
                                                                    Затверджено
                                                                    рішенням Тернопільської обласної ради 
                                                                    від 25 вересня 2020 року № 1670

Обласна програма фінансової підтримки та розвитку
державного навчального закладу «Тернопільський професійний

коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» на 2021-2025 роки
щодо підготовки фахівців для професійного кадрового забезпечення

Збройних Сил України та силових структур України

І. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення 
програми

Управління освіти і науки Тернопільської
обласної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади про 
розроблення програми

Доручення голови Тернопільської обласної 
державної адміністрації від 26 травня 2020 року 
№37/01.02-03 «Про розроблення проєкту обласної 
програми фінансової підтримки підготовки фахівців 
для професійного кадрового забезпечення Збройних 
Сил України та інших силових структур на базі 
державного навчального закладу «Тернопільський 
професійний коледж з посиленою військовою та 
фізичною підготовкою» на 2021-2025 роки»

3. Розробник програми Управління освіти і науки Тернопільської обласної 
державної адміністрації

4. Співрозробники програми
державний навчальний заклад «Тернопільський 
професійний коледж з посиленою військовою та 
фізичною підготовкою»

5. Відповідальний виконавець 
програми

Управління освіти і науки Тернопільської обласної 
державної адміністрації,
державний навчальний заклад «Тернопільський 
професійний коледж з посиленою військовою та 
фізичною підготовкою»

6. Учасники програми

Управління освіти і науки Тернопільської обласної 
державної адміністрації, державний навчальний 
заклад «Тернопільський професійний коледж з 
посиленою військовою та фізичною підготовкою»

7. Термін реалізації програми 2021-2025 роки
етапи виконання програми 
(для довгострокових 
програм)

І етап – 2021-2023 роки
ІІ етап – 2024-2025 роки

8.
Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
програми

Обласний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми,
всього,
у тому числі

42640,4 тис.грн.

1) коштів державного бюджету
2) коштів обласного бюджету 42640,4 тис.грн.
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3)

коштів районних бюджетів, 
міських бюджетів (у тому 
числі міст обласного 
значення), сільських, 
селищних бюджетів

4) коштів бюджетів об’єднаних 
територіальних громад

5) коштів інших джерел

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Державний навчальний заклад «Тернопільський професійний коледж з 
посиленою військовою та фізичною підготовкою» (далі – ДНЗ «ТПК ПВФП»), 
утворений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України                 
від 31 березня 2015 року № 382 шляхом реорганізації (перетворення) 
державного навчального закладу «Збаразьке професійно-технічне училище», з 
метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників і 
фахівців широкого спектру професій і спеціальностей, необхідних для 
відновлення обороноздатності країни та професійного кадрового забезпечення 
Збройних Сил України та силових структур України.

Станом на 01 січня 2020 року в державному навчальному закладі 
навчаються 242 курсанти.

Рішенням Тернопільської обласної ради від 04 листопада 2016 року № 
333 було затверджено обласну програму фінансової підтримки щодо підготовки 
фахівців для професійного кадрового забезпечення Збройних Сил України та 
інших силових структур на базі державного навчального закладу 
«Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 
підготовкою» на 2016-2020 роки. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми за рахунок коштів обласного бюджету, 
становив 43878,0 тис. грн.

Загалом за період 2016-2019 навчальних років на потреби ДНЗ «ТПК 
ПВФП», зокрема, продовольче та речове забезпечення курсантів коледжу, 
спортивний інвентар, інтерактивний тир, оргтехніку та інші предмети і 
матеріали:

з обласного бюджету було виділено кошти на загальну суму 4291,706 
тис.грн.;

позабюджетні кошти (благодійні внески та кошти спецфонду) на загальну 
суму 2150,74 тис.грн.

На грошове забезпечення офіцерів державного навчального закладу за 
вказаний період було виділено кошти на загальну суму 1498,5 тис.грн.

