
Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Типової 

програ

мної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

місцево

Код 

Функціо

нальної 

класифі

кації 

видатків 

та 

кредиту

вання 

бюджет

у

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 

місцевого 

бюджету у 2022 

році,  гривень

Очікува

ний 

рівень  

готовно

сті  

проекту 

на 

кінець 

2022 

року, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Бережанська міська рада 40300000,0 1500000,0 600000,0

0110000 Бережанська міська рада 40300000,0 1500000,0 600000,0

0117330 7330 0443
Будівництво інших обєктів 

комунальної власності

Будівництво очисних споруд каналізації 

потужністю 3,0 тис. куб. м/добу в м. Бережани, 

Тернопільської області

2022-2024 40000000,0 1200000,0 300000,0 30

0117330 7330 0443
Будівництво інших обєктів 

комунальної власності

Будівництво вуличного освітлення 0,22кВ в с. 

Баранівка Бережанської міської територіальної 

громади Тернопільського району Тернопільської 

області

2022-2022 300000,0 300000,0 300000,0 100

0600000

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради
2000000,0 450000 450000,0

0610000

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради
2000000,0 450000 450000,0

Додаток 6 

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році

                    (код бюджету)

19548000000

  до  рішення №534 від 17.12.2021 року  "Про бюджет  

Бережанської міської  територіальної  громади на 2022 

рік"



Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Типової 

програ

мної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

місцево

Код 

Функціо

нальної 

класифі

кації 

видатків 

та 

кредиту

вання 

бюджет

у

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 

місцевого 

бюджету у 2022 

році,  гривень

Очікува

ний 

рівень  

готовно

сті  

проекту 

на 

кінець 

2022 

року, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капітальний ремонт їдалень (харчоблоку) 

Бережанського ліцею №1  за адресою 47501, 

Тернопільська обл., Тернопільський район 

місто Бережани, вулиця Гімназійна, будинок 2

2022-2022 1000000,0 225000 225000,0 100

Капітальний ремонт їдалень (харчоблоку) 

Бережанського ліцею №3  за адресою 47501, 

Тернопільська обл., Тернопільський район 

місто Бережани, вулиця Садова, будинок 5

2022-2022 1000000,0 225000 225000,0 100

1000000

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської 

ради

5000000,0 700000,0 700000,0

1010000

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської 

ради

5000000,0 700000,0 700000,0

1017324 7324 0443
Будівництво установ та 

закладів культури

Ремонт (реставраційний) будинку культури 

Бережанської міської ради памятки 

архітектури місцевого значення по вул. 

Міцкевича, 4 м. Бережани Тернопільської обл.

2022-2023 5000000,0 700000,0 700000,0 50

УСЬОГО 47300000,0 2650000,0 1750000,0

                          Ірина ЗАГНІЙНАСекретар міської ради

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти


