
Додаток 6

до рішення виконавчого комітету

ОБСЯГИ
капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів

 у 2022 році
19549000000
(код бюджету)

(грн)

Код
Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної

класифікації
видатків та

кредитування
бюджету

Найменування головного
розпорядника коштів місцевого

бюджету / відповідального
виконавця,

найменування бюджетної
програми

згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та

кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного
проекту

Загальний період
реалізації проекту

(рік початку і
завершення)

Загальна вартість
проекту, гривень

Обсяг капітальних
вкладень місцевого

бюджету всього,
гривень

Обсяг капітальних
вкладень бюджету

у 2022 році,
гривень

Очікуваний
рівень

готовності
проекту на
кінець 2022

року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000 Тернопільська міська рада 74,152,774 -7,961,900.00

0117363  7363     0490    

Виконання інвестиційних
проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих
територій

Влаштування - реконструкція
відпочинково-рекреаційної зони в
районі "Дальнього пляжу " по
вул. Чумацькій в м.Тернополі 2021-2022 42,617,182.00 -4,154,700.00 0.00

0117370  7370     0490    

Реалізація інших заходів щодо
соціально-економічного
розвитку територій

КП "Підприємство матеріально-
технічного забезпечення на
"Будівництво та підведення
мереж до індустріального парку
"Тернопіль"   ( на умовах
співфінансування) 2022 31,535,592.00 -3,807,200.00 0.00



2

0700000

Відділ охорони здоров`я та
медичного забезпеченння
Тернопільської міської ради 1,399,000 33,959.00 -1,365,941.00

0717322  7322     0443    
Будівництво-1 медичних
установ та закладів

Реставрація фасаду та
виступаючих конструкцій КП
«Тернопільський міський
лікувально-діагностичний центр»
ТМР за адресою: вул.Руська,47 в
м. Тернопіль 2022 1,399,000.00 33,959.00 -1,365,941.00 0.00

1100000

Управління розвитку спорту та
фізичної культури
Тернопільської міської ради 591,786,278 19,464,064.12 -6,782,749.00

1115043  5043     0810    

Розвиток спортивної
інфраструктури, у тому числі
реконструкція, будівельно-
ремонтні роботи об'єктів
закладів фізичної культури і
спорту, що забезпечують
розвиток резервного спорту,
льодових палаців/арен та
стадіонів

 КП "Тернопільський міський
стадіон"  на будівництво
багатофункціонального Палацу
спорту за адресою проспект
Злуки, 3а в м. Тернопіль  ( на
умовах співфінансування) 2019-2022 591,786,278.00 19,464,064.12 -6,782,749.00 40.60

Х Х Х УСЬОГО Х Х 667,338,052.00 19,498,023.12 -16,110,590.00 Х

Міський голова                                          Сергій НАДАЛ