Крім того, Міністерством оборони України для забезпечення статутної 
діяльності  ДНЗ «ТПК ПВФП» було передано у користування:

автомати ММГ-АК – 265 штук;
кулемет ММГ-РПК – 1 штука;
стоміліметрова протитанкова гармата МТ-12 «РАПІРА» – 1 одиниця;
БТР-60 ПБ 1В18 – 1 одиниця;
автомобіль СОБ 1В-110 (на базі ГАЗ-66) – 1 одиниця.
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В кінці 2019 року було проведено комплекс ремонтних робіт щодо 
реконструкції гуртожитку для проживання курсантів, а саме проведено заміну 
вікон на металопластикові, утеплення фундаменту і фасаду, замінено та 
утеплено перекриття даху. Кошти на зазначені ремонтні роботи було виділено 
на загальну суму 6039,245 тис.грн., з них:

кошти ДФРР – 5435,32 тис.грн.;
кошти місцевих бюджетів – 603,925 тис.грн.
У 2020 році заплановано провести реконструкцію адміністративного 

корпусу коледжу. У відповідності до розробленої проєктно-кошторисної 
документації буде проведено комплекс ремонтних робіт, зокрема, капітальний 
ремонт даху, фасадів і цоколя, роботи з підсилення фундаментів та відмостки. 
Всього за зведеним кошторисним розрахунком сума коштів складає          
8493,018 тис. грн.

Проте, з моменту утворення ДНЗ «ТПК ПВФП» виявлено ряд суттєвих 
проблем, вирішення яких у значній мірі сприятиме організації на належному 
рівні навчально-виховного процесу та інших заходів військового і спортивного 
спрямування та матеріально-технічного забезпечення, зокрема:

- забезпечення триразовим харчуванням курсантів;
- забезпечення курсантів військовою формою одягу (польовою – літньою 

та зимовою, а також парадною, включаючи головні убори, та іншою 
амуніцією);

- забезпечення курсантів індивідуальними комплектами спортивної форми 
та взуття, а також спортивним знаряддям для укомплектування 
спортивного залу та відкритих спортивних майданчиків;

- забезпечення проживаючих у гуртожитку курсантів постільним 
інвентарем;

- грошове, речове та інше забезпечення військовослужбовців-офіцерів, 
відряджених до державного навчального закладу для подальшого 
проходження військової служби;

- потреба в коштах на фінансування поточного ремонту приміщень для 
проживання курсантів, а також сховищ (полігону) для зберігання 
військової та сільськогосподарської техніки.
Фінансування поточних ремонтів забезпечує лише часткове підтримання                       

у задовільному стані житлових, господарських та адміністративних будівель 
даного навчального закладу.

Крім того, згідно з навчальною програмою для курсантів передбачено 
курс стрільб з бойової стрілецької зброї. Стрільби проводяться у спеціально 
відведених для цього місцях. Також проводяться різного роду заходи як в 
обласному центрі, так і в районах області, а також за їх межами. Для участі у 
різноманітних заходах необхідно мати в навчальному закладі транспортні 
засоби, зокрема, автобус для транспортування за окремими визначеними 
маршрутами до місць постійної та тимчасової дислокації курсантів.

Отже, належне фінансування державного навчального закладу за рахунок 
коштів обласного бюджету забезпечить відповідний рівень професійної 
підготовки курсантів, зокрема, загальновійськової, вогневої, тактичної та 
прикладної фізичної підготовки; створить умови для удосконалення системи 



4

військово-патріотичного виховання молоді під час навчально-польових зборів, 
популяризації серед молоді здорового способу життя та національно-
патріотичного виховання сучасної молоді.

ІІІ. Визначення мети програми

Метою програми є фінансова підтримка та розвиток державного 
навчального закладу щодо забезпечення якісної підготовки фахівців із спектру 
робітничих професій для кадрового забезпечення Збройних Сил України та 
силових структур України на базі ДНЗ «ТПК ПВФП»; популяризація військової 
справи серед молоді; підвищення престижу військової служби, впровадження 
військової професійної орієнтації молоді; військово-патріотичне виховання та 
підготовка молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових 
формуваннях.

