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

Форма 1
ЗВІТ ПРО КАСОВІ ВИДАТКИ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ

ЗА 2021 РІК 
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
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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

947010,80 х х х х х х х х х х х 947010,80 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

998948,50 х х х х х х х х х х х 998948,50 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

193167,20 х х х х х х х х х х х 193167,20 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 2021 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 ТзОВ «TV-4» 1 22.02.2021 Виготовлення та трансляція 

відеосюжетів на телеканалі 
TV-4 про висвітлення 
діяльності роботи 
облдержадміністрації

відеосюжет 50 3000,00 150 000,00 Загальний 
фонд

2 ТРО «Тернопіль-
Медіа»

2 09.03.2021 Підготовка та проведення 
інформаційних програм на 
каналі Тернопіль-1 про 
висвітлення діяльності роботи 
облдержадміністрації

Інформаційні 
програми

34 4411,76 150 000,00 Загальний 
фонд

3 ФОП Цимбал Р.А. 3 12.03.2021 Виготовлення постерів (6х3) 
про висвітлення діяльності 
роботи облдержадміністрації

постери 40 350,00 14000,00 Загальний 
фонд

4 ФОП Нитка О.Б. 4 12.03.2021 Трансляція аудіо інформації 
на зупинках м.Тернополя про 
висвітлення діяльності роботи 
облдержадміністрації

сек 250000 0,02 5000,00 Загальний 
фонд

5 ФОП Савчук Т.В. 5 12.03.2021 Інформаційні послуги на 
інтернет ресурсах про 
висвітлення діяльності роботи 
облдержадміністрації

шт 19 1050,00 20000,00 Загальний 
фонд

6 ТОВ “Радіо Тон” 38 31.03.2021 Розміщення інформаційних 
програм на радіо Рокс 

хв. 30 166,67 5000,00 Загальний 
фонд

7 ФОП Кушнірук З.А. 5 01.02.2021 Інформаційні послуги в газеті 
«Наш ДЕНЬ» до Дня 
Соборності України 

кв.см. 600 1 кв.см..- 
5грн00 коп.

3000,00 Загальний 
фонд

8 ТОВ”TV-4” 1 01.02.2021 Виготовлення та розміщення 
відеоматеріалів на каналі TV-
4 до Дня Соборності України

Пряма 
трансляція, 

сюжет в новинах

3  3000,00 9000,00 Загальний 
фонд

9 ТОВ “Редакція 4 01.02.2021 Інформаційні послуги в газеті кв.см. 300,12  за 1 кв.см.- 3000,00 Загальний 



газети”Свобода” ”Свобода” до Дня Соборності 
України 

8 грн.33 коп., фонд

10 ПП ТРО”Тернопіль-
Медіа”

2 01.02.2021 Виготовлення та трансляція 
інформаційної програми на 
каналі Тернопіль-1 до Дня 
Соборності України

інформ.програми 2 3500,00 7000,00 Загальний 
фонд

11 ПП”Телекомпанія 
”Смайл”

3 01.02.2021 Виготовлення та трансляція 
інформаційних сюжетів на 
каналі ІНТБ до Дня 
Соборності України 

відеосюжети. 2 2500,00 5000,00 Загальний 
фонд

12 ФОП Вербіцька Т.О. 2021-1 01.02.2021 Інформаційні послуги в газеті  
“Номер один” до Дня 
Соборності України

кв.см. 375,00 1 кв.см.
8 грн.00 коп.

3000,00 Загальний 
фонд

13 ФОП Савчук Т.В. 6 01.02.2021 Інформаційні послуги на 
інтернет ресурсах до Дня 
Соборності України

шт 3 1000,00 3000,00 Загальний 
фонд

14 ПП 
«Tелерадіокомпанія 

«Смайл»

7 26.02.2021 Виготовлення та розміщення  
відеоматеріалів на телеканалі 
«Смайл» до Дня Героїв 
Небесної Сотні 

відеоматеріал 2 2500,00 5 000,00 Загальний 
фонд

15 ПП ТРО”Тернопіль-
Медіа”

9 26.02.2021 Виготовлення та трансляція 
інформаційної програми на 
каналі Тернопіль-1 до Дня 
Героїв Небесної Сотні

інформ.програми 2 2500,00 5000,00 Загальний 
фонд

16 ФОП Греса Н.П. 8 26.02.2021 Виготовлення відеороликів до 
Дня Героїв Небесної Сотні 

сек. 77  за 1 сек. – 
64грн.93 коп.

5000,00 Загальний 
фонд

17 ТОВ “Радіо Тон” 23 26.02.2021 Розміщення інформаційних 
програм до Дня Героїв 
Небесної Сотні на радіо Рокс 

хв. 30 166,67 5000,00 Загальний 
фонд

18 ФОП Вербіцька Т.О. 2021-3 26.02.2021 Інформаційні послуги в газеті  
“Номер один ” до Дня Героїв 
Небесної Сотні

кв.см. 400,00 1 кв.см.
7 грн.50 коп.

3000,00 Загальний 
фонд

19 ФОП Кушнірук З.А. 11 26.02.2021 Інформаційні послуги на 
вебсайті «Наш ДЕНЬ» до Дня 
Героїв Небесної Сотні 

штук 3 1000,00 3000,00 Загальний 
фонд

20 ТОВ “Редакція 
газети”Свобода” 

10 26.02.2021 Інформаційні послуги в газеті  
ТОВ “Редакція газети 
”Свобода” до Дня Героїв 
Небесної Сотні 

кв.см. 357,143  за 1 кв.см.-
7 грн.00 коп.,

3000,00 Загальний 
фонд

21 ФОП Греса Н.П. 19 11.05.2021 Виготовлення відеоролика до 
Чорнобильської трагедії

секунда 182 1 секунда -27,47 
грн

5000,00 Загальний 
фонд

22 ТОВ “Радіо Тон” 77 16.06.2021 Розміщення інформаційних 
матеріалів у програмі 
«Актуально» на радіо Рокс 

хв. 48 166,67 8000,00 Загальний 
фонд



23 ФОП Шабанова Т.Г. 4 16.06.2021 Трансляція заходу «Мандруй 
Україною.Тернопілля» на веб-
сайті

хв. 120 25,00 3000,00 Загальний 
фонд

24 ФОП Гой Н.Я. 26 16.06.2021 Букети квітів до Дня 
журналіста

шт 24 200,00 4800,00 Загальний 
фонд

25 ФОП Тирчак І.В. 27 16.06.2021 Грамоти, подяки, рамочки до 
Дня журналіста

шт 42 1 шт грамоти-
15,00 грн., 1 шт 
подяки – 350,00 
грн., 1 шт -60,00 

грн.

3450,00 Загальний 
фонд

26 ФГ”Дідо Джозеф” 06-1/2021 16.06.2021 Крафтові подарункові набори шт 6 1020,00 6120,00 Загальний 
фонд

27 ФОП Нитка О.Б. 14 30.06.2021 Послуги радіомовлення на 
вуличному радіо м.Тернополя

секунди 318240 0,02 5000,00 Загальний 
фонд

28 ФОП Ханас В.В. 15 07.05.2021 Фільм «Територія 
примирення» до Дня пам’яті 
та примирення

хвилини 14 2500,00 35000,00 Загальний 
фонд

29 ПП “Агенство 
Тернопільських новин”

2021-9 11.05.2021 Розміщення інформаційних 
матеріалів на сайті «Номер 
один» до Дня пам’яті та 
примирення

шт 3 1000,00 3000,00 Загальний 
фонд

30 ПП ТРО «УХ-радіо» 1205/01 12.05.2021 Трансляція інформаційних 
програм до Дня пам’яті та 
примирення

секунда 2000 2,00 4800,00 Загальний 
фонд

31 ТОВ “Редакція 
газети”Свобода” 

16 11.06.2021 Інформаційні послуги в газеті 
”Свобода” до Дня пам’яті та 
примирення

кв.см. 357,143  за 1 кв.см.-
7 грн.00 коп.,

3000,00 Загальний 
фонд

32 ФОП Кушнірук З.А. 18 11.05.2021 Інформаційні послуги на 
вебсайті «Наш ДЕНЬ» до Дня 
пам’яті та примирення 

штук 4 1000,00 4000,00 Загальний 
фонд

33 ФОП Нитка О.Б. 17 11.05.2021 Послуги радіомовлення на 
вуличному радіо м.Тернополя 
Дня пам’яті та примирення

секунди 210600 0,02 4000,00 Загальний 
фонд

34 ФОП Цимбал Р.А. 12 20.04.2021 Виготовлення постерів (6х3) 
про висвітлення діяльності 
роботи облдержадміністрації

постери 35 350,00 12250,00 Загальний 
фонд

35 ФОП Процик Н.П. 13 20.04.2021 Виготовлення відеоролика про 
діяльність роботи 
облдержадміністрації

хвилин 2,04 980,00 2000,00 Загальний 
фонд

36 ТОВ “Інформаційне 
агентство “Медіатор”

10 09.04.2021 Виготовлення та трансляція 
відеосюжету

секунд 145 34,48 5000,00 Загальний 
фонд

37 ТОВ “Редакція газети 
Ріа Козятин ЛТД”

