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1 2 3 4 5 6 7 8 9

0200000
 Виконавчий комітет 

Полтавської міської ради
551 200

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної  

ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

Капітальні видатки 551 200

0600000

 Управління освіти виконавчого 

комітету Полтавської міської 

ради

26 702 507,37

0611010 1010 0910 Надання дошкільної  освіти Капітальні видатки 4 300 000

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої 

освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, 

групами))

Капітальні видатки 20 854 868,87

0611030 1030 0922

Надання загальної середньої освіти 

спеціальними закладами загальної 

середньої освіти для дітей, які 

потребують корекції  фізичного 

та/або розумового розвитку 

Капітальні видатки 1 900 000

0611090 1090 0960

Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з 

дітьми

Капітальні видатки 55 000

0611110 1110 0930

Підготовка робітничих кадрів 

закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами 

освіти

Капітальні видатки 638,50

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Капітальні видатки -500 000

0611170 1170 0990
Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів
Капітальні видатки 92 000

0700000
Департамент охорони здоров’я та 

соціального розвитку
210 000

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню 
Капітальні видатки 210 000

1000000
 Департамент  культури, молоді 

та спорту
644 840

1014081 4081 0829

Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і 

мистецтва

Капітальні видатки 289 840

1015031 5031 0810

Утримання та навчально-

тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

Капітальні видатки 355 000

1200000

 Управління житлово - 

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Полтавської міської ради

46 627 200

1216011 6011 0610

Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового 

фонду

Капітальні видатки 10 000 000

1216015 6015 0620

Забезпечення надійної та 

безперебійної експлуатації 

ліфтів

Капітальні видатки 5 000 000

1216030 6030 0620
Організація благоустрою 

населених пунктів
Капітальні видатки 12 837 500

1216090 6090 0640

Інша діяльність у сфері 

житлово-комунального 

господарства

Капітальні видатки 35 000

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів 

комунальної власності
Капітальні видатки 2 522 000

Будівництво дитячого та спортивного 

майданчика для ігрових видів спорту "Мамо, тато 

і я - активна та спортивна сім’я" за адресою: вул. 

Гожулівська, 26 м. Полтава

500 000

Будівництво оздоровчо-розважальної зони "Нове 

покоління" за адресою вул. І.Мазепи, 50/12 у 

місті Полтава

457 000

Будівництво зони  відпочинку "Літній клуб під 

небом "Відпочинок " між вул. Тіньовою та пров. 

Поетичним у м. Полтава

100 000

Додаток  5

до рішення  тридцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від     

лютого  2020 року 

Зміни до розподілу

коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2020 році
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Будівництво  зони відпочинку "Райський сад" с. 

Івонченці у місті Полтава 
465 000

Будівництво відкритого дитячого мистецького 

простору "Половчанський АРТ-Узвіз" 

PROSTONEBA між пров. Хорольський, 3 та вул.  

Великотирнівська 27/1 у місті Полтава

500 000

Будівництво зони відпочинку  "Мальовничий 

берег" по вул. Василя Копніста, 40 с. Крутий 

Берег у місті Полтава

500 000

1217461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету

15 000 000

Капітальні видатки 5 000 000

Реконструкція вулиці Симона Петлюри (від вул. 

Олеся Гончара до вул. Огнівська) у місті Полтава
10 000 000

1217670 7670 0490
Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання
Капітальні видатки 1 232 700

Внески до статутного фонду КП "Декоративні 

культури" Полтавської міської ради
40 000

Внески до статутного фонду Полтавського КАТП 

- 1628
1 192 700

1500000

 Управління капітального 

будівництва Полтавського 

міськвиконкому

42 704 500

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої 

освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, 

групами))

Капітальні видатки -3 591 340

1512010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню 

Капітальні видатки 16 830 000

1512030 2030 0733
Лікарсько-акушерська 

допомога вагітним, породіллям 

та новонародженим

Капітальні видатки 600 000

1512111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається 

центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги

Капітальні видатки -150 000

1514060 4060 0828

Забезпечення діяльності 

палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів

Капітальні видатки 1 000 000

1515031 5031 0810

Утримання та навчально-

тренувальна робота дитячо-

юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки 5 000 000

1515062 5062 0810

Підтримка спорту вищих 

досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в  регіоні 

Капітальні видатки 1 400 000

7300
Будівництво та регіональний 

розвиток
21 615 840

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства
Капітальні видатки 1 790 840

Будівництво вуличної водопровідної мережі по 

вул. Круговій  у  м. Полтава
-39 160

Будівництво каналізаційної мережі до амбулаторії 

сімейної медицини  № 8  комунального 

підприємства "Центр первинної медико-

санітарної допомоги  № 1 Полтавської міської 

ради" по вул. М. Бірюзова, 28

-250 000

Будівництво вуличної мережі водопроводу по 

вул.Сосюри у м. Полтава
1 480 000

Будівництво котельні для теплопостачання 

спортивно-видовищного комплексу з 

приміщеннями громадського обслуговування по 

вул. Петра Юрченка,1-а та Полтавської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 11 