Мета програми відповідає пріоритетним напрямам розвитку області.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми;
строки та етапи виконання програми

Розв’язання проблеми передбачається шляхом реалізації комплексу 
заходів, узгоджених із ресурсним забезпеченням та спрямованих на підтримку 
проєкту з підготовки фахівців для професійного кадрового забезпечення 
Збройних Сил України та силових структур України на базі ДНЗ «ТПК ПВФП».

Виконання заходів програми можливе в результаті встановлення тісної 
взаємодії між ДНЗ «ТПК ПВФП», Тернопільською обласною державною 
адміністрацією і Тернопільською обласною радою стосовно:

здійснення речового забезпечення курсантів комплектами військової 
форми одягу та іншою амуніцією, а також забезпечення курсантів 
індивідуальними комплектами спортивної форми та взуття, постільним 
інвентарем;

створення належних умов побуту, навчання та проживання, а також 
забезпечення триразовим харчуванням курсантів коледжу (через відсутність 
цільових коштів Міністерства освіти і науки України на виконання вказаних 
цілей);

забезпечення державного навчального закладу спортивним інвентарем 
для укомплектування спортивного залу та відкритих спортивних майданчиків;

забезпечення навчального процесу відповідною матеріально-технічною 
базою, зокрема, придбання 2-ох інтерактивних дошок та відповідної оргтехніки 
у навчальні аудиторії, придбання метеорологічної станції та приладдя 
спеціального призначення (метеостанція з БТ модулем, флюгер для 
метеостанції), 10-ти комплектів радіостанцій з раціями та квадрокоптера з 
камерою тощо;

грошового, речового та іншого забезпечення військовослужбовців-
офіцерів, які відряджені до державного навчального закладу для подальшого 
проходження військової служби і забезпечують навчально-виховний процес;
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придбання автобуса для транспортування за окремими визначеними 
маршрутами      до місць постійної та тимчасової дислокації курсантів коледжу;

здійснення капітального ремонту плацу, з метою належної організації 
занять із стройової підготовки курсантів, у тому числі проведення урочистих 
заходів у повсякденному житті коледжу;

проведення ремонту, модернізації та оновлення харчоблоку коледжу;
проведення ремонту та оновлення навчальних класів і спортзалу коледжу.
Отже, підтримання ДНЗ «ТПК ПВФП» в належному стані забезпечить 

відповідний рівень професійної підготовки курсантів з дотриманням стандартів 
НАТО для подальшого проходження служби як у лавах Збройних Сил України, 
інших військових формуваннях, а також у силових структурах України.

Дана програма реалізовуватиметься упродовж 2021-2025 років у два 
етапи:

перший етап – 2021-2023 роки:
другий етап – 2024-2025 роки.
Фінансування заходів програми передбачається за рахунок коштів 

обласного бюджету обсягом 42640,4 тис. грн.

Ресурсне забезпечення обласної програми фінансової підтримки та 
розвитку державного навчального закладу «Тернопільський професійний 

коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»
 на 2021-2025 роки щодо підготовки фахівців для професійного 

кадрового забезпечення Збройних Сил України та силових структур 
України

тис.грн.

Етапи виконання програми

І ІІ

Обсяг коштів,
які пропонується 
залучити на 
виконання 
програми 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік

Усього 
витрат на 
виконання 
програми

Обсяг ресурсів, 
усього, у тому числі: 11325,2 7245,2 7560,0 8000,0 8510,0 42640,4

державний бюджет - - - - - -
обласний бюджет 11325,2 7245,2 7560,0 8000,0 8510,0 42640,4
районні бюджети, 
міські бюджети
(у тому числі 
бюджети міст 
обласного 
значення), сільські, 
селищні бюджети 

- - - - - -

бюджети об’єднаних 
територіальних 
громад

- - - - - -

кошти небюджетних 
джерел - - - - - -
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V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основним завданням реалізації програми є забезпечення навчально-
виробничого процесу у ДНЗ «ТПК ПВФП» як системи організаційно-
педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію 
даного проєкту, його змісту та завдань ступеневої професійно-технічної освіти 
відповідно до державних стандартів та встановлених вимог.

Реалізація програми дасть змогу конкурувати не тільки з навчальними 
закладами системи професійної (професійно-технічної) освіти, а й із закладами 
передвищої фахової освіти, постійно удосконалюючись до потреб ринку праці, 
в тому числі освоюючи нові перспективи (актуальні на даний час) професії 
військового спрямування.
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VI. Напрями діяльності та заходи обласної програми фінансової підтримки та розвитку державного навчального закладу 
«Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» на 2021-2025роки щодо 

підготовки фахівців
для професійного кадрового забезпечення Збройних Сил України та силових структур України

тис.грн.
Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість) тис.грн., у тому числі:

І етап (розбивка
за роками)

ІІ етап (розбивка
за роками)

№
з/п

Назва
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання)

Перелік
заходів 

програми

Строк 
викона-

ння 
заходу

Виконавці

Джерел
а 

фінансу
-вання

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік

Очікуваний 
результат 

диференційова-
но з розбивкою

за роками
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. Організація 
та проведення 
теоретичних
і практичних 
занять із 
курсантами
коледжу

- - - - -

Удосконалення 
теоретичних та 
практичних 
знань під час 
проведення 
занять із 
курсантами 
коледжу

1.2. Проведення 
курсу стрільб
із бойової 
стрілецької 
зброї

- - - - -

Удосконалення 
теоретичних і 
практичних 
знань та навиків 
при застосуванні
стрілецької 
зброї

1.

Організаційні 
заходи з 
навчально-
виробничого
та виховного 
процесу 
курсантів 
коледжу

1.3. Організація 
та проведення 
тактико-
спеціальних 
навчань 
(тренувань) 
офіцерів 
(інструкторів)

2021-
2025 роки

Управління 
освіти і науки 
Тернопільсько

ї обласної 
державної 

адміністрації,
ДНЗ «ТПК 

ПВФП»

Не 
потребу

є 
фінансу-

вання

- - - - -

Удосконалення 
практичних 
знань, вмінь та 
навиків 
поводження
зі стрілецькою 
зброєю, 
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із курсантами 
коледжу

орієнтування
на місцевості, 
вивчення
основ військової 
топографії тощо

1.4. Організація 
та проведення 
змагань зі 
страйкболу

2021-
2025 роки

Управління 
освіти і науки 
Тернопільсько

ї обласної 
державної 

адміністрації,
ДНЗ «ТПК 

ПВФП»

Не 
потребу

є 
фінансу-

вання

- - - - -

Проведення 
змагань у 
наближеній 
обстановці до 
реальних 
бойових дій,
що сприяє 
покращенню 
системи 
фізичної та 
професійної 
підготовки 
курсантів

2.
Забезпечення 
харчування 
курсантів

Забезпечення 
безоплатним 
триразовим 
харчуванням 
курсантів

2021-
2025 роки

Управління 
освіти і науки 
Тернопільсько

ї обласної 
державної 

адміністрації,
ДНЗ «ТПК 

ПВФП»

Обласни
й 

бюджет
2500,0 2700,0 2850,0 3000,0 3200,0

Надання 
безоплатного
триразового 
харчування 
курсантам:
у 2021 році 
(орієнтовна 
вартість 
триразового 
харчування
на одну особу – 
70 грн.
у 2022 році 
(орієнтовна 
вартість 
триразового 



9

харчування
на одну особу – 
70 грн.
у 2023 році 
(орієнтовна 
вартість 
триразового 
харчування
на одну особу – 
80 грн.
у 2024 році 
(орієнтовна 
вартість 
триразового 
харчування
на одну особу – 
80 грн.
у 2025 році 
(орієнтовна 
вартість 
триразового 
харчування
на одну особу – 
90 грн.

3.
Речове 
забезпечення 
курсантів

3.1. Забезпечення 
військовою 
формою одягу 
курсантів

2021-
2025 роки

Управління 
освіти і науки 
Тернопільсько

ї обласної 
державної 

адміністрації,
ДНЗ «ТПК 

ПВФП»

Обласни
й 

бюджет
550,0 600,0 630,0 670,0 700,0

Придбання 
комплектів 
польової та 
парадної форми 
одягу для 
курсантів:
у 2021 році – 
150 комплектів
у 2022 році – 
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150 комплектів
у 2023 році – 
150 комплектів
у 2024 році – 
150 комплектів
у 2025 році – 
150 комплектів

3.2. Забезпечення 
курсантів 
спортивним 
інвентарем, 
спеціальним 
одягом та 
взуттям

300,0 330,0 350,0 380,0 410,0

Придбання 3-ох 
комплектів 
перекладин,
1-ого комплекту 
брусів 
гімнастичних 
паралельних,
2 столів для 
армреслінгу,
2-ох баскетбол. 
щитів, 2-ох 
канатів для 
лазання та
1-ого для 
перетягування, 
12 тренажерів 
тощо

4.

Придбання 
меблів та 
постільної 
білизни для 
курсантів

Придбання 
меблів (ліжка, 
шафи, тумбочки, 
столи, крісла), 
постільної 
білизни

2021-
2025 роки

Управління 
освіти і науки 
Тернопільсько

ї обласної 
державної 

адміністрації,
ДНЗ «ТПК 

ПВФП»

Обласни
й 

бюджет
450,0 350,0 250,0 250,0 250,0

Придбання
40 шаф,
200 ліжок,
120 стільців,
40 столів,
350 комплектів 
постільної 
білизни
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5.1. Оновлення 
навчальної 
матеріально-
технічної бази

2021-
2025 роки

Управління 
освіти і науки 
Тернопільсько

ї обласної 
державної 

адміністрації,
ДНЗ «ТПК 

ПВФП»

Обласни
й 

бюджет
100,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Придбання 
метеорологічної 
станції та 
приладдя 
спеціального 
призначення 
(метеостанція
з БТ модулем, 
флюгер для 
метеостанції)
Придбання
10 комплектів 
портативних 
радіостанцій із 
раціями
\

Придбання 
квадрокоптера
з камерою

5.2. Придбання 
автобуса для 
перевезень 
курсантів

2021 рік

Управління 
освіти і науки 
Тернопільсько

ї обласної 
державної 

адміністрації,
ДНЗ «ТПК 

ПВФП»

Обласни
й 

бюджет
2000,0 - - - - Придбання 

одного автобуса

5.

Забезпечення 
матеріально-
технічною 
базою

5.3. Придбання 
паливно-
мастильних 
матеріалів

2021-
2025 роки

Управління 
освіти і науки 
Тернопільсько

ї обласної 
державної 

адміністрації,
ДНЗ «ТПК 

ПВФП»

Обласни
й 

бюджет
80,0 100,0 120,0 120,0 150,0

Придбання
у 2021 році
дизельного 
пального –
1800 літрів
бензину – 1600 
літрів
у 2022 році
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дизельного 
пального –
1800 літрів
бензину – 1600 
літрів
у 2023 році
дизельного 
пального –
1800 літрів
бензину – 1600 
літрів
у 2024 році
дизельного 
пального –
1800 літрів
бензину – 1600 
літрів
у 2025 році
дизельного 
пального –
1800 літрів
бензину – 1600 
літрів

6.