1/99/03 02.04.2021 Розміщення інформації на 
радіо Люкс ФМ

секунд 1350 2,08 2808,00 Загальний 
фонд

38 ТзОВ “Нова 
Тернопільська газета”

9 02.04.2021 Розміщення інформаційних 
матеріалів на газеті «Нова 

кв.см 500 5,00 2500,00 Загальний 
фонд



Тернопільська»
39 ПП «Вільне життя» 5 02.04.2021 Розміщення інформаційних 

матеріалів на газеті «Вільне 
життя»

кв.см 350 10,00 3500,00 Загальний 
фонд

40 ФОП Вербіцька Т.О. 2021-6 02.04.2021 Розміщення інформаційних 
матеріалів на газеті «Номер 
один»

кв.см 1000 5,00 5000,00 Загальний 
фонд

41 ТОВ “Редакція 
газети”Свобода” 

6 02.04.2021 Інформаційні послуги в газеті 
”Свобода” про діяльність 
роботи облдержадміністрації

кв.см. 230,84  за 1 кв.см.-
8 грн.33 коп.,

3000,00 Загальний 
фонд

42 ФОП Кушнірук З.А. 7 02.04.2021 Інформаційні послуги на 
газеті «Наш ДЕНЬ» про 
роботу облдержадміністрації

кв.см 600,00 5,00 3000,00 Загальний 
фонд

43 ФОП Савчук Т.В. 8 02.04.2021 Виготовлення відеоролика про 
діяльність роботи 
облдержадміністрації

хвилини 6 1333,33 8000,00 Загальний 
фонд

44 ПП"Телерадiокомпанiя 
"Смайл"

12 05.07.2021 виготовлення та трансляцiя 
iнформ.програм з нагоди 102-ї 
річниці Чортківської 
офензиви

секунди 4,58 1750 8000,00 Загальний 
фонд

45 ФОП Цимбал Р.А. 13 05.07.2021  виготовлення постерiв з 
нагоди 102-ї річниці 
Чортківської офензиви

шт 15 350,00 5250,00 Загальний 
фонд

46 ФОП Савчук Т.В. 14 05.07.2021 виготовлення та розмiщення 
iнформ.матер. на сайтi з 
нагоди 102-ї річниці 
Чортківської офензиви

шт 4 1050,00 4200,00 Загальний 
фонд

47 ФОП Вербiцька Т.О. 2021-13 05.07.2021 виготовлення та розмiщення 
iнформ.матер.в газетi "Номер 
один" з нагоди 102-ї річниці 
Чортківської офензиви

кв.см 333,33 12,00 4000,00 Загальний 
фонд

48 ФОП Шабанова Т.Г. 15 16.07.2021  виготовлення та розмiщення 
iнформ.матер.на сайтi з 
нагоди 80-ї річниці 
Заліщицької трагедії;

секунди 138,6 36,07 5000,00 Загальний 
фонд

49 ФОП Кушнiрук З.А. 16 16.07.2021 за виготовлення та 
розмiщення iнформ.матер.в 
газетi "Наш день" з нагоди 80-
ї річниці Заліщицької трагедії

кв.см 800 5,00 4000,00 Загальний 
фонд

50 ФОП Савчук Т.В. 17 16.07.2021 виготовлення вiдеороликiв з 
нагоди 80-ї річниці 
Заліщицької трагедії

секунди 157 39,49 6200,00 Загальний 
фонд

51 ФОП Греса Н.П. 18 16.07.2021 виготовлення та розмiщення 
iнформ.матер.на сайтi з 
нагоди 80-ї річниці 

стаття 3 1000,00 3000,00 Загальний 
фонд



Заліщицької трагедії
52 ПП ТРО "Тернопiль-

Медiа"
19 16.07.2021 виготовлення та трансляцiю 

iнформ.програм з нагоди 80-ї 
річниці Заліщицької трагедії

послуга 1 6000,00 6000,00 Загальний 
фонд

53 ПП"Телерадiокомпанiя 
"Смайл"

20 16.07.2021 виготовлення та трансляцiю 
iнформ.сюжетiв з нагоди 80-ї 
річниці Заліщицької трагедії

секунди 2310 4,33 10000,00 Загальний 
фонд

54 ТзОВ "Радiо Тон" 96 16.07.2021 виготовлення та розмiщення 
iнформ.радiо з нагоди 80-ї 
річниці Заліщицької трагедії

хвилини 18 166,67 3000,00 Загальний 
фонд

55 TOB "TV-4" 21 26.07.2021 виготовлення та розміщення 
відеоматеріалів щодо 
проведення 
Загальнонаціональної прощі в 
с.Зарваниця

послуги 1 6000,00 6000,00 Загальний 
фонд

56 ТОВ "Лiдер-Т" 22 26.07.2021 виготовлення та розмiщення 
iнформ.матер. в газетi "Досьє 
102" щодо проведення 
Загальнонаціональної прощі в 
с.Зарваниця

Кв.см 600 5,00 3000,00 Загальний 
фонд

57 ФОП Греса Н.П. 23 26.07.2021 виготовлення вiдеороликiв 
щодо проведення 
Загальнонаціональної прощі в 
с.Зарваниця

послуга 1 6000,00 6000,00 Загальний 
фонд

58 ФОП Греса Н.П. 25 26.07.2021 виготовлення та розмiщення 
iнформ.матер. на сайтi щодо 
проведення 
Загальнонаціональної прощі в 
с.Зарваниця

статті 4 950,00 3800,00 Загальний 
фонд

59 ТзОВ "Радiо Тон" 111 13.08.2021 виготовлення та розмiщення 
iнформ на .радiо з нагоди 
Міжнародного фестивалю 
лемківської культури

хвилини 18 166,67 3000,00 Загальний 
фонд

60 ПП"Телерадiокомпанiя 
"Смайл"

30 13.08.2021 виготовлення та трансляцiя 
iнформ.програм з нагоди 
Міжнародного фестивалю 
лемківської культури

секунди 1855 6,47 12000,00 Загальний 
фонд

61 ПП ТРО "Тернопiль-
Медiа"

29 13.08.2021 виготовлення та трансляцiя 
iнформ.сюжетiв з нагоди 
Міжнародного фестивалю 
лемківської культури

послуги 1
2

5000,00
3000,00

8000,00 Загальний 
фонд

62 ФОП Вербiцька Т.О. 2021-14 13.08.2021 виготовлення вiдеороликiв з 
нагоди Міжнародного 
фестивалю лемківської 
культури

секунди 117 30,00 3510,00 Загальний 
фонд



63 ПП"Телерадiокомпанiя 
"Смайл"

27 13.08.2021 виготовлення та розмiщення 
вiдеоматерiалiв з нагоди 
відкриття пам’ятника 
М.Цимбалісту

секунди 1390 4,89 6800,00 Загальний 
фонд

64 ФОП Савчук Т.В. 28 13.08.2021 виготовлення вiдеороликiв з 
нагоди відкриття пам’ятника 
М.Цимбалісту 

секунди 148 28,38 4200,00 Загальний 
фонд

65 ФОП Гой Н.Я. 10-09-ВУ 01.09.2021 букети квітів з нагоди 80-ї 
річниці Заліщицької трагедії

шт 2
3
2

550,00
250,00
480,00

2810,00 Загальний 
фонд

66 ФОП Гой Н.Я. 09-09-ВУ 01.09.2021 букети квітів з нагоди 
проведення обласного етапу 
Всеукраїнського велопробігу 
ветеранів війни

шт 1
4
1
4

350,00
250,00
670,00
470,00

3900,00 Загальний 
фонд

67 ФОП Гой Н.Я. 08-09-ВУ 01.09.2021 квiткова продукцiя з нагоди 
Дня жалоби

шт 2
1
2

440,00
250,00
480,00

2490,00 Загальний 
фонд

68 ФОП Ющак А.Л. 07-09-ВУ 01.09.2021 перевезення учасн.заходiв в 
с.Лішню Кременецького р-ну

км 200 12,50 2500,00 Загальний 
фонд

69 ФОП Ющак А.Л. 04-09-ВУ 01.09.2021
перевезення учасн.заходiв на 
марш захисників України в 
м.Київ (2 автобуси)

км 1000 18,00
21,00

39000,00 Загальний 
фонд

70 ПП"Телерадiокомпанiя 
"Смайл"

01-09-ВУ 01.09.2021 виготовл. та 
розмiщен.вiдеоматерiалiв з 
нагоди нагородження 
патріотів, які вибороли 
незалежність

секунди 1236
1116

9,88
10,57

24000,00 Загальний 
фонд

71 ПП ТРО "Тернопiль-
Медiа"

02-09-ВУ 01.09.2021 виготовл. та розмiщен. 
вiдеоматерiалiв з нагоди 
нагородження патріотів, які 
вибороли незалежність

послуги 1 сюжет
1 трансляція

4000,00
8000,00

12000,00 Загальний 
фонд

72 ФОП Фреїшин М.В. 03-09-ВУ 01.09.2021 харчування учасників заходiв 
з нагоди відзначення дня 
Незалежності України

чол. 30 60,00 1800,00 Загальний 
фонд

73 ФОП Тирчак I.Г. 05-09-ВУ 01.09.2021 грамоти, рамки з нагоди 
відзначення дня Незалежності 
України