Полтавської міської ради Полтавської області по  

вул. Маршала Бірюзова,64

600 000

1517321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 

закладів
Капітальні видатки 7 500 000
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Реконструкція  будівлі дитячого садка та 

благоустрій прилеглої території  по вул. Івана 

Мазепи ,57 у м. Полтава

6 700 000

Реконструкція з добудовою  Полтавського  

навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 

16  Полтавської міської ради Полтавської області 

по  бульв.Щепотьєва, 16

700 000

Реконструкція приміщень басейну Полтавського 

дошкільного  навчального закладу (ясла -садок)  

№ 34  "Журавлик" Полтавської міської ради 

Полтавської області по вул. Ціолковського, 44

100 000

1517322 7322 0443
Будівництво медичних установ та 

закладів
Капітальні видатки 1 875 000

Реконструкція 2-го поверху під неврологічне 

відділення 1-ї міської клінічної лікарні по вул. 

Олеся Гончара, 27-а в  м. Полтава

-15 000

Реконструкція офтальмологічного  відділення 

Комунального підприємства "Дитяча міська 

клінічна лікарня Полтавської міської ради" по 

вул. Олександра Бідного, 2

-100 000

Реконструкція відділення передчаснонароджених 

та патології новонароджених  Комунального 

підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня 

Полтавської міської ради" по вул. Олександра 

Бідного, 2

-500 000

Реконструкція приймального   відділення з 

добудовою  під  відділення  невідкладних станів   

Комунального підприємства "1-а міська клінічна 

лікарня Полтавської міської ради" по вул. Олеся 

Гончара, 27А

6 000 000

Реконструкція хірургічного відділення та  

операційного  блоку, частини приміщень   

приймального відділення   під діагностичне 

відділення  та приміщення  вхідної групи 

Комунального підприємства "Дитяча міська 

клінічна лікарня Полтавської міської ради" по 

вул. Олександра Бідного, 2

-2 840 000

Реконструкція відділення анестезіології та 

інтенсивної терапії  Комунального підприємства 

"1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської 

ради" по вул. Олеся Гончара, 27А

-170 000

Реконструкція площ  відділення     жіночої 

консультації під відділення  постнатальної 

реабілітації та другого етапу виходжування 

новонароджених  Комунального підприємства 

"Міський  клінічний  пологовий  будинок 

Полтавської міської ради"   по вул. Олеся 

Гончара, 27В в  м. Полтава

-500 000

1517324 7324 0443
Будівництво установ та закладів 

культури
Капітальні видатки 50 000

Реконструкція зовнішніх мереж для 

електропостачання Полтавської міської школи 

мистецтв «Мала академія мистецтв» імені Раїси 

Кириченко по вул.Соборності,35

50 000

1517325 7325 0443

Будівництво споруд, установ 

та закладів фізичної 

культури і спорту

Капітальні видатки 500 000

Будівництво футбольного поля зі штучним 

покриттям 60х40 метрів по майдану 

Незалежності, 16-в в місті Полтава

300 000

Реконструкція Комунального закладу 

"Полтавська дитячо-юнацька спортивна школа 

№ 3 з плавання" по   вул. Європейській, 9а у м. 

Полтаві з добудовою спортивної зали

200 000

1517330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів 

комунальної власності
Капітальні видатки 4 900 000
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Будівництво скейтпарку   по вул. Героїв 

Сталінграда,1в у м.Полтава
1 300 000

Реконструкція адміністративної будівлі  по вул. 

Зигіна,5 у м. Полтаві
5 000 000

Реконструкція траси Українського масштабу 

спортивно-технічного комплексу "Лтава" за 

адресою вул. Комарова,1 у м. Полтава

-1 400 000

1517340 7340 0443
Проектування, реставрація та 

охорона пам"яток архітектури
Капітальні видатки 5 000 000

Реставрація пам'ятки історії  та архітектури 

місцевого значення Комунального закладу 

"Полтавська спеціалізована школа   І-ІІІ ступенів 

№ 3 Полтавської міської ради Полтавської 

області" по  вул. В'ячеслава Чорновола, 4 (ох. № 

37 ПО)

-80 000

Реставрація пам'ятки історії та архітектури 

місцевого значення Комунального закладу 

"Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 3 Полтавської міської ради Полтавської 

області" по вул.В'ячеслава Чорновола, 4  (ох.№ 

37 ПО), реставрація приміщень 

будівлі,внутрішніх інженерних мереж та 

благоустрою території

80 000

Реставрація пам'ятки історії  та архітектури 

місцевого значення   "Початкова школа  № 43 

Полтавської міської ради" по вул. Стрітенській, 

20 

5 000 000

3100000

 Управління майном  

комунальної  власності  

міста

12 000

3110160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві),селищах, 

селах,  об"єднаннях територіальних 

громадах

Капітальні видатки 12 000

3700000

 Бюджетно - фінансове 

управління виконавчого 

комітету Полтавської міської 

ради

10 825 000

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві),селищах, селах,  об"єднаннях 

територіальних громадах

Капітальні видатки 35 000

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Капітальні трансферти 10 500 000

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету  на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку

Капітальні трансферти 290 000

128 277 247,37

Олександр  ШАМОТАСекретар міської ради

Р А З О М:


