та iнвалiдiв системи соцiального захисту
Капітальні видатки
 9
 68 000
 3 080
Управління культури облдержадміністрації
24
 3 080
110202
Музеї i виставки
Капітальні видатки
 11
 3 080
 13 406 148
Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації
40
 13 406 148
100301
Збiр та вивезення смiття i вiдходiв, експлуатацiя 
каналiзацiйних систем
Капiтальнi видатки
 2502
 13 406 148
-8 578 200
Управління капітального будівництва облдержадміністрації
47
150101
Капiтальнi вкладення
Реконструкція існуючого 
електрообладнання та електричних мереж 
будівлі Полтавської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. І.П.Котляревського 
по вул. Леніна 17 в м.Полтаві (І, ІІ черги) в 
тому числі коригування 
проектно-кошторисної документації
 2078
-38 479
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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
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
Будівництво майданчику з встановленням 
дизель-генератора на території 
Полтавського краєзнавчого музею імені 
Василя Кричевського по вул. Конституції, 
2 в м. Полтава
 3025
-546 800
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
-1 063 206
Реконструкція свердловини №1 в м.Полтава
 3047
-1 812 000
Реконструкція свердловини №1 водозабору 
№4 КП ПОР "Полтававодоканал". 
Коригування
 3056
 1 812 000
Капітальний ремонт підвального 
приміщення гуртожитку Гадяцького 
училища культури ім. І.П. Котляревського, 
вул. Драгоманова, 16 в м. Гадяч під об'єкт 
цивільної оборони - протирадіаційне 
укриття
 3057
 176 000
Реконструкція існуючого 
електрообладнання та електричних мереж 
будівлі Полтавської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім.І.П.Котляревського 
по вул. Небесної Сотні, 17 в м. Полтава. І і 
ІІ черги. Коригування
 3058
 1 648 485
-8 578 200
150122
Інвестиційні проекти
Реконструкція систем опалення Чутівської 
загальноосвітньої школи I—III ступеня по 
вул. Центральній, 2, смт Чутове 
Чутівського району
 3035
-1 197 200
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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
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
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
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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
Капітальний ремонт будівлі поліклінічного 
відділення для дорослих комунальної 
Лубенської центральної міської лікарні по 
вул. Толстого, 18а в м.Лубни Полтавської 
області
 3066
 600 000
-64 301
Управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації
65
-64 301
250380
Інші субвенції
Капітальні трансфери органам державного 
управління інших рівнів
 2802
-64 301
-87 600
Департамент фінансів облдержадміністрації
76
-87 600
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів
 1
-87 600
Всього
 5 816 934




Перший заступник голови обласної ради                                                                                                                    Холод Є.М.
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