шт 30 115,00 3450,00 Загальний 
фонд

74 ФОП Гой Н.Я. 06-09-ВУ 01.09.2021 букети та кошик квітів з 
нагоди відзначення 30-ї 
річниці незалежності України 
та Дня Державного Прапора

шт 1 кошик
10 букетів

600,00
450,00

5100,00 Загальний 
фонд

75 ФОП Тирчак I.Г. 15-09-ВУ 08.09.2021 виготовлення плакатiв з 
нагоди Дня пам'яті захисників 
України, які загинули в 

шт 100 26,00 2600,00 Загальний 
фонд



боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну 
цілісність України

76 ФОП Гой Н.Я. 14-09-ВУ 08.09.2021 квiткова продукцiя з нагоди 
Дня пам'яті захисників 
України

шт 4 букети
60 соняхів

450,00
60,00

5400,00 Загальний 
фонд

77 ТОВ"Партнер Медiа" 11-09-ВУ 07.09.2021 виготовлення постерiв для 
білборда з нагоди Дня пам'яті 
захисників України

шт 20 350,00 7000,00 Загальний 
фонд

78 ПП"Телерадiокомпанiя 
"Смайл"

12-09-ВУ 07.09.2021 Послуги з трансляції заходу з 
нагоди Дня памяті захисників 
України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну 
цілісність України на 
телеканалі ІНТБ (відеострім)

послуга 1 10000,00 10000,00 Загальний 
фонд

79 ПП ТРО "Тернопiль-
Медiа"

13-09-ВУ 07.09.2021 Послуги з трансляції заходів з 
нагоди Дня пам'яті захисників 
України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну 
цілісність України (на 
телеканалі "Тернопіль 1")

послуга 1 5000,00 5000,00 Загальний 
фонд

80 ФОП Гой Н.Я. 18-09-ВУ 07.09.2021 лампадки, гiрлянди, вiнки з 
нагоди відзначення Дня 
пам'яті захисників України

шт 7 лампадки
2 гірлянди

3 вінки

100,00
1350,00
500,00

4900,00 Загальний 
фонд

81 ФОП Гой Н.Я. 24-09 27.09.2021 лампадки, лєнти, вiнки з 
нагоди вшанування пам'яті 
жертв примусової депортації 
українців

шт 4 вінки
3 лампадки

1 лєнта

650,00
200,00
50,00

3250,00 Загальний 
фонд

82 ФОП Тирчак I.Г. 26 13.08.2021 листівки про висвітлення 
діяльності роботи 
облдержадміністрації

шт 160 12,00 2000,00 Загальний 
фонд

83 ФОП Цимбал Р.А. 31 17.08.2021 Виготовлення постерів (6х3) 
про висвітлення діяльності 
роботи облдержадміністрації

постери 25 350,00 8750,00 Загальний 
фонд

84 ТОВ “Лідер Т” 16-09-ВУ 08.09.2021 Виготовлення буклетів А-2, 
А-3 про висвітлення 
діяльності роботи 
облдержадміністрації

буклети А-2-40,
А-3 -80

А-2-40,00
А-3-25,00

4000,00 Загальний 
фонд

85 ФОП Вербіцька Т.О. 2021-15 01.09.2021 Виготовлення та розміщення 
інформаційних матеріалів в 
газеті «Номер один» про 
висвітлення діяльності роботи 
облдержадміністрації 

кв.см 250 10 2500,00 Загальний 
фонд



86 ПП “Вільне життя” 03-09 01.09.2021 Виготовлення та розміщення 
інформаційних матеріалів в 
газеті «Вільне життя» про 
висвітлення діяльності роботи 
облдержадміністрації 

кв.см 200 14 2800,00 Загальний 
фонд

87 ФОП Кушнірук З.А. 02-09 01.09.2021 Виготовлення та розміщення 
інформаційних матеріалів в 
газеті «Наш день» про 
висвітлення діяльності роботи 
облдержадміністрації 

кв.см 600 5 3000,00 Загальний 
фонд

88 ТОВ “Нова 
Тернопільська”

01-09 01.09.2021 Виготовлення та розміщення 
інформаційних матеріалів в 
газеті «Вільне життя» про 
висвітлення діяльності роботи 
облдержадміністрації 

кв.см 150 10 1500,00 Загальний 
фонд

89 ФОП Гой Н.Я.
29-09 06.10.2021

 за квiткову продукцію до 80-х 
роковин трагедії Бабиного 

Яру 

шт 5 500 2500,00 Загальний 
фонд

90 ФОП Тирчак I.Г.

29-09-1 06.10.2021

за виготовлення плакатiв, 
буклетiв до 80-х роковин 

трагедії Бабиного Яру 

шт 150 50-афіш А-3 
х20; 50-плакатів 

А-2х20; 50-
буклетівх13 

2650,00 Загальний 
фонд

91 ПП "СДСПС"
09-10 07.10.2021

 за прапори з дерев’яними 
древками до Дня захисників 

та захисниць України

шт 10 325 3250,00 Загальний 
фонд

92 ФОП Ющак А.Л.

21-10-1 22.10.2021

 за перевезення учасникiв 
заходу до Дня захисників та 

захисниць України  

км 292 Тернопіль-
с.Антонівці-
12,50х192;

Тернопіль-
м.Збараж-

Тернопільський 
р-н-26,00х100 

5000,00 Загальний 
фонд

93 ФОП Гой Н.Я.
22-10-4 22.10.2021

 за квiткову продукцію до Дня 
захисників та захисниць 

України 

 шт 61  200 12200,00 Загальний 
фонд

94 ФОП Гой Н.Я.

22-10-5 22.10.2021

 за лампадки, гірлянди до Дня 
захисників та захисниць 

України 

шт 3 Лампадка-
200х2; гірлянда-

1350 

1750,00 Загальний 
фонд

95 ФОП Матковська С.Й.
22-10-6 22.10.2021

 за вiдзнаки до Дня захисників 
та захисниць України 

 шт 10 320 3200,00 Загальний 
фонд



96 ФОП Процак П.В.

22-10-7 22.10.2021

 за розмiщення бiлбордiв; по 
заходах згідно програми 
вшанування  українців, 

постраждалих у ХХ столітті 
внаслідок окупаційних 

режимів, Героїв Небесної 
Сотні, учасників 

антитерористичної операції та 
операції об’єднаних сил у ХХІ 

столітті на 2020-2022р.    

шт  50 560,00 28000,00 Загальний 
фонд

97 ФОП Тирчак I.Г.
22-10-8 22.10.2021

 за брошури до Дня 
захисників та захисниць 

України 

шт 250 22,50 6300,00 Загальний 
фонд

98 ФОП Тирчак I.Г.

22-10-9 22.10.2021

 за буклети:карта-путiвник (А-
3) “Тернопіль в українських 

національно-визвольних 
змаганнях” до Дня захисників 

та захисниць України

 шт  1000 30 30000,00 Загальний 
фонд

99 ФОП Петрик В.I.

23-10-1 22.10.2021

 за оренду костюмів для 
проведення квестової гри 

“Скарби героїв України” до 
Дня захисників та захисниць 

України

 шт 30  300 9000,00 Загальний 
фонд

100 ФОП Голубєва  Н.В.

23-10-2 23.10.2021

 за оренду спорядження для 
проведення квестової гри 

“Скарби героїв України” до 
Дня захисників та захисниць 

шт 14 300 4200,00 Загальний 
фонд

101 ТзОВ "Радiо Тон"

21-СП 05.10.2021

за виготовлення та 
розмiщення аудіосюжетів на 

радiо Тон 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 2020-2022р. 

хвилини  250 159,68 39920,00 Загальний 
фонд

102 ФОП Цимбал Р.А.

19-09-СП 23.09.2021

за виготовлення бiгбордiв, 
постерів, банерів до заходів 
згідно програми вшанування  

українців, постраждалих у ХХ 
столітті внаслідок 

окупаційних режимів, Героїв 
Небесної Сотні, учасників 

шт 

кв.см

 180

15

Бігборд-(06х3)-
251,00;

Постер(1,2х1,8)-
57,96;

Банер 89 за 1 

40723,80 Загальний 
фонд



антитерористичної операції та 
операції об’єднаних сил у ХХІ 

столітті на 2020-2022р.

кв.м 

103 ПП"Телерадiокомпанiя 
"Смайл"

20-09-СП 24.09.2021

 за виготовлення  та 
розміщення вiдеоматерiалiв на 
каналі ІНТБ по заходах згідно 
програми вшанування  
українців, постраждалих у ХХ 
столітті внаслідок 
окупаційних режимів, Героїв 
Небесної Сотні, учасників 
антитерористичної операції та 
операції об’єднаних сил у ХХІ 
столітті на 2020-2022р.  

відеоматеріали 300 хв.
5 ефірів 

Телемарафон 
240,00 за 1 
хвилину, 

прямий ефір – 
4600,00 

95000,00 Загальний 
фонд

104 Редакцiя газети 
"Пiдручники i посiбник 08-10-ВУ 08.10.2021

 за книгу Вячеслава Кізілова 
“Ніхто, крім нас” до Дня 
захисників та захисниць 

 шт 300 50 15000,00 Загальний 
фонд

105 ФОП Швайкович В.Р.

