
Додаток 2

6. Перелік завдань і заходів  програми

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Назва 
напряму 

діяльності
(пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів 
Програми Те

рм
ін

ви
ко

на
нн

я 
за

хо
ду

Відпові-
дальні

за 
виконання

Д
ж

ер
ел

а 
фі

на
нс

ув
ан

ня

2021-2024
роки 2021р. 2022р. 2023р. 2024р.

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

БГ 390800,0 135250,0 57750,0 98900,0 98900,0
1

1.1.Техніч-
не 
переоснаще
ння, 
капітальний 
та поточний 
ремонт 
житлового 
фонду

Експлуатаційне та 
технічне 
обслуговування 
житлового фонду, в т.ч.: 

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ

Кошти 
інших 
джерел

126750,0 41750,0 45000,0 20000,0 20000,0

1.1.1.Ремонт покрівель 2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ БГ 53000,0 20000,0 8000,0 12500,0 12500,0

Проведення 
капітального 
ремонту 
покрівель 110 
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житлових 
будинків

1.1.3.Ремонт 
асфальтобетонного 
покриття 
прибудинкових 
територій

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ БГ   160500,0 60000,0 500,0 50000,0 50000,0

Відновлення 
прибудинкових 
територій 110 
житлових 
будинків

1.1.4.Ремонт та заміна 
внутрішньобудин-кових 
інженерних мереж, 
елементів обладнання

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ БГ 20500,0 7500,0 2000,0 5500,0 5500,0

Капітальний 
ремонт 
внутрішньо-
будинкових 
мереж 
водопостачання 
та 
водовідведення, 
електропостача
ння близько 250 
житлових 
будинків 

1.1.10.Капітальний 
та поточний ремонт 
ліфтів

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ БГ 18300,0 7000,0 1300,0 5000,0 5000,0

Капітальний 
ремонт та 
модернізація 
60-70 ліфтів, які 
потребують 
відновлення 
згідно 
висновків 
технічної 
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експертизи

БГ 130000,0 27000,0 4000,0 49500,0 49500,0

Забезпечення  
безпечного  
пересування  
учасників  
дорожнього  
руху та
зменшення  
рівня  
аварійності  на  
дорогах  200,0 
тис. кв. м 

Влаштування та 
ремонт 12 
зупинок 
громадського 
транспорту
Влаштування та 
заміна 
обмежувачів 
руху 
транспорту і 
елементів 
примусового 
зниження 
швидкості

2

Покращен-
ня стану 
вулично-
дорожної 
мережі 
(доріг, 
шляхопро-
водів, 
проїздів, 
тротуарів)

2.1.Капітальний  
ремонт, будівництво, 
реконструкція об’єктів 
шляхово-мостового 
господарства, в т. ч.:
-зупинок громадського 
транспорту;
- влаштування, заміна 
обмежувачів руху та 
елементів примусового  
зниження швидкості 
(лежачих 
поліцейських);
-влаштування та заміна 
турнікетного 
огородження;
 -тощо

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ

ДБ 41000,0 - - 26000,0 15000,0
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БГ 37000,0 13000,0 - 12000,0 12000,0

Забезпечення  
безпечного  
пересування  
учасників  
дорожнього  
руху та
зменшення  
рівня  
аварійності  на  
дорогах
- 
вул.Бродівська;
- вул.
Промислова;
- пішохідний 
міст через 
залізничну 
колію між вул. 
Транспортною 
та вул. 
Бродівською;
-мости в 
сільських 
населених 
пунктах;
-інші

2.4.Капітальний ремонт 
та реконструкція мостів, 
шляхопроводів та 
штучних споруд

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ

ДБ 30000,0 10000,0 - 15000,0 5000,0
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БГ 10000,0 10000,0 - - -

Забезпечення  
безпечного  
пересування  
учасників  
дорожнього  
руху та
зменшення  
рівня  
аварійності  на  
дорогах  

 2.5.Реконструкція 
шляхопроводу через 
залізничну колію на 
вул. Об’їзна в районі 
вул. Гайової в м. 
Тернополі

2021-
2023

Управління 
ЖКГБтаЕ

ДБ 155000,0 75000,0 - 80000,0 -

2.6.Реконструкція, 
капітальний ремонт 
тротуарів 

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ БГ 50000,0 22000,0 - 20000,0 8000,0

Проведення 
капітального 
ремонту 
тротуарів 
фігурними 
елементами 
мощення на 26 
вулицях, 
загальною 
площею 20 тис. 
кв. м
-тротуари в 
сільських 
населених 
пунктах;
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-інші

2.7.Капітальний ремонт 
міжквартальних 
проїздів та пішохідної 
мережі 

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ БГ 60000,0 25000,0 - 17500,0 17500,0

