
Додаток 1 до листа 
від 13 січня 2016 року №01-33

Форма 1
ЗВІТ ПРО КАСОВІ ВИДАТКИ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ

ЗА 2022 РІК 
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ (ДЕРЖАВНОЇ) АДМІНІСТРАЦІЇ

Обсяги асигнувань, грн.
в тому числі за економічною класифікацією видатків
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Обласна програма вшанування  українців, постраждалих у ХХ столітті внаслідок окупаційних режимів, Героїв Небесної Сотні, учасників антитерористичної операції та 

операції об’єднаних сил у ХХІ столітті на 2020-2022 роки (загальний фонд)
2314082 Управління інформаційної 

політики та комунікацій з 
громадськістю обласної 
державної адміністрації

556048,94 х х х х х х х х х х х 556048,94 х

Обласна програма розвитку видавничої справи та інформаційного простору у Тернопільській області на 2021-2024 роки (загальний фонд)
2318410 Управління інформаційної 

політики та комунікацій з 
громадськістю обласної 
державної адміністрації

136842,60 х х х х х х х х х х х 136842,60 х

Обласна програма розвитку громадянського суспільства у Тернопільській області на 2021-2023 роки (загальний фонд)
2310180 Управління інформаційної 

політики та комунікацій з 
громадськістю обласної 
державної адміністрації

19968,48 х х х х х х х х х х х 19968,48 х

Начальник управління                                                                                                    Ганна ВАСИЛЕНКО



Додаток 2 до листа 
від 13 січня 2016 року №01-33

РЕЄСТР УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ РОЗПОРЯДНИКАМИ (ОДЕРЖУВАЧАМИ) КОШТІВ ОБЛАСНОГО 
БЮДЖЕТУ ЗА 2022 РІК 

№ 
№ 
з/п

Найменування 
постачальника

№ 
договору

Дата 
укладання

Найменування товарів, робіт, 
послуг

Од.виміру Кількість Ціна за 
одиницю, 
гривень

Сума, 
гривень

Джерело 
фінансування 

(загальний 
фонд, 

спеціальний 
фонд)

Управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації

1 ФОП Паляниця В.А. 7-ВУ 04.02.22

Плакати з нагоди 
проголошення 2022 року в 
Тернопільській області роком 
Я.Стецька

шт. 7 305,00 2135,00 Загальний 
фонд

шт. 5 450,00 2250,00 Загальний 
фонд2 ФОП Гой Н.Я 3-ВУ 02.02.22

Квіткові композиції з нагоди 
вібзначення 110-ї річниці 
Я.Стецька шт. 5 550,00 2750,00 Загальний 

фонд

3 ФОП Тирчак І.В. 1-ВУ 02.02.22

Кольорові настільні календарі з 
нагоди проголошення 2022 
року в Тернопільській області 
роком Я.Стецька

шт. 1000 11,24 11240,00 Загальний 
фонд

4 ФОП Петрик В.І. 2-ВУ 02.02.22

Оренда театралізованих 
костюмів з нагоди 
проголошення 2022 року в 
Тернопільській області роком 
Я.Стецька

шт. 18 300,00 5400,00 Загальний 
фонд

5 ФОП Шабанова Т.Г. 9-ВУ 08.02.22

Розміщення інформаційних 
відеоматеріалів з нагоди 110-ї 
річниці з Дня народження 
Я.Стецька

хв. 3 1666,66 5000,00 Загальний 
фонд

6 ФОП Швайковник В.Р. 5-ВУ 02.02.22
Нанесення гравіювання на 
пам’ятну дошку про учасника 
бою під Крутами

посл. 1 8400,00 8400,00
Загальний 

фонд

7 ФОП Гой Н.Я. 6-ВУ 02.02.22 Квіткові композиції з нагоди 
Дня пам’яті Героїв Крут шт. 4 550,00 2200,00 Загальний 

фонд

8 ФОП Ющак А.Л. 4-ВУ 02.02.22

Перевезення учасників заходів 
з нагоди Дня Соборності 
України в смт. Мельниця-
Подільська Чорківського р-нк

км 280 12,50 3500,00 Загальний 
фонд



шт. 10 305,00 3050,00 Загальний 
фонд9 ФОП Паляниця В.А. 8-ВУ 04.02.22 Плакати з нагоди відзначення 

Дня Соборності України шт. 3 675,00 1971,00 Загальний 
фонд

10 ФОП Шабанов Т.Г. 10-ВУ 08.02.22

Розміщення інформаційних 
відеоматеріалів з нагоди 
відзначення Дня Соборності 
України

хв. 3 1666,66 5000,00 Загальний 
фонд

11 ФОП Кулик В. 11-ВУ 22.02.2022
Придбання зменшених копій 
державного прапора до Дня 
єднання

шт. 250 12,00 3000,00 Загальний 
фонд

12 ФОП Цимбал Р.А. 12-ВУ-СЗ 28.02.2022
Послуги з виготовлення та 
доставки поліграфічної 
продукції (спрощена закупівля)

шт 270 220,00 59400,00 Загальний 
фонд

13 ФОП Гой Н.Я. 13-ВУ 01.03.2022 Лампадки до Дня Героїв  
Небесної Сотні шт. 300 10,00 3000,00 Загальний 

фонд
Квіткова продукція до Дня 
Героїв Небесної Сотні шт. 9 200,00 1800,00 Загальний 

фонд14 ФОП Болєщук О.Я. 14-ВУ 01.03.2022 Квіткова продукція до Дня 
Героїв Небесної Сотні шт. 3 700,00 2100,00 Загальний 

фонд

15 ФОП Ющак А.Л. 15-ВУ 01.03.2022 Перевезення учасників заходу 
до Дня Героїв Небесної Сотні км 1000 11,00 11000,00 Загальний 

фонд

16-ВУ 12.03.2022

Послуги з розміщення 
інформаційних матеріалів 
щодо висвітлення заходів у 
газеті “Номер один” на 
виконання  обласної програми 
вшанування українців 
(спрощена закупівля)

кв.см. 3500 8,57 29995,00 Загальний 
фонд

16 ПП “Агенство 
Тернопільських новин”

Д.у.№1 28.07.2022

Розірвання договору з 
ініціативи виконавця 
(припинення видання газети 
“Номер один”) 

кв.см. 3500 8,57 -29995,00 Загальний 
фонд

17 ФОП Нитка О.Б. 17-ВУ 02.05.2022

Послуги з трансляції 
відеоінформації на LED бордах 
м.Тернополя до Дня 
Добровольця

сек 80730 0,06193 5000,00 Загальний 
фонд

18 ФОП Гой Н.Я. 18-ВУ 10.05.2022 Придбання гірлянди з нагоди  
Дня пам’яті та примирення шт. 1 1480,00 1480,00 Загальний 

фонд

19 ФОП Болєщук О.Я. 19-ВУ 10.05.2022
Придбання букетів квітів з 
нагоди  Дня пам’яті та 
примирення

шт. 4 550,00 2200,00 Загальний 
фонд

20 ФОП Нитка О.Б. 20-ВУ 10.05.2022 Послуги з трансляція 
відеінформмації на LED сек 62400 0,08013 5000,00 Загальний 

фонд



бордах м.Тернополя з нагоди 
Дня пам’яті та примирення

21 ФОП Болєщук О.Я. 21-ВУ 24.05.2022
Придбання букетів квітів з 
нагоди Дня пам’яті політичних 
репресій

шт. 3 550,00 1650,00 Загальний 
фонд

шт. 3 400,00 1200,00 Загальний 
фонд

шт. 70 60,00 4200,00 Загальний 
фонд

шт. 5 300,00 1500,00 Загальний 
фонд

22 ФОП Болєщук О.Я. 22-ВУ 24.05.2022
Придбання квіткової продукції 
(предмети ритуальної 
належності) з нагоди Дня 
Героїв

шт. 9 66,67 600,00 Загальний 
фонд

23 ФОП Мудрик І.Я. 23-ВУ 30.05.2022
Послуги з виготовлення 
відеороликів з нагоди Дня 
Героїв

шт. 5 5000,00 25000,00 Загальний 
фонд

1-ВС 16.02.2022 шт. 30 1000,00 30000,00 Загальний 
фонд

24 ФОП Кушнірук З.А.
Д.у.№1 13.12.2022

Послуги з розміщення 
інформаційних матеріалів про 
діяльність  роботи 
облдержадміністрації  на сайті 
“Наш день”

шт 20 1000,00 -20000,00 Загальний 
фонд

2-ВС 16.02.2022 шт. 33 1060,00 34980,00 Загальний 
фонд

25 ФОП Мудрик І.Я.
Д.у.№1 13.12.2022

Послуги з проведення 
інформаційної кампанії про 
діяльність 
облдержадміністрації в 
соціальних мережах

шт. 21 1060,00 -22260,00 Загальний 
фонд

26 ФОП Цимбал Р.А 3-ВС 22.02.2022
Послуги з виготовлення та 
доставки поліграфічної 
продукції (спрощена закупівля)

шт. 80 284,00 22720,00 Загальний 
фонд

4-ВС 11.03.2022 кв.см. 8,22 7050 57951,00 Загальний 
фонд

27 ПП Пресова агенція 
“Вільне життя” Д.у.№2 13.12.2022

Послуги з розміщення 
інформаційних матеріалів 
щодо висвітлення діяльності 
ТОДА в газеті “Вільне 
життя”(спрощення закупівля) 

кв.см. 8,22 4730 -38880,40, Загальний 
фонд

28 ТОВ Редакція газети 
“Cвобода”

5-ВС 18.03.2022

Послуги з розміщення 
інформаційних матеріалів про 
діяльність роботи ТОВА на 
сайті “Свобода” в умовах 
воєнного стану в Україні

шт. 10 1000,00 10000,00 Загальний 
фонд

29 ФОП Цимбал Р.А. 6-ВС 18.03.2022
Послуги з виготовлення 
банерів в умовах воєнного 
стану в Україні

шт. 3 1524,33 4573,00 Загальний 
фонд

30 ФОП Паляниця В.А. 7-ВС 18.03.2022 Брошури: “У разі надзвичайної 
ситуації або війни” шт. 80 45,50 3640,00 Загальний 

фонд



8-ВС 29.03.2022 шт. 10 10000,00 60000,00 Загальний 
фонд

31 ТзОВ “TV-4”
Д.у.№1 13.12.2022

Телевізійні послуги з 
підготовки та проведення 
інформаційних програм про 
діяльність ТОВА в умовах 
воєнного стану в Україні

шт 10 10000,00 -60000,00 Загальний 
фонд

9-ВС 29.03.2022 шт. 20 3000,00 60000,00 Загальний 
фонд

32 ПП ТРО “Тернопіль-
Медіа” Д.у.№1 13.12.2022

Телевізійні послуги з 
виготовлення інформаційних 
сюжетів про діяльність ТОВА в 
умовах воєнного стану в 
Україні

шт. 13 3000,00 -40000,00 Загальний 
фонд

33
ПП 

Телерадіоорганізація 
"Ух-радіо"

10-ВС 06.04.2022

Послуги з трансляції 
інформаційних програм про 
діяльність ТОВА на Ух радіо в 
умовах воєнного стану в 
Україні

сек 3501,4 2,85 10000,00 Загальний 
фонд

34 ФОП Буслович Я.А. 11-ВС 06.04.2022

Послуги з виготовлення та 
трансляції інформаційних 
матеріалів про діяльність 
ТОВА на радіо Рокс в умовах 
воєнного стану в Україні

хв. 50 200,00 10000,00 Загальний 
фонд

35 ФОП Паляниця В.А. 12-ВС 16.05.2022

Придбання брошур: “Жителі 
Тернопільщини, які 
безкоштово прийняли 
переселенців, можуть отримати 
компенсацію”

шт. 2000,00 2,00 4000,00 Загальний 
фонд

36 ФОП Паляниця В.А. 25-ВУ 30.06.2022
придбання  банера з нагоди 
Дня Конституції в умовах 
воєнного стану в Україні

шт. 1 1950,00 1950,00 Загальний 
фонд

37 ФОП Болєщук О.Я. 24-ВУ 30.06.2022
букети квітів до Дня 

Конституції в умовах воєнного 
стану в Україні

шт. 4 300,00 1200,00 Загальний 
фонд

38 ФОП Мудрик  І.Я. 28-ВУ 28.07.2022

інформаційні послуги з 
виготовлення фрагменту 

короткометражного фільму про 
державотворців 

Тернопільщини з нагоди Дня 
Української Державності в 

умовах воєнного стану в 
Україні

сек. 350 30,00 10500,00 Загальний 
фонд

39 ФОП Ющак А.Л. 27-ВУ 29.07.2022

перевезення учасників заходу 
до Дня Української 

Державності в умовах воєнного 
стану в Україні

год. 2 250,00 500,00 Загальний 
фонд

шт. 2 450,00 900,0040 ФОП Болєщук О.Я. 26-ВУ 29.07.2022 букети квітів до Дня 
Української Державності в шт. 2 550,00 1100,00

Загальний 
фонд



умовах воєнного стану в 
Україні шт. 6 150,00 900,00

41 ФОП Вербіцька Т.О. 2022-3 29.07.2022

розміщення інформації з 
нагоди відзначення Дня 

Української Державності в 
умовах воєнного стану в 

Україні

посл. 3 1000,00 3000 Загальний 
фонд

42 ФОП Ющак А.Л. 29-ВУ 10.08.2022

перевезення учасників заходу з 
нагоди Всеукраїнської прощі  
родин загиблих українських 

військовослужбовців в умовах 
воєнного стану в Україні

км 160 28,13 4500,8 Загальний 
фонд

державна атрибутика (прапори) 
з нагоди відзначення Дня 

Державного Прапора в умовах 
воєнного стану в Україні

шт 3 600,00 1800,00

43 ФОП Різник Олег 
Іванович 30-ВУ 29.08.2022 державна атрибутика (прапори) 

з нагоди відзначення Дня 
Державного Прапора в умовах 

воєнного стану в Україні

шт 4 855,00 3420,00

Загальний 
фонд

44 ФОП Тирчак І.В. 31-ВУ 29.08.2022

інформаційна продукція 
(буклети) з нагоди відзначення 

31-ї річниці незалежності 
України в умовах воєнного 

стану в Україні

шт 2000 4,96 9920,00 Загальний 
фонд

45 ФОП Ющак А.Л. 32-ВУ 29.08.2022

перевезення учасників заходу з 
нагоди відзначення Дня 

Державного Прапора в умовах 
воєнного стану в Україні

год 2 250,00 500 Загальний 
фонд

46 ФОП Ющак А.Л. 33-ВУ 29.08.2022

перевезення учасників заходу з 
нагоди панахиди за загиблими 
під час Молитовної зустрічі з 

родинами загиблих захисників 
України у селі Зарваниця в 

умовах воєнного стану в 
Україні

км 145,32 48,17 7000,06 Загальний 
фонд

шт 3 600,00 1800,00
шт 8 550,00 4400,00
шт 1 350,00 350,00
шт 1 250,00 250,00

47 ФОП Болєщук О.Я. 40-ВУ 29.08.2022

букети квітів з нагоди: Дня 
державного Прапора , 31-ї 

річниці незалежності України, 
Дня вшанування пам'яті 

захисників України в умовах 
воєнного стану в Україні шт 57 125,00 7125,00

Загальний 
фонд

48 ПП "ТРО "Тернопіль-
Медіа" 36-ВУ 29.08.2022

інформаційні послуги 
(виготовлення інформаційних 

сюжетів)  на телеканалі 
посл. 3 5000,00 15000 Загальний 

фонд



"Тернопіль 1" з нагоди: Дня 
Державного Прапора, 31-ї 

річниці незалежності України, 
Дня вшанування пам'яті 

захисників України в умовах 
воєнного стану в Україні

49
ПП 

Телерадіоорганізація 
"Ух-радіо"

35-ВУ 29.08.2022

послуги з розміщення 
інформаційних матеріалів на 

"Ух радіо" з нагоди: Дня 
Державного Прапора, 31-ї 

річниці незалежності України, 
Дня вшанування пам'яті 

захисників України в умовах 
воєнного стану в Україні

посл. 3 4953,60 14860,8 Загальний 
фонд

50 ФОП Паляниця В.А. 41-ВУ 29.08.2022

інформаційна продукція 
(таблички пластикові) з 
нагоди: Дня державного 

Прапора, 31-ї річниці 
незалежності України

шт 8 240,00 1920,00 Загальний 
фонд

свічки шт 200 7 1400,00
лампадки шт 10 100,00 1000,00

51 ФОП Гой Н.Я. 39-ВУ 29.08.2022
гирлянди з нагоди Молитовної 

зустрічі у селі Зарваниця до  
Дня вшанування пам'яті 

захисників України в умовах 
воєнного стану в Україні

шт 1 1000,00 1000,00

Загальний 
фонд

52 ТзОВ "TV-4" 37-ВУ 29.08.2022

інформаційні послуги 
(виготовлення інформаційних 
сюжетів)  на телеканалі "TV-4" 

з нагоди: Дня Державного 
Прапора, 31-ї річниці 

незалежності України, Дня 
вшанування пам'яті захисників 

України в умовах воєнного 
стану в Україні

посл. 3 5000,00 15000,00 Загальний 
фонд

53 ФОП Буслович Ядвіга 
Альбінівна 34-ВУ 29.08.2022

розміщення інформаційних 
матеріалів на "Радіо Рокс" з 

нагоди: Дня Державного 
прапора, 31-ї річниці 

незалежності України, Дня 
вшанування пам'яті захисників 

України в умовах воєнного 
стану в Україні

посл. 3 5000,00 15000,00 Загальний 
фонд

54 ФОП Вербіцька Т.О. 2022-4 29.08.2022 послуги з розміщення 
інформаційних матеріалів з посл. 3 1000,00 3000,00 Загальний 

фонд



нагоди: Дня Державного 
Прапора, 31-ї річниці 

незалежності України, Дня 
вшанування пам'яті захисників 
України на сайті "Номер один" 

в умовах воєнного стану в 
Україні

55 ПП ТРК "Смайл" 38-ВУ 29.08.2022

інформаційні послуги (відео 
версія) з нагоди Дня 

вшанування пам'яті захисників 
України в умовах воєнного 

стану в Україні

посл. 3 5000,00 15000,00 Загальний 
фонд

56 ФОП Болєщук О.Я. 43-ВУ 09.09.2022

букет квітів для покладання 
біля пам'ятних знаків щодо 
вшанування пам'яті жертв 
примусової депортації 
українців з їх етнічних земель 
на території Польщі в умовах 
воєнного стану в Україні

шт 2 300,00 600,00 Загальний 
фонд

57 ФОП Гой Н.Я. 44-ВУ 09.09.2022

лампадка для покладання біля 
пам'ятних знаків щодо 
вшанування пам'яті жертв 
примусової депортації 
українців з їх етнічних земель 
на території Польщі в умовах 
воєнного стану в Україні

шт 1 150,00 150,00 Загальний 
фонд

58 ПП ТРК "Смайл" 42-ВУ 09.09.2022

інформаційні послуги(пряма 
трансляція) щодо вшанування 
пам'яті жертв примусової 
депортації українців з їх 
етнічних земель на території 
Польщі в умовах воєнного 
стану в Україні

посл. 1 7000,00 7000,00 Загальний 
фонд

59 ФОП Ющак А.Л. 45-ВУ 16.09.2022

перевезення учасників заходів 
з нагоди XIV Всеукраїнського 
військового паломництва до 
села Зарваниця в умовах 
воєнного стану в Україні

км 145,3 24,09 3500,28 Загальний 
фонд

60 ПП "ПА "Вільне 
життя" 46-ВУ-СЗ 27.09.2022

послуги з розміщення 
інформаційних матеріалів 
щодо висвітлення заходів в 
умовах воєнного стану в 
Україні у друкованих ЗМІ 

кв.см 3000 8,28 24840,00 Загальний 
фонд

61 ТОВ"Радіо Тон" 47-ВУ-СЗ 28.09.2022 Послуги з виготовлення та 
трансляції на радіо програми 6 4980,00 29880,00 Загальний 

фонд



Д.у.№1 13.12.2022

інформаційної продукції 
(радіопрограм) щодо 
висвітлення заходів в умовах 
воєнного стану в Україні про 
українців, постраждалих у ХХ 
столітті внаслідок окупаційних 
режимів та Героїв Небесної 
Сотні, учасників АТО, ООС у 
ХХІ столітті 

програми 3 4980,00 -14940,00 Загальний 
фонд

62 ФОП Мудрик  І.Я. 50-ВУ 30.09.2022

виготовлення інформаційної 
продукції (відеоролика) з 
нагоди 81 роковин трагедії 
Бабиного Яру в умовах 
воєнного стану  в Україні

сек. 175 40,00 7000,00 Загальний 
фонд

63 ФОП Нитка О.Б. 49-ВУ 30.09.2022

послуги з розміщення на LED 
бордах відео інформації щодо 
висвітлення 81 роковин 
трагедії Бабиного Яру в умовах 
воєнного стану в Україні

сек. 75960 0,05 3798,00 Загальний 
фонд

64 ФОП Болєщук О.Я. 48-ВУ 30.09.2022

квіткова продукція - букети 
квітів (предмети ритуальної 
належност)і  з нагоди 81 
роковин трагедії Бабиного Яру 
в умовах воєнного стану в 
Україні

шт 3 300,00 900,00 Загальний 
фонд

66 ФОП Карандова С.В. 14-ВС 16.11.2022

за послуги харчування з нагоди 
Дня працівників радіо, 

телебачення та зв'язку, в 
умовах воєнного стану в 

Україні

посл 1 1500,00 1500,00 Загальний 
фонд

органайзери для документів з 
нагоди Дня працівників радіо, 

телебачення та зв'язку, в 
умовах воєнного стану в 

Україні

шт 17 450,00

67 ФОП Тирчак І.В. 13-ВС 16.11.2022
календарі вітальні з нагоди Дня 
працівників радіо, телебачення 
та зв'язку, в умовах воєнного 

стану в Україні

шт 17 57,00

8619,00 Загальний 
фонд

68 ФОП Гой Н.Я. 62-ВУ 21.11.2022

лампадки (предмети 
ритуальної належності) для 
покладання біля пам'ятних 
знаків з нагоди вшанування 

подвигу учасників Революції 
Гідності та увічнення пам'яті 

шт 5 200,00 1000,00 Загальний 
фонд



Героїв Небесної Сотні в умовах 
воєнного стану в Україні

69 ПП ТРО "Тернопіль-
Медіа" 51-ВУ-СЗ 12.10.2022

послуги з підготовки та 
трансляції серії інформаційних 

програм на телебаченні про 
захисників з Тернопільщини до 

Дня захисника України, в 
умовах воєннoго стану в 

Україні

програми 5 11000,00 55000,00 Загальний 
фонд

70 ТОВ "TV-4" 52-ВУ-СЗ 12.10.2022

інформаційні послуги-прямі 
ефіри щодо вшанування 

українців, постраждалих у ХХ 
столітті внаслідок окупаційних 

режимів, Героїв Небесної 
Сотні, учасників 

антитерористичної операції та 
операції об'єднаних сил у ХХІ 

столітті на телебаченні, в 
умовах воєнного стану в 

Україні

посл 5 10000,00 50000,00 Загальний 
фонд

Букети, шт 10 500,00
Букети, шт 10 200,00
Букети, шт 4 600,0071 ФОП Болєщук О.Я. 55-ВУ 14.10.2022

квіткова продукція (предмети 
ритуальної належності) для 
покладання біля пам'ятних 

знаків з нагоди Дня захисників 
та захисниць України в умовах 

воєнного стану в Україні
Хризантеми, шт 18 70,00

10660,00 Загальний 
фонд

72 ФОП Тирчак І.В. 56-ВУ 14.10.2022

інформаційна продукція 
(буклети) з нагоди Дня 

захисників та захисниць 
України в умовах воєнного 

стану в Україні

шт 1000 7,40 7400,00 Загальний 
фонд

73 ФОП Ющак А.Л. 59-ВУ 14.10.2022

перевезення учасників заходу з 
нагоди Дня захисників та 

захисниць України в умовах 
воєнного стану в Україні

год 5 250,00 1250,00 Загальний 
фонд

74 ФОП Вербіцька Т.О. 2022-5 14.10.2022

послуги з розміщення 
інформації з нагоди Дня 
захисників та захисниць 

України в умовах воєнного 
стану в Україні

посл 3 1000,00 3000,00 Загальний 
фонд

75 ФОП Карандова С.В. 53-ВУ 14.10.2022

послуги з організації 
харчування з нагоди Дня 
захисників та захисниць 

України в умовах воєнного 
стану в Україні

посл 1 6780,00 6780,00 Загальний 
фонд



76 ФОП Мудрик  І.Я. 57-ВУ 14.10.2022

послуги з виготовлення 
інформаційної продукції 

(відеоролика) з нагоди Дня 
захисника і захисниць України 

в умовах воєнного стану в 
Україні

сек 185 40,00 7400,00 Загальний 
фонд

лампадки (предмети 
ритуальної належності) для 
покладання біля пам'ятних 

знаків з нагоди Дня захисників 
та захисниць України в умовах 

воєнного стану в Україні

шт 9 170,00

77 ФОП Гой Н.Я. 54-ВУ 14.10.2022 гірлянда (предмети ритуальної 
належності) для покладання 

біля пам'ятних знаків з нагоди 
Дня захисників та захисниць 
України в умовах воєнного 

стану в Україні

шт 1 1000,00

2530,00 Загальний 
фонд

78 ФОП Нитка О.Б. 58-ВУ 14.10.2022

послуги з розміщення на LED 
бордах відео інформації з 
нагоди Дня захисників та 

захисниць України в умовах 
воєнного стану в Україні

сек 1534 2,4758 3798,00 Загальний 
фонд

лампадки (предмети 
ритуальної належності) з 

нагоди 104-ї річниці утворення 
Західноукраїнської Народної 

республіки  в умовах воєнного 
стану в Україні

шт 8 150,00,

79 ФОП Гой Н.Я. 60-ВУ 07.11.2022 гірлянди (предмети ритуальної 
належності) з нагоди 104-ї 

річниці утворення 
Західноукраїнської Народної 

республіки  в умовах воєнного 
стану в Україні

шт 1 1500,00

2700,00 Загальний 
фонд

80 ФОП Болєщук О.Я. 61-ВУ 21.11.2022

квіткова продукція (предмети 
ритуальної належності) для 
покладання біля пам'ятних 
знаків з нагоди вшанування 

подвигу учасників Революції 
Гідності та увічнення пам'яті 

Героїв Небесної Сотні в умовах 
воєнного стану

шт 4 650,00 2600,00 Загальний 
фонд

2 290,00 580,0081 ФОП Гой Н.Я. 63-ВУ 28.11.2022 лампадки(предмети ритуальної 
належності)для покладання шт 1 250,00 250,00

Загальний 
фонд



біля пам'ятних знаків з нагоди 
90-х роковин Голодомору в 
Україні в умовах воєнного 

стану в Україні

290 45,00 13050,00

82 ФОП Тирчак І.В. 1-ГС 05.12.2022

канцтовари(органайзери для 
документів, календарі вітальні) 

до Дня волонтера в умовах 
воєнного стану в Україні

шт
Органайзер-

11,
календар-11

Органайзер-
450,00, 

календарі-57,00 5577,00
Загальний 

фонд

83 ФОП Карандова С.В. 2-ГС 09.12.2022

послуги з організації 
харчування з нагоди засідання 

круглого столу "Волонтерство і 
патріотизм: веління часу" в 

умовах воєнного стану в 
Україні

посл 1 2280,00 2280 Загальний 
фонд

84 ФОП Щеснович О.К. 4-ГС 19.12.2022
купівля канцтоварів для потреб 

громадської ради в умовах 
воєнного стану в Україні

шт 149

Папір, ручки, 
олівці, файли, 

степлери, 
скоби, папки 

картоні, папки 
пластикові, 

клей, блокноти

6051,48 Загальний 
фонд

85 ФОП Яценик В.С. 3-ГС 19.12.2022

ремонт та заправка картріджів 
для потреб громадської ради в 

умовах воєнного стану в 
Україні

посл 3 370,00 1110,00 Загальний 
фонд

86 ФОП Мудрик  І.Я. 5-ГС 19.12.2022

ремонт офісної техніки для 
потреб громадської ради в 
умовах воєнного стану в 

Україні

посл 3 1650,00 4950,00 Загальний 
фонд

Начальник управління                                                                                                    Ганна ВАСИЛЕНКО



ЗВІТ
 про використання коштів обласного бюджету за 2022 рік

№
№

з/п

Захід Відповідальний 
виконавець 

Планові 
обсяги 

фінансування, 
грн. 

Фактичні 
обсяги 

фінансування, 
грн. 

Стан виконання заходів (результативні показники 
виконання програми)

По програмі вшанування  українців, постраждалих у ХХ столітті внаслідок окупаційних режимів, Героїв Небесної Сотні, учасників антитерористичної операції 
та операції об’єднаних сил у ХХІ столітті на 2020-2022 роки

1 Заходи з нагоди відзначення 110-ої  
річниці з  дня народження 

Я.Стецька

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської 

облдержадміністрації

28775,00 28775,00 19 січня 2022 року відбулися заходи щодо відзначення 110-ої  річниці з  
дня народження Я.Стецька. З цієї нагоди проведено спецпогашення 
поштової марки та відкриття тематичної виставки, на якій представлені 
унікальні експонати. Забезпечено висвітлення заходів у ЗМІ, придбано 
квіткову продукцію, виготовлено настільні кольорові календарі з 
портретом Я.Стецька, виготовлено друковану продукцію та 
забезпечено театралізованими костюмами часів ОУН УПА учасників 
почесної варти біля пам’ятника Я.Стецьку у день проведення заходів.

2 Заходи з нагоди відзначення Дня 
Соборності України

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської 

облдержадміністрації

13521,00 13521,00 22 січня 2022 року відбулися заходи з нагоди відзначення Дня 
Соборності України. За участю голів Тернопільської, Хмельницької і 
Чернівецької обласних державних адміністрацій, творчих колективів, 
молодіжних організацій, громадськості на мості (через річку Збруч), що 
в с. Окопи Мельнице-Подільської селищної громади, відбулася акція 
єднання та громадської злагоди. Делегаціями трьох областей проведено 
з’єднання синього і жовтого полотнищ завдовжки 50 метрів, що 
символізує прапор України та єдність українського народу. 
Організовано інформаційний супровід та висвітлення у місцевих ЗМІ 
цього заходу, забезпечено перевезення учасників заходу до місць їх 
проведення.

3 Заходи з нагоди відзначення Дня 
пам’яті Героїв Крут  

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської 

облдержадміністрації

10600,00 10600,00 29 січня 2022 року відбулися заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті 
Героїв Крут. В населених пунктах області  вшанували подвиг юнаків, 
які загинули в бою під Крутами в січні 1918 року. В цей день було 
організовано встановлення пам’ятної дошки з нанесеним гравіюванням 
про учасника бою під Крутами, вихідця з Тернопільщини, придбано 
квіткову продукцію для покладання до встановленої пам’ятної дошки.

4 Заходи з нагоди Дня єднання Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської 

облдержадміністрації

3000,00 3000,00 16 лютого 2022 року відбулися  заходи з нагоди Дня єднання в парку 
«Топільче» в м.Тернопіль, де відбулася акція єднання з зменшеними 
копіями державного прапора.

5 Заходи з нагоди відзначення Дня 
Героїв Небесної Сотні

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської 

облдержадміністрації

17900,00 17900,00 20 лютого 2022 року відбулися заходи до дня Героїв Небесної Сотні. 
Біля пам’ятника Героїв Небесної Сотні відбувся мітинг-реквієм, де 
учасники молитвою, покладанням квітів і запаленням лампадок 
вшанували пам’ять загиблих під час Революції гідності. Підніжжя 
пам’ятника підсвітили 7 прожекторами на честь загиблих Героїв, 
вихідців з Тернопільщини. Пам’ятні заходи відбулися на могилах і біля 
пам’ятних знаків Героїв Небесної Сотні. Члени родин загиблих 
учасників Революції гідності взяли участь у меморіальних заходах у 



місті Києві. Забезпечено висвітлення заходів у засобах масової 
інформації.

6 Заходи з нагоди Дня добровольця  
в умовах повномасштабної 
російсько-української війни

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської обласної 
військової адміністрації

11600,00 11600,00 14 березня 2022 року до Дня добровольця відбулися заходи, на яких  
вшанували мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету 
і територіальної цілісності України в час повномасштабної російсько-
української війни. Проведено нагородження добровольців відзнаками 
«За службу Україні», які перші стали на захист Батьківщини, а також 
висловлена подяка вихідцям з Тернопільщини, які прибули захищати 
Україну з-за кордону. Забезпечено підготовку інформаційних 
матеріалів і розміщення їх у засобах масової інформації про участь 
добровольців – захисників України у російсько-українській війні; 
виготовлення та розміщення білбордів, тематичних постерів, іншої 
друкованої продукції, присвяченої добровольцям – захисникам 
України.