02-11 02.11.2021

 за прибирання територiї 
пам'ятних знаків в смт.Великі 
Бірки Тернопільського району 

до Дня захисників та 
захисниць 

послуга 1 5818 5818,00 Загальний 
фонд

106 ФОП Швайкович В.Р.

04-11 02.11.2021

2314082;2282; за фарбування 
пам'ятних знаків територiї 

пам'ятних знаків в смт.Великі 
Бірки Тернопільського району 

до Дня захисників та 
захисниць  

 послуга 1  28252 28252,00 Загальний 
фонд

107 ФОП Швайкович В.Р.

03-11 02.11.2021

 за облаштування територiї 
пам'ятних знаків територiї 

пам'ятних знаків в смт.Великі 
Бірки Тернопільського району 

до Дня захисників та 
захисниць 

послуга  1  48432 48432,00 Загальний 
фонд

108 ФОП Петрик В.I.
15-ВУ 15.11.2021

 за оренду театральних 
костюмів у зв’язку з 103-

річницею утворення ЗУНР  

 шт  66  300 19800,00 Загальний 
фонд

109 ФОП Петрик В.I.
16-ВУ 15.11.2021

 за оренду макетiв зброї у 
зв’язку з 103-річницею 

утворення ЗУНР  

шт 25 248 6200,00 Загальний 
фонд

110 ФОП Тирчак I.Г.

17-ВУ 15.11.2021

за виготовлення листiвок А-5  
відозви, А-4 у зв’язку з 103-
річницею утворення ЗУНР

 шт 253 А-5-250х4,50; 

А-4-х15 

1170,00 Загальний 
фонд

111 ФОП Гой Н.Я. 18-ВУ 15.11.2021  за квiткову продукцію у шт 3  563 2252,00 Загальний 



зв’язку з 103-річницею 
утворення ЗУНР  

фонд

112 ФОП Гой Н.Я. 19-11-ВУ-
1 02.12.2021

 за букети квітів до Дня 
Гідності та Свободи  

шт 9 611 5500,00 Загальний 
фонд

113 ФОП Гой Н.Я.
19-11-ВУ 02.12.2021

за лампадки до Дня Гідності 
та Свободи 

шт 4  200 800,00 Загальний 
фонд

114 ФОП Гой Н.Я.

20-12-ВУ 06.12.2021

 за лампадки, штучнi квiти, 
стрічку до Дня пам’яті жертв 

Голодоморів  

шт  235 Лампадки 
230х10,00; 

стрічка-
1х200,00; 

букети штучних 
квітів- 650,00

 

5100,00 Загальний 
фонд

115 ФОП Тирчак I.Г.

20-12-1 06.12.2021

за виготовлення 
iнформаційних .карт 
“Голодомор-геноцид 

українців” до Дня пам’яті 
жертв Голодоморів 

шт 100  80 8000,00 Загальний 
фонд

116 ТОВ "Тернограф"
07-12-ВС 07.12.2021

 за книгу "Небесна сотня" 
Богдан Лобур до Дня Гідності 

та Свободи  

шт 20 250 5000,00 Загальний 
фонд

117 ФОП Гой Н.Я.
9-12-ВУ 09.12.2021

 за лампадки до Дня Збройних
 Сил України 

 шт 6 200 1200,00 Загальний 
фонд

118 ФОП Тирчак I.Г.
25-ВУ 23.12.2021

 за iгровi карти з ламінацією 
до Дня народження Степна 

Бандери

 шт 50  98,00 4850,00 Загальний 
фонд

119 ФОП Гой Н.Я.

23-ВУ 23.12.2021

 за лампадки, гірлянда із 
штучних квiтів до Дня 

народження Степна Бандери 

шт 4 Лампадки 
3х150, гірлянда 

з штучних 
квітів-1140 

1590,00 Загальний 
фонд

120 ФОП Тирчак I.Г.

24-ВУ 23.12.2021

 за настiльну гру “УПА-
відповідь нескореного 

народу” до Дня народження 
Степна Бандери

 шт  45 986,00 44370,00 Загальний 
фонд

121 ФОП Вербiцька Т.О.
2021-18 06.10.2021

за виготовлення вiдеороликiв  
про діяльність роботи 
облдержадміністрації 

секунди  335 30,00 10050,00 Загальний 
фонд

122 ФОП Нитка О.Б.
22-10 06.10.2021

 за виготовлення та 
трансляцiю iнформ на 
вуличному радіо про 

секунди 143325 0,05 2852,00 Загальний 
фонд



діяльність роботи 
облдержадміністрації 

123 ФОП Кушнiрук З.А.

23-10 06.10.2021

 за виготовлення та 
розмiщення iнформ.матер.на 

сайтi “Наш день” про 
діяльність роботи 

облдержадміністрації

шт  10  1000,00 10000,00 Загальний 
фонд

124 ФОП Шабанова Т.Г.

33-10 21.10.2021

за виготовлення та 
розмiщення iнформ.матер.на 

сайтi ТМЦ про діяльність 
роботи облдержадміністрації

 шт 5  1000,00 5000,00 Загальний 
фонд

125 ФОП Гой Н.Я.
17-11-ВС 17.11.2021

 за букети квiтів до 
відзначення Дня працівників, 
радіо, телебачення та зв’язку  

шт  6 500,00 3000,00 Загальний 
фонд

126 ФОП Тирчак I.Г.

17-14-ВС 17.11.2021

 за блокноти, грамоти в 
рамках до відзначення Дня 

працівників, радіо, 
телебачення та зв’язку 

шт 24 Блокноти-
445,00;

Грамоти в 
рамках – 70,00 

5055,00 Загальний 
фонд

127 ФОП Шашурiн В.В.
17-12-ВС 17.11.2021

 за харчування до відзначення 
Дня працівників, радіо, 
телебачення та зв’язку  

чол  25 60,00 1500,00 Загальний 
фонд

128 ФГ "Дiдо Джозеф"

17-13-ВС 17.11.2021

 за крафтовi подарунковi 
набори до відзначення Дня 

працівників, радіо, 
телебачення та зв’язку 

 шт 9 1200,00 10800,00 Загальний 
фонд

129 ФОП Малько Ю.Є.
2-12-ВС 02.12.2021

 за виготовлення постерiвi про 
діяльність роботи 

облдержадміністрації

 шт  5  350 1750,00 Загальний 
фонд

130 ФОП Вербiцька Т.О.

2021-29 20.12.2021

за виготовлення та 
розмiщення iнформ.матер.на 

сайтi “Номер один” про 
діяльність роботи 

облдержадміністрації

шт  6 1000 6000,00 Загальний 
фонд

131 ФОП Буслович Я.А.

18-12-ВС 17.12.2021

 за виготовлення та 
розмiщення iнформ.радiо 

“Радіо Рокс” про діяльність 
роботи облдержадміністрації 

та участь у програмі 
“Актцально” 

хвилини 84 176,19 14800,00 Загальний 
фонд

132 ФОП Запотiчна I.О.
52/21 20.12.2021

 за монтаж програми та 
роликiв про діяльність роботи 

облдержадміністрації 

секунди  2520 17,50 44100,00 Загальний 
фонд

133 Редак газ "Пiдручники 1 20.12.2021  за довідники про діяльність  шт 200  204,50 40900,00 Загальний 



i посiбник" роботи облдержадміністрації 
за 2021 рік 

фонд

134 ФОП Нитка О.Б.

8-12-ВС 08.12.2021

 за виготовлення та 
розмiщення iнформ.радiо на 

зупинках міста Тернополя про 
діяльність роботи 

облдержадміністрації  

секунди  250000 0,02 5000,00 Загальний 
фонд

135 ТОВ "Тернограф"
3-ВР 01.12.2021

за книгу "Курiнь" Іван Потій  шт 80 125,00 10000,00 Загальний 
фонд

136 ТОВ "Тернограф"

5-ВР 02.12.2021

Роман Ладика. Книга 
перекладів з польської 

"Пілiгрим" Каміля Ципріяна 
Норвіда 

шт 80 75 6000,00 Загальний 
фонд

137 ТОВ "Тернограф"
7-ВР 01.12.2021

за книгу "Часоплин" 
Володимир Кравчук  

шт 100 60 6000,00 Загальний 
фонд

138 ПП "Принтер-iнформ"
8-ВР 07.12.2021

 за книгу "Веселковi барви"
Роман Шкварок 

шт 50 80 4000,00 Загальний 
фонд

139 Редакцiя газети 
"Пiдручники i посiбник

4-ВР 02.12.2021

Вітенко"Володимир Гнатюк: 
фольклорист, етнограф, 

літературознавець (1871-
1926)"

шт 100 45 4500,00 Загальний 
фонд

140 ТОВ "Тернограф"
6-ВР 01.12.2021

за книгу "Перелiтнi 
снiговики" Раїса Обшарська 

шт 60  100 6000,00 Загальний 
фонд

141 Редакцiя газети 
"Пiдручники i посiбник

17-ВР 08.12.2021

за книгу Михайла 
Андрейчина"Краєзнавчі 

дослідження на 
Тернопільщині”

шт 80  125 10000,00 Загальний 
фонд

142 Редакцiя газети 
"Пiдручники i посiбник

18-ВР 08.12.2021

 за книгу наукове товариство 
ім.Шевченка і Тернопільщина 
1873-1940 "Бiблiографiчний 