Придбання 
інтерактивного 
та комп’ютер. 
обладнання

Придбання 
інтерактивного 
та комп’ютер. 
обладнання

2021-
2025 роки

Управління 
освіти і науки 
Тернопільсько

ї обласної 
державної 

адміністрації,
ДНЗ «ТПК 

ПВФП»

Обласни
й 

бюджет
100,0 120,0 120,0 150,0 150,0

Придбання
3-ох 
інтерактивних 
дощок 
(комплектів),
3-ох захищених 
планшетів 
Panasonic 
TOUGHPAD
FZ-G1 10,
3-ох ноутбуків,
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25 системних 
блоків та 
моніторів

7.

Грошове 
забезпечення 
військовослуж-
бовців 
(офіцерів), 
відряджених 
для подальшого 
проходження 
військової 
служби до 
навчального 
закладу

Грошове 
забезпечення 
військовослуж-
бовців 
(офіцерів), 
відряджених 
для подальшого 
проходження 
військової 
служби до 
навчального 
закладу

2021-
2025 роки

Управління 
освіти і науки 
Тернопільсько

ї обласної 
державної 

адміністрації,
ДНЗ «ТПК 

ПВФП»

Обласни
й 

бюджет
2295,2 2435,2 2630,0 2800,0 3000,0

Грошове 
забезпечення 
офіцерів:
у 2021 році – 10 
офіцерів
у 2022 році – 10 
офіцерів
у 2023 році – 10 
офіцерів
у 2024 році – 10 
офіцерів
у 2025 році – 10 
офіцерів

8.

Організація 
заходів щодо 
популяризації 
коледжу, 
знімання 
сюжетів, 
виготовлення 
буклетів
про життя 
курсантів

Організація 
заходів щодо 
популяризації 
коледжу, 
знімання 
сюжетів, 
виготовлення 
буклетів
про життя 
курсантів

2021-
2025 роки

Управління 
освіти і науки 
Тернопільсько

ї обласної 
державної 

адміністрації,
ДНЗ «ТПК 

ПВФП»

Обласни
й 

бюджет
100,0 110,0 110,0 130,0 150,0

Виготовлення
3 тис. буклетів, 
50 настінних 
календарів,
5 тис. візитівок
Виготовлення
20-ти плакатів, 
20-ти стендів та 
10-ти банерів
Виготовлення
10-ти кліпів та
15 відеосюжетів 
щодо життєдіяль-
ності коледжу
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9.1. Проведення 
капітального 
ремонту плацу

2021 рік 1500,0 - - - -

Проведення 
капітального 
ремонту плацу, 
орієнтовною 
площею
2382 м2

9.2. Ремонт, 
модернізація
та оновлення 
харчоблоку

2021 рік 900,0 - - - -

Проведення 
ремонту у 
приміщенні 
харчоблоку.
Заміна 
електроплит, 
вентиляційної 
системи
Придбання 
роздатков. 
столів та 
приладдя

9.3. Ремонт, 
модернізація
та оновлення 
навчальних 
класів, спортзалу

2021-
2025 роки 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Проведення 
ремонту класних 
приміщень, 
спортзалу

9.

Проведення 
капітального та 
поточного 
ремонту 
об’єктів 
коледжу

9.4. Ремонт 
(заміна) 
внутрішньо-
інженерних 
мереж 
(каналізації, 
водопроводів, 
електромереж 
тощо)

2021-
2025 роки

Управління 
освіти і науки 
Тернопільсько

ї обласної 
державної 

адміністрації,
ДНЗ «ТПК 

ПВФП»

Обласни
й 

бюджет

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Проведення 
ремонтних робіт 
системи 
внутрішнього 
водопроводу
та каналізації, 
системи 
опалення, заміни 
запірної 
арматури та 
обладнання 
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(елементів). 
Ремонт 
електромережі
із заміною 
арматури 
(вимикачів,
розеток тощо)

Разом: 11325,2 7245,2 7560,0 8000,0 8510,0
Всього на виконання заходів програми: 42640,4 тис.грн.
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Заплановані результативні показники програми

