
 

 Назва проекту Кошти 

необхідні на 

реалізацію 

проекту. 

грн. 

Виділено  з 

міського 

бюджету, 

грн 

Використано 

коштів 

 саном на 

01.05.2018 

року, грн 

Стан реалізації станом на 01.05.2018  Відповідальні структурні підрозділи 

 Великі проекти 

1 Допоможи народитись малюку 

здоровим 

990 000,0 990 000,0 990 000,0 Виконано придбано обладнання для 

діагностики та ускладнень вагітності 

Відділ охорони здоров”я та медичного 

забезпечення 

2 Пам’ятник вчителеві 999 800,0 999 800,0  створена комісія з метою узгодження 

макету пам’ятника 

Управління  з питань містобудування, 

архітектури і кадастру 

3 Кіномайстерня 998 815,0 998 815,0  проводиться підготовка тендерної 

документації щодо придбання 

обладнання код (ДК 021:2015) 

38650000-6 фотографічне 

обладнання на суму 998 800,00 грн. 

Управління культури та мистецтв 

4 Центр молодіжного дозвілля 994 015,0 994 015,0  - Управління у справах сім’ї, молодіжної 

політики та спорту 

5 Оновлення глядацького залу УД 
« Перемога» 

1 000 000,0 1 000 000,0  396 900,0 - закуплені стільці для 
глядацького залу  

- проводиться підготовка 

тендерної документації щодо 

придбання обладнання (система звуку 

та відео подачі у форматі 3D з 

встановленням) код (ДК 021:2015) 

32350000-1 частини до аудіо- та відео 

обладнання на суму 600 000,00грн.;                             

Управління культури та мистецтв 

6 Мультиспортивний майданчик 

для дітей та молоді « Чемпіон» 

1 000 000,0 1 000 000,0  замовлено ПКД в ПМП «Нортон» 

Видача ПКД-30.05.2018 

Управління житлово-комунального 

господарства, благоустрою та екології 

7 Розвиток та популяризація 

автоспорту,його виду- картинг 

995 200,0 995 200,0 995 000,0 Виконано придбано 5 шт картингів та 

15 шин 

Управління освіти та науки ( на базі станції 

юних техніків) 

Всього по великих проектах 6977 830,0 6 977 830 2381900,0   

 Малі проекти 

1 Осередок Олімпійської боротьби 

UWW (United World Wrestling) 

279 000,0 279 000,0  Виготовлено проектно-кошторисна 

документація, ремонт буде розпочато 

після завершення навчального процесу 

осередку олімпійської боротьби (25 

травня) 

Управління освіти та науки ( на базі ЗОШ № 

17) 

2 Реконструкція прибудинкової 

території "Панський дворик" (від 

старовинної назви б-ру Т. 

295 520,0 295 520,0  Наявна  ПКД . 

Договір на виконання робіт на стадії 

укладання 

Управління житлово-комунального  

господарства, благоустрою та екології  
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Шевченка) 

3 Міжнародний "Мистецький 

фестиваль "Ї" - 2018 

297 800,0 297 800,0 131 000,0 використано на розробку і друк 

альманаху та рекламних матеріалів 

на стадії підготовка договорів 

сценічного, музичного, світлового 
обладнання та бронювання місць 

проживання учасників фестивалю  

Управління культури та мистецтв 

4 Інтерактивні навчальні карти: 

Історія становлення території 

України, Історія Тернопілля, 

м.Тернополя 

127 340,0 127 340,0  Кошти виділені на Тернопільський 

комунальний методичний центр 

науково-освітніх інновацій та 

моніторингу. Відбувається підготовка 

до тендеру 

Управління освіти та науки 

5 Придбання спецобладнання для 

Ресурсного центру підтримки 

ОСББ з питань чистої енергії 

200 000,0 200 000,0  Проводяться коригування переліку та 

фінансування  спецобладнання 

Управління житлово-комунального 

господарства, благоустрою та екології 

6 "Контейнери для благодійності" 180 200,0 180 200,0 58 900,0 придбано 5 контейнерів Управління житлово-комунального 

господарства, благоустрою та екології 

7 Автоматизована система оплати 

за відвідування атракціонів в 

Парках Тернополя 

299 220,0 299 220,0  Підготовлено тендерну документацію 

,орієнтовний початок оголошення 

закупівлі – травень 2018  

Управління культури та мистецтв 

8 Локація здорових людей 147 400,0 147 400,0 4320,00 Наявна  ПКД . 
Укладено договір на виконання робіт  з 

ФОП Шеремет В.В. 

Управління житлово-комунального 
господарства, благоустрою та екології  

9 Ремонт та реконструкція 

комунального приміщення 

громадських організацій (вул. 15 

квітня/3) 

226 193,0 226 193,0   

- 

Управління обліку та контролю за 

використанням комунального майна 

10 Ветерани Патріотам 285 350,0 285 350,0  Кошти виділені на ТЗОШ І-ІІІ ступенів 

№21 ТМР 

Управління освіти та науки 

11 Встановлення вуличних 

спортивних тренажерів 

84 200,0 84 200,0 4320,00  Наявна  ПКД . 

Укладено договір на виконання робіт  з 

ФОП Шеремет В.В. 

Управління житлово-комунального 

господарства, благоустрою та екології 

Всього по малих проектах 2 422 170,0 2 422 170,0  198540,0   

 

Разом по     18 проектах                          

 

9 400 000,0 

 

9400000,0 

 

2580440,0 
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