показжчик" Вітенко  

шт 60 150 9000,00 Загальний 
фонд

143 Редакцiя газети 
"Пiдручники i посiбник

2-ВР 02.12.2021

за книгу Вітенка "Література 
до знаменних та пам’ятних 
дат Тернопільщини (1873-

1940)" 

шт 100 35 3500,00 Загальний 
фонд

144 ТОВ "Тернограф"
16-ВР 08.12.2021

 за книгу "Кругоплин" Ігор 
Фарина 

шт 80 75 6000,00 Загальний 
фонд

145 В-во "Навчальна книга 
"Богдан" 1-ВР 01.12.2021

за книгу "Тобi, мiй краю" 
Ярослав Горішній

шт  40 100 4000,00 Загальний 
фонд



146 В-во "Навчальна книга 
"Богдан" 15-ВР 08.12.2021

за книгу "У лабiринтах 
дотикiв"Зоряна Замкова  

шт 100  150 15000,00 Загальний 
фонд

147 ТОВ "Тернограф"
9-ВР 07.12.2021

 за книгу "Подiльська толока" 
Зіновій Кипибіда  

шт  150  133,33 19999,50 Загальний 
фонд

148 ФОП Малько Ю.Є.
17-12-ВС 17.12.2021

за виготовлення постерiв про 
діяльність роботи 

облдержадміністрації 

шт  29 350 10150,00 Загальний 
фонд

149 ТзОВ "Мандрiвець"
14-ВР 08.12.2021

 за книгу "HELLO:пригоди у 
країні  програмування" 

Наталія Ткачук 

шт 100  273 27300,00 Загальний 
фонд

150 ФОП Греса Н.П.

24-12-ВС 20.12.2021

 за виготовлення та 
розмiщення iнформ.матер.на 

сайтi «Погляд» про діяльність 
роботи облдержадміністрації 

шт 3 1000 3000,00 Загальний 
фонд

151 ТзОВ "Джура"

10-ВР 07.12.2021

за книгу "Репресоване 
дитинство" Марія Мацук, 

Галина Сіра, 
Петро Голик  

шт 80 250 20000,00 Загальний 
фонд

152 ТзОВ "Джура"
11-ВР 07.12.2021

 за книгу "Шлях до свободи" 
Ігор Олещук 

шт 150  200 30000,00 Загальний 
фонд

153 ТзОВ "Джура"
13-ВР 08.12.2021

 за книгу "Мед i попiл:iсторiя 
родин" Яків Бистров 

 шт 200  192,07 38414,00 Загальний 
фонд

154 "ЗАЗА ПРIНТ"
12-ВР 07.12.2021

за книгу "Сказати не можна 
мовчати" Богдан Фесик

шт 500 60 30000,00 Загальний 
фонд

155 ПП ТРО "Ух-радiо"

21-12-ВС 17.12.2021

за трансляцію інформаційної 
програми на “УХ раді”о про 

діяльність роботи 
облдержадміністрації 

секунди 2500 2 6000,00 Загальний 
фонд

156 ТОВ "Нова 
Тернопiльська газета"

23-12-ВС 17.12.2021

 за виготовлення та 
розмiщення iнформ.матер.в 
газетi "Нова Тернопiльська" 

про діяльність роботи 
облдержадміністрації  

кв.см  3375  8 27000,00 Загальний 
фонд

157 ФОП Кушнiрук З.А. 20-12-ВС 17.12.2021  за виготовлення та 
розмiщення iнформ.матер.на 

сайтi “Наш день” про 
діяльність роботи 

облдержадміністрації 

шт 8 1000,00 8000,00 Загальний 
фонд

158 ПП "Вiльне життя" 19-12-ВС 17.12.2021 за виготовлення та 
розмiщення iнформ.матер.в 
газетi "Вiльне життя" про 

кв.см 987,50 8 7900,00 Загальний 
фонд



діяльність роботи 
облдержадміністрації  

159 ТОВ "Редакцiя газети 
"Свобода"

22-12-ВС 17.12.2021 за виготовлення та 
розмiщення iнформ.матер.в 

газетi "Свобода" про 
діяльність роботи 

облдержадміністрації 

кв.см 1000,40 8,33 10000,00 Загальний 
фонд

160 ТОВ "Лiдер-Т" 23-ВС 20.12.2021  за виготовлення та 
розмiщення iнформ.матер.на 

сайтi “Досьє 12” про 
діяльність роботи 

облдержадміністрації  

 шт 5 1000 5000,00 Загальний 
фонд

161 ФОП Шабанова Ю.Є. 24-ВС 20.12.2021  за плакати формату А-5 на 
самок лейці про діяльність 

роботи облдержадміністрації .

шт 1400  4 5600,00 Загальний 
фонд

162 ФОП Кошовий Р.М. 20-10 20.10.2021  проведення навчання для 
інститутів громадянського 

суспільства 

 чол 40 500 20000,00 Загальний 
фонд

163 ФОП Тирчак I.Г. 22-10-2 22.10.2021  за брошури для . для 
проведення навчання для 

інститутів громадянського 
суспільства 

шт 200 98 19600,00 Загальний 
фонд

164 ФОП Тирчак I.Г. 22-10-3 22.10.2021  за бейджики . для проведення 
навчання для інститутів 

громадянського суспільства 

 шт 40  7 280,00 Загальний 
фонд

165 ФОП Тирчак I.Г. 22-10-ГС 22.10.2021  за довiдково iнформ.матер. 
для проведення навчання для 

інститутів громадянського 
суспільства 

шт 140 48 6720,00 Загальний 
фонд

166 ПП "Вiкторiя" 103 12.11.2021 за канцтовари для потреб 
громадської ради 

шт  165  12,95 2137,00 Загальний 
фонд

167 ФОП Брайляк В.С. 35494 12.11.2021  за ноутбук для потреб 
громадської ради

шт  1 15850,00 15850,00 Загальний 
фонд

168 ТОВ "Ново-Ком" 36/11 12.11.2021  за  вінчестер та оперативну 
пам’ ять для громадської ради 

 шт 2 3114,6 6229,20 Загальний 
фонд

169 ФОП Яценик В.С. 246 12.11.2021  за картриджі дл потреб 
громадської ради  

шт 2 590,00 1180,00 Загальний 
фонд

170 ФОП Паляниця В.А. 2-12-ГС 02.12.2021 за мобільну конструкцію 
“Пресвол” (2,4мх2,4м) для 
потреб громадської ради 

шт  1 6112,00 6112,00 Загальний 
фонд



171 TOB "TV-4" 30-ГС 13.10.2021  за виготовлення та 
трансляцiю програм щодо 

проблематики громадянського 
суспільства 

шт 4 8750,00 35000,00 Загальний 
фонд

172 ТОВ "Епiцентр К" 798 08.12.2021  за стiльцi для потреб
 громадської ради 

 шт 2 1170,00 2340,00 Загальний 
фонд

173 ФОП Брайляк В.С. 2-12-ГС-1 02.12.2021  за ноутбук для потреб 
громадської ради при 
обласній державній 

адміністрації 

шт 1 15850,00 15850,00 Загальний 
фонд

174 ФОП Батрин I.П. 20-ГС 20.12.2021  за проживання учасникiв 
промоційного туру, по місцях 

зйомки в Тернопільській 
області кінострічки “Марія” із 

циклу  “Жива УПА” 

чол.  10 1152,00 11520,00 Загальний 
фонд

175 ПП "Пресова агенцiя 
"Вiльне життя"

31-ГС 02.11.2021 за iнформаційні матеріали в 
газеті “Вільне життя” щодо 
розвитку та проблематики 

громадянського суспільства 

кв.см.  4375 8 35000,00 Загальний 
фонд

176 ФОП Савчук Т.В. 24-ГС 24.12.2021  за канцтовари, флiпчарт для 
потреб громадської ради 

шт. 33 Фліпчарт-
1786,00;

Набір маркерів-
140,00;

Набір ручок -
150,00;

Блокноти-30. 

4776,00 Загальний 
фонд

177 ФОП Савчук Т.В. 30-11-ВС 30.11.2021 За інформаційні матеріали на 
сайтах про діяльність роботи 

облдержадміністрації 

шт. 29 1200 34800,00 Загальний 
фонд

178 ФОП Тирчак I.Г. 25-ГС 24.12.2021 за прес-релiзи для потреб 
громадської ради 

шт 40 48,60 1944,00 Загальний 
фонд

Начальник управління                                                                                                                              Ганна ВАСИЛЕНКО



ЗВІТ
 про використання коштів обласного бюджету за 2021 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 112-ої  річниці 
з  дня народження С.Бандери

Управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та 

національностей Тернопільської 
облдержадміністрації

900,00 900,00 1 січня 2021 року в місті Тернополі відбулися заходи із відзначення 
112-ї річниці від Дня народження Героя України Степана Бандери. 
Керівництво області, міста Тернополя, громадськість поклали квіти 
біля його пам’ятника та вшанували його пам'ять молитвою.