Відновлення 
твердого 
покриття 
міжквартальних 
проїздів 30 
об'єктів 

3
Підвищен-
ня безпеки 
на дорогах 

3.1.Утримання  та 
поточний ремонт 
технічних засобів 
регулювання 
дорожнього руху та 
електроенергія для 
потреб технічних 
засобів регулювання 
дорожнього руху 
(світлофорів)

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ,

відділ 
технічного 

нагляду 
Тернопільськ

ої міської 
ради,
КП 

«Тернопіль-
міськсвітло»

БГ 8300,0 2000,0 1800,0 3000,0 1500,0

Забезпечення  
безпечного  
пересування  
учасників  
дорожнього  
руху та
зменшення  
рівня  
аварійності  на  
дорогах  

3.3.Утримання та 
поточний ремонт 
дорожніх знаків, а 
також колесовідбійних  
та перильних огорож 2021-

2024

Управління 
ЖКГБтаЕ,

відділ 
технічного 

нагляду 
Тернопільсь-

кої міської 
ради,
КП 

«Тернопіль-
міськсвітло»

БГ 2300,0 1300,0 400,0 400,0 200,0

Забезпечення  
безпечного  
пересування  
учасників  
дорожнього  
руху та
зменшення  
рівня  
аварійності  на  
дорогах
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3.4.Утримання 
шляхово-мостового 
господарства

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ,

відділ 
технічного 

нагляду 
Тернопільськ

ої міської 
ради

БГ 286000,0 78000,0 70400,0 89800,0 47800,0

Підвищення 
рівня 
благоустрою та 
покращення 
естетичного 
вигляду  
території 
громади

4.4.Утримання та 
поточний ремонт мереж 
зовнішнього освітлення, 
електроенергія для 
потреб зовнішнього 
освітлення та системи 
антиобледеніння, 
новорічне утримання, 
ілюмінація 

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ,

відділ 
технічного 

нагляду 
Тернопільськ

ої міської 
ради,
КП 

«Тернопіль-
міськсвітло»

БГ 124600,0 28000,0 30000,0 48600,0 18000,0

Належне 
освітлення у 
вечірній та 
нічний час
Підвищення 
рівня 
благоустрою  та 
покращення 
естетичного 
вигляду 
території 
громади

5 Благоустрій 
об’єктів 

5.1.Капітальний ремонт, 
будівництво та 
реконструкція об’єктів 
благоустрою 

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ БГ 103850,0 8850,0 5000,0 60000,0 30000,0

Підвищення 
рівня 
благоустрою  та 
покращення 
естетичного 
вигляду 
території 
 Капітальний 
ремонт, 
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будівництво та 
реконструкція 
пішохідних та 
велосипедних 
доріжок, 
фонтанів, 
скверів,  
бульварів, 
підпірних 
стінок, 
спортивних 
майданчиків та 
ін. на території 
громади

ДБ 40000,0 - - 30000,0 10000,0
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5.4.Послуги полювання 
та ловіння капканами і 
пов’язані з цим послуги 
(в т.ч. утримання центру 
стерилізації та притулку 
для тимчасового 
утримання тварин; 
регулювання 
чисельності 
безпритульних тварин)

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ БГ 6800,0 1500,0 1800,0 2500,0 1000,0

Зменшення 
популяції 
безпритульних 
тварин 
законним 
шляхом, що 
дасть змогу 
підвищити та 
покращити 
імідж міської 
територіальної 
громади

5.5.Утримання зелених 
насаджень 2021-

2024

Управління 
ЖКГБтаЕ,

відділ 
технічного 

нагляду 
Терно-

пільської 
міської ради

БГ 29500,0 6950,0 8000,0 9775,0 4775,0

Підвищення 
рівня 
благоустрою, 
покращення 
естетичного 
вигляду  
території, 
попередження 
виникнення 
аварійних 
ситуацій

5.6.Утримання 
кладовищ та поховання 
померлих, в т. ч. 
невідомих

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ, 

СКП 
«Ритуальна 

служба»

БГ 31150,0 5350,0 13100,0 9350,0 3350,0

Забезпечення 
належного 
санітарного 
стану територій 
кладовищ
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5.8.Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на 
реконструкцію, 
будівництво, 
капітальний ремонт  
об’єктів благоустрою та 
шляхово-мостового 
господарства, паспортів 
вулиць, розробка схем 
та проектних рішень 
масового застосування 
та ін.

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ БГ 8700,0 2700,0 2000,0 3000,0 1000,0 30 об'єктів

5.10.Фінансова 
підтримка та дотація
(комунальним 
підприємствам, ОСББ, 
підприємствам, що 
обслуговують житловий 
фонд міста та ін.)