З них по роках:№
з/п

Назва
показника

Одиниця 
виміру

Вихідні дані
на початок 
програми*

Вихідні
дані на 

завершення 
програми 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік

Показники витрат програми

1. Забезпечення триразовим харчуванням 
курсантів тис.грн. 1000,0 2500,0 2700,0 2850,0 3000,0 3200,0

2. Забезпечення курсантів військовою формою 
одягу тис.грн. 550,0 600,0 630,0 670,0 700,0

3. Забезпечення курсантів спортивним 
інвентарем, спеціальним одягом та взуттям тис.грн. 300,0 330,0 350,0 380,0 410,0

4.
Грошове забезпечення 
військовослужбовців-офіцерів, відряджених 
із лав ЗСУ до навчального закладу

тис.грн. 2125,2 2295,2 2435,2 2630,0 2800,0 3000,0

5. Придбання автобуса для транспортування 
курсантів до визначених місць дислокації тис.грн. 2000,0 - - - -

Показники продукту програми
1. Кількість курсантів, у тому числі дівчат осіб 242 300 330 380 410 450

2. Кількість комплектів військової форми 
одягу для курсантів штук 242 150 150 150 150 150

3. Діто-дні харчування тис.
діто-днів 146 119 117 94 92 79

4.
Загальна кількість військовослужбовців-
офіцерів, відряджених із лав ЗСУ до 
навчального закладу

осіб 10 10 10 10 10 10
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5. Кількість транспортних засобів (в т.ч. 
автобусів) для транспортування курсантів штук 1 - - - -

6. Кількість курсантів-випускників,
у тому числі дівчат осіб 72 100 110 110 110 120

- з них дівчат осіб 14  18 18 20 20 22

7.
Кількість курсантів-випускників, які 
продовжать навчання у ВНЗ військового 
спрямування

осіб 59 85 90 90 90 95

- з них дівчат осіб 9 10 13 13 15 17

8.
Кількість курсантів-випускників, які 
прийняті на контрактну службу в лави
ЗСУ та силові структури України

осіб 13 15 20 20 20 25

- з них дівчат осіб 5 5 7 7 10 13
Показники ефективності програми

1. Середня вартість триразового харчування
на одного курсанта на день грн. 70 70 70 80 80 90

2. Середня вартість військової форми одягу
на одного курсанта тис.грн. 3,6 4,0 4,2 4,5 4,6

3. Середня вартість грошового забезпечення
на одного військовослужбовця-офіцера тис.грн. 212,5 230,0 243,5 263,0 280,0 300,0

4. Середня вартість придбаного автобуса тис.грн. 2000,0 - - - -
Показники якості програми

1.
Відсоток курсантів, які продовжать 
навчання у ВНЗ військового спрямування,
до загальної кількості всіх випускників

% 81,9 у 85 81,8 81,8 81,8 79,2

- з них дівчат % 12,5 10 11,8 11,8 13,6 14,2

2.

Відсоток курсантів, які прийняті на 
контрактну службу в лави ЗСУ та силові 
структури України, до загальної кількості 
всіх випускників

% 18,1 15 18,2 18,2 18,2 20,8

- з них дівчат % 6,9 5 6,4 6,4 9,1 10,8

3. Відсоток курсантів, які забезпечені 
триразовим харчуванням % 100 100 100 100 100 100
ПРИМІТКА: *Вихідні дані на початок програми за показниками 2020 року.



VII. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюється 
управлінням освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.

ДНЗ «ТПК ПВФП» щороку до 15 липня та 15 січня протягом 2022-       
2026 років подає інформацію про хід її виконання в управління освіти і науки 
Тернопільської обласної державної адміністрації.

Узагальнену інформацію про хід виконання програми управління освіти і 
науки Тернопільської обласної державної адміністрації щороку до 20 липня та 
20 січня протягом 2022-2026 років подає департаменту економічного розвитку і 
торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації.

Керуючий справами виконавчого 
апарату Тернопільської обласної ради                                       І.Г. БАБІЙЧУК
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