2 Заходи з нагоди відзначення 
Дня Соборності України

Управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та 

національностей Тернопільської 
облдержадміністрації

Відділ взаємодії із засобами 
масової інформації ТОДА

51384,30 51384,30 22 січня 2021 року з нагоди Дня Соборності України за участю 
делегацій Тернопільської та Хмельницької областей у смт Скала-
Подільська (на мості між Чемеровецьким і Борщівським районами) 
відбулася акція єднання та громадської злагоди під гаслом „У єдності 
– сила”. Делегаціями двох областей проведено з’єднання синього і 
жовтого полотнищ, що символізує прапор України та єдність 
українського народу. Опісля в селі Гуків, що на Хмельниччині, 
учасники заходу спільною молитвою і хвилиною мовчання біля 
пам’ятника командиру Української повстанської армії Роману 
Шухевичу вшанували пам’ять тих, хто поліг у боротьбі за створення 
української держави у ХХ столітті та територіальну цілісність України 
у наш час. Представники влади та громадськості від обох делегацій 
поклали квіти і лампадки до підніжжя монументу. У зв’язку з 
карантинними обмеженнями участь в урочистому заході взяла 
обмежена кількість людей. Також заходи єдності та злагоди на межі 
двох областей відбулися і в інших районах області. 
Крім того, представники влади та громадськості спільною молитвою і 
покладанням квітів біля могили Українських січових стрільців на 
Микулинецькому кладовищі, що в місті Тернополі, вшанували пам'ять 
героїв, які боролись за незалежність України на початку ХХ століття.
22 січня 2021 року з ініціативи обласної державної адміністрації 
відбувся відеоміст між Тернопільською та Хмельницькою областями, 
присвячений Дню Соборності України. Учасники заходу – 
представники влади та громадськості, дослідники історії, журналісти. 
Проєкт транслювався в ефірі телеканалів ,,Тернопіль1” (м. Тернопіль) 
та ,,33 канал” (м. Хмельницький).
Напередодні святкувань у приміщенні музею національно-визвольної 
боротьби Тернопільщини до Дня Соборності України відкрито 
виставку ,,Українська революція 1917–1921: регіональний вимір” за 
матеріалами Українського інституту національної пам’яті. На 15 
стендах представлені світлини про перші українські національно-
визвольні змагання на різних етнічних територіях, серед яких 
Галичина, Волинь, Поділля, Наддніпрянщина. Участь у відкритті 
виставки взяли науковці, історики, представники влади та  
журналісти. Згодом виставку експонуватимуть у районних музеях 



Тернопільщини.
3 Заходи з вшанування Дня 

пам’яті жертв Голокосту
Управління з питань внутрішньої 

політики, релігій та 
національностей Тернопільської 

облдержадміністрації

800,00 800,00 27 січня 2021 року проведено заходи з вшанування пам’яті жертв 
Голокосту, закуплено квіткову продукцію, лампадки та організовано 
покладання квітів в місцях пам’яті єврейського народу, розташованих 
на території Тернопільської області. 

4 Заходи з нагоди відзначення 
103-ї річниці бою під Крутами

Управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та 

національностей Тернопільської 
облдержадміністрації

600,00 600,00 29 січня 2021 року в місті Тернополі біля символічної могили борцям 
за волю України, у яку закладено капсулу із землею з місця бою під 
Крутами, відбувся пам’ятний захід, приурочений вшануванню 
подвигу юнаків, які загинули в бою під Крутами в січні 1918 року. 
Керівники обласної державної адміністрації, обласної ради, 
представники громадськості, священнослужителі, військовослужбовці 
та ветерани антитерористичної операції і операції Об’єднаних сил 
спільною молитвою і покладанням квітів до підніжжя монументу 
віддали шану тим, хто поліг у боротьбі за створення української 
держави у ХХ столітті й територіальну цілісність України в наш час.

5 Заходи з нагоди відзначення в 
області Дня вшанування 
учасників бойових дій на 

території інших держав та 32-ї 
річниці виведення 

військ з Республіки Афганістан

Управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та 

національностей Тернопільської 
облдержадміністрації

900,00 900,00 15 лютого 2021 року в місті Тернополі з нагоди відзначення Дня 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 32-ї 
річниці виведення військ з Афганістану відбувся мітинг-реквієм біля 
пам’ятника полеглим воїнам афганської війни, що в парку 
Національного відродження. Керівництво обласної державної 
адміністрації, обласної та міської рад, священнослужителі, 
представники громадських організацій поклали квіти до монумента та 
вшанували пам'ять загиблих молитвою і хвилиною мовчання.

6 Заходи з нагоди відзначення 
Дня Героїв Небесної Сотні  

Управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та 

національностей Тернопільської 
облдержадміністрації

Відділ взаємодії із засобами 
масової інформації ТОДА

61860,02 61860,02  20 лютого 2021 року в місті Тернополі біля пам’ятника Героїв 
Небесної Сотні відбувся мітинг-реквієм за участю керівництва області 
та міста, священнослужителів, родин загиблих Героїв, молоді, 
ветеранів антитерористичної операції і операції Об’єднаних сил, 
представників громадських організацій, військовослужбовців і 
волонтерів. Під час урочистостей відправлено поминальну панахиду 
за упокій душ усіх полеглих на Майдані. У місті Тернополі проведено 
акцію „Промені пам’яті”, під час якої підсвітили підніжжя пам’ятника 
Небесній Сотні. Промені стали символом Героїв, що віддали життя за 
Україну. Учасники заходу молитвою та хвилиною мовчання 
вшанували пам'ять загиблих під час Революції гідності. Пам’ятні 
заходи відбулися на могилах і біля пам’ятних знаків загиблих Героїв 
Небесної Сотні – вихідців із Тернопільщини. Членам родин загиблих 
учасників Революції гідності, які взяли участь у меморіальних заходах 
у місті Києві забезпечено перевезення до місць проведення заходів, 
проведено фото, відео та аеро-зйомку заходів, виготовлено тематичну 
друковану продукцію, організовано харчування учасників круглого 
столу з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні  

7 Заходи з нагоди відзначення в 
області Дня спротиву окупації 
Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополя

Управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та 

національностей Тернопільської 
облдержадміністрації

10950,00 10950,00 26 лютого 2021 року з нагоди проведення заходів відбулася трансляція 
на телебаченні телепрограми з нагоди відзначення в області Дня 
спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
та виготовлена тематична друкована подукція

8 Заходи приурочені до 75 
роковин трагічних подій в 

с.Павлокома Підкарпатського 
воєводства республіки Польща

Управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та 

національностей Тернопільської 
облдержадміністрації

600,00 600,00 7 березня 2021 року представники облдержадміністрації та обласної 
ради взяли участь в заходах з вшанування 75-ої річниці трагедії в 
Павлокомі. Захід відбувся в м.Тернопіль з ініціативи товариств 
«Лемківщина» та «Надсяння». Присутні молитвою вшанували пам’ять 
загиблих та поклали квіти до пам’ятника українцям, депортованим з 



території сучасної Польщі.
9 Заходи з нагоди відзначення в 

області Дня українського 
добровольця

Управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та 

національностей Тернопільської 
облдержадміністрації

4878,68 4878,68 12-14 березня 2021 року урочистості з нагоди Дня добровольця 
відбулися у ДНЗ Тернопільський професійний коледж з посиленою 
військовою та фізичною підготовкою в місті Збараж. У заході взяли 
участь керівники області, учні коледжу, бійці-добровольці. Хвилиною 
мовчання, молитвою та покладанням квітів присутні вшанували всіх, 
хто загинув у боротьбі за територіальну цілісність української 
держави. З нагоди свята організовано перевезення учасників заходів 
до місць їх проведення, добровольцям були вручені грамоти та цінні 
подарунки.

10 Акція «Великодній кошик для 
воїна»  

Управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та 

національностей Тернопільської 
облдержадміністрації

5000,00 5000,00 30 квітня 2021 року проведено обласний етап акції «Батьківське 
серце» та заходи з підтримки учасників АТО/ООС та їхніх родин: 
«Великодній кошик для воїна». 

11 Заходи з нагоди відзначення 
Дня пам’яті та примирення, 

Дня перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні

Управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та 

національностей Тернопільської 
облдержадміністрації

Відділ взаємодії із засобами 
масової інформації ТОДА

64510,00 64510,00 8 травня 2021 року в місті Тернополі у Старому парку та на 
Микулинецькому кладовищі відбулося вшанування жертв Другої 
світової  війни – мітинг-реквієм та молебень. Керівники області, міста 
Тернополя, представники об’єднань громадян, учасники бойових дій, 
громадськість  віддали шану загиблим хвилиною мовчання та поклали 
квіти до могил жертв сталінських репресій, воїнів, полеглих в роки 
Другої світової війни, та учасників АТО/ООС. Пам’ятні заходи в 
обласному центрі та районах області відбулись під гаслом 
„Пам’ятаємо. Перемагаємо” із використанням графічного зображення 
червоного маку. З нагоди цих подій були надруковані біг-борди.

12 Заходи з вшанування в області 
Дня пам’яті жертв політичних 

репресій

Управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та 

національностей Тернопільської 
облдержадміністрації

1600,00 1600,00 16 травня 2021 року  з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій 
в місті Тернополі біля приміщення історико-меморіального музею 
політичних в’язнів і репресованих відбувся поминальний захід. 
Керівники області та міста, священнослужителі, представники 
громадських об’єднань віддали шану загиблим під час терору й 
поклали квіти до пам’ятного знака жертвам політичних репресій.

