
 
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДРУГА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 

від  18 серпня   2021   року  №300 

м. Тернопіль 

 

Про внесення змін до обласної комплексної 

програми підтримки сім’ї, запобігання 

домашньому насильству та протидії 

торгівлі людьми на період до 2025 року 

 

Розглянувши подання Тернопільської обласної державної адміністрації від 

21 липня 2021 року №01-5997/05, керуючись пунктом 16 частини першої статті 

43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Тернопільська 

обласна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до обласної комплексної програми підтримки сім’ї, 

запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми  на період до 

2025  року, затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 26 травня 

2021 року № 185, згідно з додатком.  

2. Тернопільській обласній державній адміністрації про хід виконання 

рішення інформувати Тернопільську обласну раду до 15 січня упродовж 2022-

2026 років. 

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії 

Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, 

фізичної культури та спорту. 

 

Голова Тернопільської  

обласної ради                                                                  М.Й. ГОЛОВКО     

  
 



             Додаток 

до рішення Тернопільської  

обласної ради 

від 18 серпня 2021 року №300 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до обласної комплексної програми підтримки сім’ї,  

запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми 

на період до 2025 року 

 

1. Розділ І. Паспорт програми викласти у такій редакції: 

” 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів Тернопільської  обласної 

державної адміністрації 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

доручення голови Тернопільської обласної 

державної адміністрації     від   19    лютого  

2021 року № 13/01.02-03 ,,Про розроблення 

проєкту обласної комплексної програми 

підтримки сім’ї, запобігання домашньому 

насильству та протидії торгівлі людьми на 

період до 2025 року” 

3. Розробник програми управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів Тернопільської  обласної 

державної адміністрації 

4. Співрозробники програми департаменти соціального захисту 

населення; культури та туризму; охорони 

здоров’я, управління освіти і науки;  

служба у справах дітей Тернопільської  

обласної державної адміністрації, 

Тернопільський обласний центр соціальних 

служб, Тернопільський обласний центр 

зайнятості, Головне управління 

Національної поліції в Тернопільській 

області, Управління Державної міграційної 

служби України в Тернопільській області, 

Регіональний центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Тернопільській області, державний  заклад   

післядипломної освіти ,,Тернопільський 

регіональний  центр підвищення 

кваліфікації”, районні державні 

адміністрації, місцеві ради територіальних 

громад, громадські організації (за згодою) 

5. Відповідальний 

виконавець програми 

департамент соціального захисту 

населення  Тернопільської  обласної 
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державної адміністрації 

6. Учасники програми департаменти соціального захисту 

населення; культури та туризму; охорони 

здоров’я, управління освіти і науки, служба 

у справах дітей Тернопільської обласної 

державної адміністрації, Тернопільський 

обласний центр соціальних служб, 

Тернопільський обласний центр зайнятості, 

Головне управління Національної поліції в 

Тернопільській області, Управління 

Державної міграційної служби України в 

Тернопільській області, Регіональний 

центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Тернопільській 

області, державний  заклад   

післядипломної освіти ,,Тернопільський 

регіональний центр підвищення 

кваліфікації”,  районні державні 

адміністрації, місцеві ради територіальних 

громад, громадські організації (за згодою) 

7. Термін реалізації 

програми 

2021 – 2025 роки  

1) етапи виконання програми 

(для довгострокових 

програм) 

- 

8. Перелік  місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми  

обласний, районні, міські бюджети, 

бюджети територіальних громад, інші 

джерела 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього, 

у тому числі: 

 8087,7 тис. грн 

1) обласний бюджет 6764,7 тис. грн 

2) районні, міські бюджети  424,0 тис. грн 

3) кошти територіальних 

громад 

455,0 тис. грн 

4) кошти інших джерел 444,0 тис. грн 

                 ” 
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2. У таблиці розділу  VI. Напрями діяльності та заходи програми   у 

графі ,,Виконавці”  слова   ,,управління  сім’ї  та  молоді” виключити. 

 

3. Розділ VII. Координація та контроль за ходом виконання програми 

викласти у такій редакції: 

      ,,VII. Координація та контроль за ходом виконання програми 

       Координацію і контроль щодо виконання заходів,  визначених програмою, 

здійснює департамент соціального захисту населення Тернопільської обласної 

державної адміністрації. 

Виконавці інформують про хід реалізації програми департамент 

соціального  захисту населення Тернопільської обласної державної 

адміністрації щороку до 15 січня (починаючи з 2022 року) та до 15 липня 

упродовж  2021-2026 років. 

Узагальнену інформацію про стан виконання заходів програми 

департамент соціального захисту населення Тернопільської обласної державної 

адміністрації подає департаменту економічного розвитку і торгівлі 

Тернопільської    обласної    державної    адміністрації    щороку    до  20   липня  

та до 20 січня упродовж терміну дії програми.”. 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату Тернопільської обласної ради                                     О.М.СИРОТЮК 

 

 

Човган А.А. 

 

 
 