7 Заходи з нагоди Дня пам’яті і 
примирення та Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні в 
умовах повномасштабної 

російсько-української війни

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської обласної 
військової адміністрації

14180,00 14180,00 8 травня 2022 року в місті Тернополі на Микулинецькому кладовищі 
відбулося вшанування жертв Другої світової війни. Керівники області 
й міста Тернополя віддали шану загиблим хвилиною мовчання та 
поклали квіти до могили жертв сталінських репресій у роки Другої 
світової війни. Пам’ятні заходи відбулись під гаслом „Пам’ятаємо. 
Перемагаємо”
У місцевих засобах масової інформації та на сторінці фейсбук обласної 
військової адміністрації забезпечено розміщення інформаційних 
тематичних матеріалів і відеоматеріалів про боротьбу українського 
народу за перемогу над нацизмом. Виготовлено та розміщено тематичні  
білборди і сітілайти.

8 Заходи з нагоди Дня пам’яті жертв 
політичних репресій  в умовах 
повномасштабної російсько-

української війни

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської обласної 
військової адміністрації

1650,00 1650,00 15 травня 2022 року в місті Тернополі біля приміщення історико-
меморіального музею політичних в’язнів і репресованих відбулося 
вшанування пам’яті жертв політичних репресій. Керівники області й 
міста Тернополя віддали шану загиблим хвилиною мовчання та 
поклали квіти до пам’ятного знаку загиблим під час терору.

9 Заходи з нагоди Дня Героїв в 
умовах повномасштабної 

російсько-української війни

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської обласної 
військової адміністрації

38000,00 38000,00 23 травня 2022 року в області відзначали День Героїв. На знак шани на 
Микулинецькому кладовищі до могил полеглих захисників відбулося 
покладання квітів та хвилиною мовчання вшанування Героїв. За 
загиблими Героями відбулась панахида. Також поклали квіти до 
меморіальної стели «Загинули за волю України» та пам’ятника Степану 
Бандері.

10 Заходи з нагоди відзначення дня 
конституції в умовах 

повномасштабної російсько-
української війни

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської обласної 
військової адміністрації

3150,00 3150,00 28 червня 2022 року відбулися заходи з нагоди 26-ї річниці Конституції 
України на Театральному майдані міста Тернополя. Керівники області 
і міста поклали квіти до меморіалу Незалежності. Забезпечено 
висвітлення заходів у засобах масової інформації та розміщення 
тематичної друкованої продукції, відеоматеріалів про боротьбу 
українського народу за свободу і незалежність.

11 Заходи з нагоди відзначення Дня 
Української Державності в умовах 

воєнного стану в Україні

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 

23500,00 23500,00 28 липня 2022 року в місті Тернополі відбулися заходи з відзначення 
Дня Української Державності. У парку Сопільче проведено церемонію 
урочистого підняття найбільшого в області Державного Прапора 
України. Під час урочистостей присутні хвилиною мовчання та 
покладанням квітів ушанували пам’ять усіх, хто боровся за 



Тернопільської обласної 
військової адміністрації

незалежність України. Місцевими засобами масової інформації 
забезпечено висвітлення заходів із відзначення в області Дня 
Української Державності, організовано цикл тематичних теле- і 
радіопередач. Виготовлено та розміщено білборди з відзначення 
знакової події в державі. Знято та змонтовано короткометражний фільм 
„Я – Держава” і проведено його презентацію. В основі сюжету 
покладено історію державотворців, причетних до Тернопільщини, які 
зробили суттєвий внесок у становлення та формування нашої країни.

12 Всеукраїнська проща родин 
загиблих військовослужбовців у 

російсько-українській війні

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської обласної 
військової адміністрації

4500,80 4500,80 7 серпня 2022 року у селі Лішня Кременецького району відбулась 
Всеукраїнська проща родин загиблих військовослужбовців у російсько-
українській війні. Цьогоріч проща відбулася за представництва восьми 
західноукраїнських областей. У с. Лішня знаходиться єдина в Україні 
каплиця-пантеон Героїв АТО/ООС. Управлінням забезпечено 
організацію перевезення членів родин загиблих бійців Тернопільщини 
для участі у Всеукраїнській прощі та висвітлення у місцевих засобах 
масової інформації проведення заходу.

13 Заходи з відзначення Дня 
Державного Прапора України та 

31-ї річниці незалежності України, 
Дня пам’яті захисників України в 
умовах воєнного стану в Україні

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської обласної 
військової адміністрації

132945,86 132945,86 23 серпня 2022 року в парку Сопільче, що в місті Тернополі, відбулася 
церемонія урочистого підняття найбільшого прапора області. Під час 
заходу продемонстрували прапори різних епох. 24 серпня 2022 року у 
Старому парку міста Тернополя відбулися урочистості до Дня 
Незалежності України. 27 серпня 2022 року організовано перевезення у 
Марійський духовний центр села Зарваниці родин загиблих військових, 
де відбулася спільна молитовна зустріч. 29 серпня 2022 року в місті 
Тернополі й області відбулися заходи з нагоди вшанування пам’яті 
полеглих захисників України. На Алеї Героїв, що на Микулинецькому 
кладовищі, відслужено панахиду та проведено мітинг. Відтак на могили 
Героїв поклали квіти. Місцевими засобами масової інформації 
забезпечено висвітлення заходів, організовано цикл тематичних теле- і 
радіопередач. Виготовлено та розміщено білборди. 