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ БГ 23000,0 10000,0 2000,0 5500,0 5500,0

Забезпечення 
ефективного 
функціонуван-
ня комунальних 
підприємств,
ОСББ, 
підприємств, 
що 
обслуговують 
житловий фонд 
міста, 
покращення 
умов 
проживання 
мешканців 
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5.11.Поповнення 
статутних капіталів 
комунальних 
підприємств для 
забезпечення статутної 
діяльності, в т.ч.:

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ БГ

349500,0,
в т.ч.:

72700,0
в т.ч.:

149800,0
в т.ч.:

55000,0
в т.ч.:

72000,0
в т.ч.:

-КП 
«Тернопільводоканал»

2022
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ БГ 17000,0 - 6000,0 6500,0 4500,0

-ТМШРБП 
«Міськшляхрембуд»

2021-
2023

Управління 
ЖКГБтаЕ БГ 5000,0 1000,0 2000,0 2000,0 -

-СКП «Ритуальна 
служба»

2021-
2023

Управління 
ЖКГБтаЕ БГ 8210,0 1910,0 3300,0 3000,0 -

КП 
«Тернопільміськсвітло»

2021-
2023

Управління 
ЖКГБтаЕ БГ 4100,0 3100,0 500,0 500,0 -

КП ТМР «Екоресурси» 2021 Управління 
ЖКГБтаЕ БГ 140,0 140,0 - - -

-КП «ТМТКЕ» та ін. 2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ БГ 315050,0 66550,0 138000,0 43000,0 67500,0
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5.12.Поточний ремонт, 
утримання  об’єктів 
шляхово-мостового 
господарства, 
житлового фонду та 
об’єктів благоустрою  (в 
т.ч. вулиць і доріг, 
міжквартальних 
проїздів, 
прибудинкових 
територій, зупинок 
громадського 
транспорту, мостів і 
шляхопроводів, 
доріжок, тротуарів, 
підпірних стінок та 
сходів, пам’ятників, 
малих архітектурних 
форм, колесовідбійних 
та перильних огорож, 
турнікетів, дорожніх 
знаків, 
розмітка доріг,  
ліквідація місць 
розкопів,  схем, 
проведення обстеження, 
демонтаж тимчасових 
споруд та ін.)

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ,

відділ 
технічного 

нагляду 
Терно-

пільської 
міської ради

БГ 530000,0 80000,0 240000,0 150000,0 60000,0

Покращення 
благоустрою, 
естетичного 
вигляду 
території 
громади,
об’єктів 
монументаль-
ного мистецтва
Забезпечення  
безпечного  
пересування  
учасників  
дорожнього  
руху та
зменшення  
рівня  
аварійності  на 
вулицях та 
дорогах,  
ремонт 150 
вулиць.  
Нанесення 
дорожньої 
розмітки.
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ДБ 1270000,0 755000,0 1000,0 514000,0 -

5.13.Утримання та 
поточний ремонт 
інженерних мереж, 
дощової каналізації, 
дренажної системи та 
ін.

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ,

відділ 
технічного 

нагляду 
Терно-

пільської 
міської ради

БГ 80000,0 4000,0 70000,0 3000,0 3000,0

Проведення 
першочергових 
заходів по 
ліквідації 
підтоплень на 
вулицях та 
території 
громади при 
паводкових 
опадах

5.14.Здійснення 
технічного нагляду за 
послугами з утримання 
та ремонту об’єктів 
благоустрою, 
житлового фонду, 
шляхово-мостового 
господарства, водо-, 
теплопостачання і 
водовідведення

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ,

відділ 
технічного 

нагляду 
Терно-

пільської 
міської ради

БГ 28000,0 6000,0 12000,0 5000,0 5000,0

Здійснення 
технічного 
нагляду, в т. ч.

- контролю за 
якістю надання 
виконавцями 
послуг

6

Покращен-
ня послуг 
водопостача
ння та 

6.1.Утримання та 
поточний ремонт 
колонок-качалок, 
пожежних гідрантів, 

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ,

КП 
«Тернопіль-

БГ 4800,0 900,0 1000,0 1800,0 1100,0

Надання послуг 
з 
водопостачання
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водовідве-
дення,
забезпеченн
я надання 
мешканцям 
життєво 
необхідних 
послуг

бюветів водоканал»

6.2.Утримання та 
поточний ремонт 
фонтанів (в т.ч. 
електроенергія, 
водопостачання та 
водовідведення)

2021-
2024

Управління 
ЖКГБтаЕ,

КП 
«Тернопіль-
водоканал» 

та ін.

БГ 11300,0 2500,0 3300,0 4000,0 1500,0

Підвищення 
рівня 
благоустрою  та 
покращення 
естетичного 
вигляду 
території 
громади

ПРИМІТКА: БГ –  бюджет громади, ДБ – державний бюджет.

Міський голова                                                                                                                                                         Сергій НАДАЛ