13 Заходи з відзначення в області 
Дня Героїв

Управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та 

національностей Тернопільської 
облдержадміністрації

5840,00 5840,00 23 травня 2021 року відбулися заходи з відзначення в області Дня 
Героїв. Було придбано квіткову продукцію та лампадки для  
покладання до пам’ятників, пам’ятних знаків борцям за свободу та 
незалежність України; виготовлено подяку для нагородження 
Олещука І.А. - заступника голови Відокремленого підрозділу ГО 
«Всеукраїнське товариство політичних в’язнів»

14 Заходи з організації та 
проведення обласного етапу 
Всеукраїнського велопробігу 
ветеранів війни «Вшануємо 

пам’ять захисників України» з 
нагоди Дня вшанування пам’яті 

захисників України  

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

3900,00 3900,00 23-24 червня 2021 року відбулися заходи з організації та проведення 
обласного етапу Всеукраїнського велопробігу ветеранів війни 
«Вшануємо пам’ять захисників України» з нагоди Дня вшанування 
пам’яті захисників України. Учасники заходів вшанували пам’ять 
загиблих покладанням квітів.

15 80аї річниця наступальної 
військової операції «Чортківська 

офензива»

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

26450,00 26450,00 26 червня відбулися заходи з нагоди 80-ї річниці наступальної 
військової операції «Чортківська офензива», які висвітлювалися 
місцевими ЗМІ

16 Заходи з відзначення в області 
80-ї річниці подій Заліщицької 

трагедії

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

34810,00 34810,00 5 липня 2021 року відбулися заходи з відзначення в області 80-ї 
річниці подій Заліщицької трагедії на залізничному мосту 
Кострижівка-Заліщики. Управлінням забезпечено організацію 



покладання квітів до пам’ятного знака на залізничному мосту 
Кострижівка-Заліщики та висвітлення у місцевих засобах масової 
інформації заходів.

17 День жалоби Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

2490,00 2490,00 14 липня 2021 року у зв’язку із загибеллю старшого солдата 24-ї 
окремої механізованої бригади Збройних Сил України Володимира 
Яськіва у Тернопільській області оголосили День жалоби.

18 Загальнонаціональна проща в 
с.Зарваниця

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

19000,00 19000,00 17-18 липня здійснювалося висвітлення в ЗМІ Загальнонаціональної 
прощі в с.Зарваниця 

19 Відкриття пам’ятника майору 
М.Цимбалісту

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

11000,00 11000,00 01 серпня відбулися заходи з нагоди відкриття пам’ятника 
майору М.Цимбалісту. Висвітлення заходу здійснювалося у 
місцевих ЗМІ.

20 Всеукраїнська проща родин 
загиблих військовослужбовців 
у російсько-українській війні.

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

2500,00 2500,00 7 серпня 2021 року у селі Лішня Кременецького району відбулась 
Всеукраїнська проща родин загиблих військовослужбовців у 
російсько-українській війні. 
Управлінням забезпечено організацію перевезення членів родин 
загиблих бійців Тернопільщини для участі у Всеукраїнській прощі та 
висвітлення у місцевих засобах масової інформації проведення заходу.

21 Заходи з нагоди Міжнародного 
фестивалю лемківської 

культури

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

26510,00 26510,00 7-8 серпня відбулися заходи з нагоди Міжнародного фестивалю 
лемківської культури «Дзвони лемківщини», які 
висвітлювалися у місцевих ЗМІ

22 Заходи з нагоди Дня 
Державного Прапора та Дня 

незалежності України

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

85350,00 85350,00 23 серпня 2021 року в парку ,,Топільче”, що в місті Тернополі, 
проведено церемонію освячення та урочистого підняття прапора 
України на флагшток висотою 50 метрів за участю представників 
органів місцевої влади, християнських конфесій, громадських 
організацій, учасників АТО/ООС, військовослужбовців, національної 
поліції і громадськості. Хвилиною мовчання присутні вшанували всіх, 
хто поклав своє життя, захищаючи територіальну цілісність і 
суверенітет України. 
23 серпня 2021 року відбулась зустріч голови обласної державної 
адміністрації із громадсько-політичними діячами – членами 
Української Гельсінської спілки, творцями першої незалежної, 
демократичної громадсько-політичної організації Народного Руху 
України, представниками громадських (волонтерських) організацій, 
які були створені під час Революції гідності, а також членами родин 
загиблих військовослужбовців і Героїв Небесної Сотні, 
представниками ветеранських організацій. Під час зустрічі активістів 
привітали з 30-річчям незалежності України, нагородили грамотами та 
цінними подарунками. Управлінням забезпечно перевезення учасників 
АТО/ООС, членів сімей загиблих від області для участі у Марші 
Захисників України 24 серпня 2021 року у місті Києві. Всі заходи 
висвітлювалися у ЗМІ.

23 Заходи з відзначення Дня 
пам’яті захисників України

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

34900,00 34900,00 29 серпня 2021 року в м.Тернополі та області відбулися заходи з 
відзначення Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі 
за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. На 
Алеї Героїв, що на Микулинецькому кладовищі, відслужено панахиду 
та проведено мітинг. Представники влади, громадських організацій, 
волонтери, родичі загиблих і священнослужителі традиційних 



конфесій склали спільну молитву за упокій усіх, хто віддав своє життя 
за незалежність України.  Відтак на могили Героїв поклали квіти. 
Управлінням забезпечено висвітлення у місцевих засобах масової 
інформації заходів з нагоди відзначення Дня пам’яті захисників 
України; придбання та покладання квітів (соняхів) та квіткових 
композицій до пам’ятних знаків та до місць поховань загиблих 
учасників АТО/ООС; виготовлення тематичних постерів та друкованої 
продукції.

24 Заходи із вшанування пам’яті 
жертв примусової депортації 

українців з їхніх етнічних 
земель на території Польщі

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

3250,00 3250,00 12 вересня 2021 року в м.Тернополі та області відбулися заходи із 
вшанування пам’яті жертв примусової депортації українців з їхніх 
етнічних земель на території Польщі. Біля пам’ятного знаку в 
обласному центрі проведено культурно-митецький захід. Управлінням 
організовано придбання та покладання квітів і лампадок до пам’ятного 
знаку жертвам депортації та забезпечено висвітлення у місцевих 
засобах масової інформації заходів

25 Заходи із вшанування пам’яті 
жертв трагедії Бабиного Яру

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

5150,00 5150,00 29 вересня 2021 року в області відбулись заходи із вшанування пам’яті 
жертв трагедії Бабиного Яру. Керівництво області спільно із 
представниками обласної організації „Єврейська община” поклали 
квіти й запалили лампадки в пам’ять про жертв Голокосту біля 
пам’ятного знаку в селі Петриків Тернопільського району. 
У Державному архіві Тернопільської області відкрили виставку 
„Тріумф людини”. Серед презентованих експонатів — архівні 
матеріали, унікальні світлини, які розповідають про життя людей, що 
пройшли нацистські табори. Під час виставки транслювалися 
відеоролики про українців, які рятували євреїв під час Голокосту в 
роки Другої світової війни. Місцевими засобами масової інформації 
забезпечено висвітлення проведення заходів у зв’язку з 80-ми 
роковинами трагедії Бабиного Яру, розповсюдження відповідної 
тематичної соціальної реклами й інформаційних матеріалів у 
соціальних мережах. Також виготовлено та розміщено в області 
білборди, розроблені Українським інститутом національної пам’яті.

26 Заходи з нагоди відзначення Дня 
захисників та захисниць України

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

212516,00 212516,00 14 жовтня 2021 року в місті Тернополі на Микулинецькому кладовищі 
та Театральному майдані відбулися урочисті заходи та мітинг-реквієм 
з нагоди відзначення Дня захисників та захисниць України. В рамках 
акції „Хай палають свічки пам’яті загиблих героїв у наших серцях” 
представники влади, громадських організацій, учасники АТО/ООС, 
священнослужителі, військовослужбовці, волонтери, родичі загиблих 
молитвою та хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх, хто віддав 
своє життя за незалежність України. Присутні поклали квіти та 
лампадкидо могил полеглих військовослужбовців на Микулинецькому 
кладовищі, пам’ятної стели „Загинули за волю України” та 
пам’ятників діячів українського державотворення. 
З нагоди святкування відбулася низка інших заходів, а саме: квестова 
гра „Скарби Героїв України” ( для якої було орендовано костюми та 
обладнання); складання урочистої присяги курсантами 
Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та 
фізичною підготовкою в місті Тернополі; літературно-мистецьке свято 
„Луни повстанського краю” у селі Антонівці Кременецького району; 
обласний фестиваль мистецтва національно-патріотичної пісні 
„Червона калина” у селі Шманьківці Чортківського району; 
відзначення 25-ї річниці заснування обласного меморіального музею 



політичних в’язів та репресованих; презентація книги „Репресоване 
дитинство”. Була виготовлена тематична друкована продукція. Видана 
книга упорядника В.Кізілова «Ніхто, крім нас». Захід широко 
висвітлювався у ЗМІ.