14 Заходи з нагоди вшанування 
пам’яті жертв примусової 

депортації українців з їх етнічних 
земель на території Польщі в 

умовах воєнного стану в Україні

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської обласної 
військової адміністрації

7750,00 7750,00 11 вересня 2022 року в м.Тернополі та області відбулися заходи із 
вшанування пам’яті жертв примусової депортації українців з їхніх 
етнічних земель на території Польщі. Управлінням організовано 
придбання та покладання квітів і лампадок до пам’ятного знаку 
жертвам депортації та забезпечено висвітлення у місцевих засобах 
масової інформації заходів з нагоди вшанування пам’яті жертв 
примусової депортації українців з їхніх етнічних земель на території 
Польщі.

15 Заходи з нагоди ХІV 
Всеукраїнського військового 
паломництва до Зарваниці в 

умовах воєнного стану в Україні

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської обласної 
військової адміністрації

3500,28 3500,28 17 вересня 2022 року відбулися заходи з нагоди ХІV Всеукраїнського 
військового паломництва до Зарваниці. Управлінням організовано 
перевезення учасників заходу до с.Зарваниці Тернопільської області.



16 Заходи з нагоди 81 роковин 
трагедії Бабиного Яру, в умовах 

воєнного стану в Україні

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської обласної 
військової адміністрації

19978,00 19978,00 29 вересня 2022 року в області відбулись заходи із вшанування пам’яті 
жертв трагедії Бабиного Яру. Біля пам’ятного знаку в селі Петриків 
Тернопільського району відбулося покладання квітів та лампадок щодо 
вшанування пам’яті жертв Голокосту. Місцевими засобами масової 
інформації забезпечено висвітлення проведення заходів, виготовлено 
та розміщено тематичні білборди.

17 Заходи з нагоди дня захисників та 
захисниць України

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської обласної 
військової адміністрації

122958,40 122958,40 14 жовтня в місті Тернополі на Театральному майдані та біля пам’ятної 
стели „Загинули за волю України” відбулися урочистості із вшанування 
пам’яті загиблих захисників України – учасників російсько-української 
війни, присутні поклали квіти, лампадки до пам’ятної стели та 
пам’ятників діячів українського державотворення.  Ця подія  
висвітлювалася у газетах, на телебаченні та в інших засобах масової 
інформації, створена серія програм про захисників Тернопільщини, 
виготовлено тематичну друковану продукцію.

18 Заходи з нагоди 104-річниці 
утворення Західноукраїнської 

Народної Республіки

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської обласної 
військової адміністрації

21240,40 21240,40 1 листопада 2022 року в місті Тернополі з нагоди відзначення 104-
річниці з часу проголошення Західноукраїнської Народної Республіки 
біля меморіалу Українських січових стрільців і могил бійців 
Української Галицької Армії керівники області покладанням квітів, 
лампадок та хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав 
життя у боротьбі за українську державу на початку ХХ століття. Ця 
подія  висвітлювалася у газетах, на телебаченні та в інших засобах 
масової інформації.

19 Заходи щодо вшанування подвигу 
учасників Революції Гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної 
Сотні

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської обласної 
військової адміністрації

23938,00 23938,00 21 листопада 2022 року в місті Тернополі біля пам’ятника Героям 
Небесної Сотні проведено мітинг пам’яті за участю представників 
влади, родин Героїв Небесної Сотні, військовослужбовців, 
священнослужителів, громадськості. Присутні молитвою, хвилиною 
мовчання і покладанням квітів та лампадок  ушанували пам’ять 
загиблих. Ця подія  висвітлювалася у газетах, на телебаченні та в інших 
засобах масової інформації, було виготовлено тематичну друковану 
продукцію.

20 Заходи щодо вшанування 90-х 
роковин Голодомору 1932-1933 

років в Україні

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської обласної 
військової адміністрації

32668,40 32668,40 26 листопада 2022 року на Театральному майдані міста Тернополя 
проведено мітинг-реквієм, панахиду й акцію „Запали свічку”. Учасники 
заходу виклали з лампадок символічний хрест, молитвою та хвилиною 
мовчання вшанували пам’ять жертв голодоморів.  Ця подія  
висвітлювалася у газетах, на телебаченні та в інших засобах масової 
інформації, було виготовлено тематичну друковану продукцію.

21 Заходи з нагоди Дня Збройних Сил 
України

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської обласної 
військової адміністрації

20692,80 20692,80 6 грудня 2022 року з нагоди Дня Збройних Сил України було 
виготовлено та розміщено тематичні постери, інші друковані 
інформаційні матеріали та здійснювалося висвітлення у засобах 
масової інформації заходів з нагоди свята.



По програмі розвитку громадянського суспільства у Тернопільській області на 2021-2023 роки

1 Круглий стіл «Волонтерство і 
патріотизм: веління часу»

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської обласної 
військової адміністрації

7857,00 7857,00 5 грудня 2022 року відбувся круглий стіл «Волонтерство і патріотизм: 
веління часу». Під час проведення заходу було відзначено подяками та 
подарунками  волонтерів та волонтерські колективи.

По програмі розвитку видавничої справи та інформаційного простору у Тернопільській області на 2021-2024 роки

1 Заходи з нагоди відзначення  дня 
працівників радіо, телебачення і 

зв’язку

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю 
Тернопільської обласної 
військової адміністрації

10119,00 10119,00 16 листопада 2022 року відбувся захід, присвячений Дню працівників 
ра́діо, телеба́чення та зв'язку́, на якому було відзначено подарунками 
кращих представників цієї професії.

 Начальник управління                                                                                                    Ганна ВАСИЛЕНКО


