
У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 березня 2017 року 
№ 355-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік»

            Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” обласна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести   до   рішення   обласної   ради   від  21  березня   2017 року
№ 355-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік» (далі - рішення)
такі зміни:

- у пункті 1 рішення цифри «11 990 295,6»; «8 249 033,1»; «3 741 262,5»
замінити  відповідно  цифрами  «12 232  084,2»;  «8 473 584,9»;  «3 758 499,4»;
цифри  «12 590 223,0»;  «7 876 007,8»;  «4 714 215,2»  замінити  відповідно
цифрами «12 831 997,7 »; «8 074 284,5»; «4 758 366,8».

2. Додатки 1-10 до рішення викласти у новій редакції (додатки 1-10).
                                                                                          

Голова обласної ради                                                                     А.І. Урбанський

22 вересня 2017 року 
№ 483-VII



Перелік об`єктів, видатки по яких здійснюються у 2017 році за рахунок коштів бюджету розвитку

(тис.грн.)

Головний розпорядник коштів

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я (КПКВК)

Найменування об’єкту та його місцезнаходження, вид робіт 
(будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, 

інше)

Разом видатків на 
поточний рік

у т.ч. 
кредиторська 

заборгованість 
Головний розпорядник коштів

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я (КПКВК)

Найменування об’єкту та його місцезнаходження, вид робіт 
(будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, 

інше)

Разом видатків на 
поточний рік

у т.ч. 
кредиторська 

заборгованість 

5115033

5115033 300,0

0115033 16,9 Обласна рада

5115033 400,0

0115062 Обласна рада 

0115062 Обласна рада 

0115062 Обласна рада 

Обласна програма розвитку фізичної культури і 
спорту в Одеській області на 2014-2017 роки 18 159,2

Капітальний ремонт  КЗ "Одеська обласна школа вищої 
спортивної майстерності "Олімпієць", м.Одеса, проспект 
Шевченка, 31а

4 942,3

Департамент житлово-комунального 
господарства та енергоефективності 

облдержадміністрації   (КП 
"Облтрансбуд")

Коригування проектно-кошторисної документації по 
об`єкту: Капітальний ремонт КЗ "Одеська обласна школа 
вищої спортивної майстерності "Олімпієць", м.Одеса, 
проспект Шевченка, 31а

Департамент житлово-комунального 
господарства та енергоефективності 

облдержадміністрації   (КП 
"Облтрансбуд")

Капітальний ремонт КЗ "Одеська обласна школа вищої 
спортивної майстерності "Олімпієць"

Виготовлення ПКД по об`єкту: "Капітальний ремонт 
нежитлового приміщення будівлі "малої ковзанки" (літ.Б) 
спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи 
олімпійського резерву з фігурного катання на ковзанах 
"Крижинка" по вул.Ак. Філатова, 29-а, м.Одеса" 

Департамент житлово-комунального 
господарства та енергоефективності 

облдержадміністрації   (КП 
"Облтрансбуд")

Виготовлення проектно-кошторисної документації та 
проведення капітального ремонту льодової арени 
Одеського палацу спорту за адресою: м.Одеса, проспект 
Шевченка,31

1 000,0

Капітальний ремонт льодової арени Одеського палацу 
спорту за адресою: м.Одеса, проспект Шевченка,31 10 000,0

Капітальний ремонт покрівлі демонстраційного залу 
Одеського Палацу спорту за адресою: м.Одеса, проспект 
Шевченка,31

1 500,0

523,9

5117410 24,9

5117410 499,0

Програма енергоефективності Одеської області на 
2016-2018 роки 

Виготовлення ПКД на реконструкцію системи освітлення 
КЗ "Одеська обласна школа вищої спортивної 
майстерності "Олімпієць"

Департамент житлово-комунального 
господарства та енергоефективності 
облдержадміністрації  (КП «Одеська 
обласна енергозберігаюча компанія»)

Реконструкція системи освітлення КЗ "Одеська обласна 
школа вищої спортивної майстерності "Олімпієць"

Департамент житлово-комунального 
господарства та енергоефективності 
облдержадміністрації  (КП «Одеська 
обласна енергозберігаюча компанія»)

Додаток 7
до рішення обласної ради
від 22 вересня 2017 року
№ 483-VII

"Додаток 7
до рішення обласної ради
від 21 березня 2017 року
№ 355-VІІ 