27 Заходи з нагоди відзначення в 
області 103-річниці утворення 
Західноукраїнської Народної 

Республіки

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

56406,00 56406,00 1 листопада 2021 року в місті Тернополі з нагоди відзначення 103-
річниці з часу проголошення Західноукраїнської Народної Республіки 
біля меморіалу Українських січових стрільців і могил бійців 
Української Галицької Армії керівники області покладанням квітів та 
хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав життя у 
боротьбі за українську державу на початку     ХХ століття. Також у 
цей день на базі ЗОШ І-ІІІ ступеня № 4 міста Тернополя, де перебував 
Уряд Західноукраїнської Народної Республіки, відбулося 
театралізоване дійство – реконструкція відтворення подій 
Листопадового чину (орендовано театралізовані костюми та макети 
зброї), заходи широко висвітлювалися у ЗМІ.

28 Заходи з нагоди вшанування 
подвигу учасників Революції 
Гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні  

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

53924,00 53924,00 21 листопада 2021 року в місті Тернополі біля пам’ятника Героїв 
Небесної Сотні проведено мітинг пам’яті за участю представників 
влади, родин Героїв Небесної Сотні, військовослужбовців, 
священнослужителів, громадськості. Учасники заходу молитвою, 
хвилиною мовчання та покладанням квітів та лампадок вшанували 
пам’ять загиблих під час Революції Гідності. Були роздруковані 
тематичні біг-борди та видана книга «Небесна Сотня» упорядника 
Б.Лобура.

29 Зходи з нагоди вшанування в 
області Дня пам’яті жертв 

голодоморів

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

55724,00 55724,00 27 листопада 2021 року на Театральному майдані в місті Тернополі 
проведено мітинг-реквієм, панахиду, театралізоване дійство й акцію 
„Запали свічку” за участю керівництва обласної державної 
адміністрації, обласної ради і міської ради, священнослужителів і 
громадськості. Учасники заходу виклали зі свічок і лампадок 
символічний хрест, молитвою та хвилиною мовчання вшанували 
пам’ять жертв голодоморів. Була виготовлена друкована продукція 
(біг-борди та карти інформаційні  «Голодомор – геноцид українців»). 
Заходи висвітлювалися у ЗМІ.

30 Заходи до Дня збройних сил 
України

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

52497,80 52497,80 6 грудня 2021 року відбулися заходах до Дня збройних сил України. 
Було надруковано тематичні біг-борди, сіті-лайти. Захід широко 
висвітлювався у ЗМІ.

31 Підготовка та проведення заходів з 
відзначення в області 113-ї річниці 

від Дня народження Степана 
Бандери

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

50810,00 50810,00 Придбано настільну гру „УПА – відповідь нескореного народу”, 
розроблену Українським інститутом національної пам’яті та ігрові 
карти для квестової історико-патріотичної гри „Бункер УПА”.

По програмі розвитку громадянського суспільства у Тернопільській області на 2021-2023 роки
1 Заходи з публічного обговорення 

звіту голови обласної державної 
адміністрації «Рік роботи: 

Досягнення. Виклики. 
Перспективи»

Управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та 

національностей Тернопільської 
облдержадміністрації

8629,00 8629,00 19 березня 2021 року відбулося публічне обговорення звіту голови обласної 
державної адміністрації «Рік роботи: Досягнення. Виклики. Перспективи» за 
участю членів Громадської ради при облдержадміністрації, представників 
інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації, з метою 
забезпечення принципів гласності, відкритості та прозорості влади, донесення 
до громадськості об’єктивної та актуальної інформації про діяльність обласної 
державної адміністрації та її посадових осіб, залучення інститутів 
громадянського суспільства до здійснення громадського контролю за 
діяльністю органів державної влади, експертизи ефективності прийнятих 
органами державної влади рішень, подання експертних пропозицій, залучення 
громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості 



для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади. 
Організувано та профінансовано транспортні послуги з перевезення учасників 
заходу, закуплено канцелярські товари та виготовлено друковану продукцію 
для організації та проведення заходу.

2 Ресурсне забезпечення діяльності 
громадської ради при 
облдержадміністрації

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

49698,2 49698,2 Для забезпечення діяльності громадської ради при обласній державній 
адміністрації придбано два ноутбуки, канцтовари, пресвол, стільці, картриджі, 
здійснено ремонт оргтехніки згідно листа громадської ради

3 Забезпечення проведення 
публічних консультацій з 

громадськістю ( інформаційно-
просвітницького заходу)

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

11520 11520 Організовано проживання учасників інформаційно-просвітницького заходу - 
промоційного туру по місцях зйомки кінострічки «Марія» із циклу «Жива 
УПА»

4 Забезпечення проведення 
публічних консультацій з 

громадськістю (круглого столу)

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

6720 6720 Організовано круглий стіл «Підсумки діяльності обласної державної 
адміністрації  за 2021 рік з актуальних питань соціально-економічного та 
культурного розвитку області»  (придбано канцтовари та виготовлено 
друковану продукцію.

5 Організація і проведення навчань, 
лекцій, практикумів, зборів, 

тренінгів для представників ІГС

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

46600 46600 Організовано та проведено навчання для представників інститутів 
громадянського суспільства суспільства відповідно до Порядку проведення 
конкурсу з визначення програм (проєктів), розроблених ІГС (виготовлено 
друковану продукцію та висвітлено захід у ЗМІ)

6 Забезпечення висвітлення 
журналістами проблематики 
громадянського суспільства у 

місцевих засобах масової 
інформації

Управління інформаційної 
політики та комунікацій з 

громадськістю Тернопільської 
облдержадміністрації

70000 70000 В газеті «Вільне життя» - 4375 кв.см. інформаційних матеріалів та на каналі 
ТV-4- 4 інформаційні програми)

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

премії імені Уласа Самчука 
Управління з питань внутрішньої 

політики, релігій та 
національностей Тернопільської 

облдержадміністрації

20000,00 20000,00 19 квітня 2021 року виплачено Міжнародну літературну премію імені 
Уласа Самчука переможцям: Клименку О. та Синюку С.

2 Забезпечення, згідно з рішенням 
видавничої ради, випуску видань

місцевих авторів художньої,
публіцистичної, краєзнавчої та

культурно-освітньої спрямованості, 
що несуть суспільно-естетичну 

цінність

Управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та 

національностей Тернопільської 
облдержадміністрації

249713,5 249713,5 Видано книги 18 авторів, загальний тираж – 2110 шт., враховуючи 
протокольні рішення обласної видавничої ради, затвердженої 
спільним розпорядженням голови Тернопільської обласної державної 
адміністрації та голови Тернопільської обласної ради ,,Про обласну 
видавничу раду” від 14 вересня 2021 року

3 Висвітлення у засобах масової 
інформації діяльності обласної

державної адміністрації

Управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та 

національностей Тернопільської 
облдержадміністрації

694510 694510 На сайті обласної державної адміністрації у рубриці  новин висвітлюється 
діяльність обласної державної адміністрації у сфері політики, соціального 
захисту, економічного розвитку, реформ в освіті, медицині, питаннях 
децентралізації, міжнародного співробітництва, захисту суверенітету держави, 
виховання дітей та молоді в дусі патріотизму.
Протягом   були укладені договори щодо надання послуг з висвітлення 
діяльності ОДА з :
- розміщення 50 інформаційних сюжетів на  каналі “TV-4”;
-виготовлення  та трансляція 34 інформаційні програми на каналі Тернопіль 1;
- розміщення інформаційних матеріалів в газеті “Наш ДЕНЬ” –на 575 кв.см., 
газета “Свобода”- 1800 кв.см. газета «Нова Тернопвльська газета» - матеріалів  
на 4055 кв.см
-розміщено 106 інформаційних матеріалів на сайтах «Номер Один», «Наш 
День», «Голос», «TeNews», «Галас», «Погляд»
- розміщення інформ.ролик на радіо ЛЮКС FM тривалістю 2,5 хвилин;
- виготовлено та розміщено 3 радіо програми, розміщено 9 інформ сюжетів на 
на Радіо Тон, Ух Радіо;



- виготовлено 21 відеороликів про роботу облдержадміністрації;
- виготовлено та розміщено на 114 постерів (3мх6м), 160 листівок, 65 буклетів, 
1400 плакатів; - розміщено інформаційні матеріали на вуличному радіо – 
711565 сек..

4 Проведення урочистих заходів з 
нагоди Дня журналіста, Дня 

видавця, Дня працівників радіо, 
телебачення і зв'язку
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34725 34725 У рамках виконання Програми відбулися урочисті заходи:
1. з нагоди Дня журналіста, святкування якого відбулося 5 червня, в 
приміщенні Тернопільського обласної державної адміністрації 
за вагомий внесок у розвиток інформаційного простору області, високий 
професіоналізм та з нагоди Дня журналіста грамотами Тернопільської обласної 
державної адміністрації нагороджено 18 журналістів області та 6 колективів 
(грамотки з рамками, квіти, крафтові набори);
2. з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку, святкування якого  
відбулося 17 листопада, в приміщенні Тернопільського обласної державної 
адміністрації 
за вагомий внесок у розвиток інформаційного простору області, високий 
професіоналізм та з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку 
грамотами Тернопільської обласної державної адміністрації нагороджено 9 
фахових працівників області та 6 колективів ( грамоти з рамками, квіти, 
блокноти, крафтові набори)
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