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          ОБЛАСНА ПРОГРАМА  
забезпечення розвитку освіти в Тернопільській області

на період  2021–2024 років 

І. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації

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

доручення голови обласної державної 
адміністрації від 
09 квітня 2021 року 
№ 30/01.02-03  ,,Про розроблення 
проєкту обласної програми 
забезпечення розвитку освіти в області 
на 2021–2024 роки”

3. Розробник програми управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації

4. Співрозробники програми Тернопільський обласний 
комунальний інститут післядипломної 
педагогічної освіти

5. Відповідальний виконавець 
програми

управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації

6. Учасники програми управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації, 
Тернопільський обласний 
комунальний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, місцеві органи 
управління освітою, центри 
професійного розвитку педагогічних 
працівників, заклади освіти

7. Термін реалізації програми 2021–2024 роки 
8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 
обласний бюджет, бюджети  
територіальних громад

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

68 546,8 тис. гривень

1) коштів обласного бюджету 5546,8 тис. гривень
2) коштів бюджетів територіальних 

громад
63 000,0 тис. гривень
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ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, 
духовного і культурного розвитку суспільства на законодавчому рівні. Глобальні 
зміни в інформаційній, комунікативній, професійній та інших сферах сучасного 
суспільства вимагають змістових коректив, коректив науково-методичних, 
технологічних аспектів освіти, перегляду попередніх ціннісних пріоритетів, 
цільових установок, управлінських і педагогічних засобів. Інтелектуальним 
потенціалом кожного регіону є еквівалент могутності держави та її глобальний 
авторитет у світі. 

Виважена і гнучка регіональна освітня політика як конкретизація освітньої 
політики держави на місцевому рівні може успішно реалізовуватися через 
програму забезпечення розвитку освіти, що спрямованістю і змістом відповідає 
обласним економічним, соціокультурним умовам та перспективам їх розвитку.

Обласна програма забезпечення розвитку освіти в Тернопільській області  
на період  2021–2024 років (далі – програма) розроблена відповідно до 
Конституції України, законів України ,,Про освіту”, ,,Про дошкільну 
освіту”, ,,Про повну загальну середню освіту”, ,,Про позашкільну освіту” та 
інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері освіти.

Програма спрямована на реалізацію пріоритетних цілей, визначених 
Державною стратегією регіонального розвитку України на 2021–2027 роки і 
Стратегією розвитку Тернопільської області на 2021–2027 роки.

Програма є комплексом взаємоузгоджених за ресурсами та термінами 
заходів, які охоплюють прогресивні зміни у структурі, змісті та технологіях 
освіти, системі управління, організаційно-правових формах суб’єктів освітньої 
діяльності та фінансово-економічних механізмах. Комплексний розвиток усіх 
цих елементів дозволить підняти освіту на той рівень, що відповідає 
перспективам соціально-економічного розвитку області. 

Розроблення проєкту  програми зумовлено необхідністю реформування 
галузі освіти області, забезпечення якісної безперервної освіти та вільного 
доступу до неї.

Реалізація заходів програми спрямована на підтримку та розвиток усіх 
суб’єктів системи освіти, зокрема закладів й організацій, які перебувають у 
підпорядкуванні різних органів виконавчої влади, органів управління освітою, 
що дозволить реалізувати єдину обласну освітню політику, яка забезпечить 
усунення диспропорцій у розвитку регіональних систем освіти та формування 
єдиного освітнього й інформаційного простору. Реалізація завдань програми 
буде здійснена в рамках поточного фінансування з місцевих бюджетів. 

Для задоволення освітніх потреб населення в області функціонують                       
687 денних закладів загальної середньої освіти, де здобувають освіту                           
111,5 тис. учнів, з них 558 (81,2 %) закладів та 49,3 тис. (44,2 %) учнів - у 
сільській місцевості. 

Складна демографічна ситуація та міграційні процеси негативно впливають 
на наповнення шкіл і класів учнями.
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Так, 30 (28,9 %) закладів загальної середньої освіти І ступеня в області 
мають наповнюваність до 10 учнів, 49 (16,9 %) закладів загальної середньої 
освіти І-ІІ ступенів мають наповнюваність 40 і менше учнів (13,9 %), заклади 
загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів працюють з наповнюваністю 100 і 
менше учнів. Усього в області функціонує 119 малокомплектних закладів 
загальної середньої освіти, що становить 17,3 % (у 2018/2019 навчальному році 
функціонувало 147 малокомплектних шкіл, що становило 20,3 % від загальної їх 
кількості).

Найгостріше проблема малокомплектності постає у селах, де помітно 
зменшується наповнюваність класів і шкіл. В області кожна 5 сільська школа є 
малокомплектною. Середня наповнюваність міських шкіл становить 482 учні, 
сільських – 88 учнів; середня наповнюваність класів у міських школах становить 
24,2 учні, у сільських – 10,9.

Позашкільна освіта області мала і має потужний потенціал, адже її 
відкритість, мобільність, демократичність, гуманність затребувані як ніколи. 
Успішній реалізації цих завдань сприяє широка мережа закладів позашкільної 
освіти області, справжніх осередків позашкільної освіти та виховної роботи в 
позаурочний час. У зв’язку з процесами децентралізації і формуванням 
об’єднаних територіальних громад нагальними були проблеми доцільності 
існування закладів позашкільної освіти, що не відповідали матеріально-
технічним та кадровим вимогам. Через це пройшли процеси оптимізації мережі 
закладів позашкільної освіти.

У системі освіти Тернопільської області станом на 1 січня 2021 року 
функціонує 37 закладів позашкільної освіти різних напрямів та профілів, які 
відвідують 21 912 учнів, що становить 20 % від загальної кількості учнівського 
контингенту (станом на 1 січня 2020 року функціонував 41 заклад позашкільної 
освіти  (22 %)). 

У закладах позашкільної освіти станом на 1 січня 2021 року працюють          
1673 гуртки і секції художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-
натуралістичного, туристсько-краєзнавчого й інших напрямів.

Крім того, у закладах загальної середньої освіти області функціонує                  
2121 гурток, де  навчально-виховною роботою охоплено 32 387 учнів, що 
становить 29 % від їх загальної кількості. 

Загальний показник охоплення учнів шкільного віку позаурочними видами 
діяльності в області становить 49 % (у 2020 році – 51 %).

В умовах фінансової кризи та посилення процесів децентралізації влади 
створюється реальна загроза існуванню системи позашкільної освіти в області. 
Система позашкільної освіти відчуває гострий дефіцит у сучасному обладнанні, 
інвентарі, комп’ютерній техніці, інтернет-зв’язку, особливо для реалізації 
високотехнологічних програм: інженерних, науково-технічних, дослідницьких, 
винахідницьких. Тому необхідно не тільки зберегти мережу закладів 
позашкільної освіти, а й модернізувати матеріально-технічну базу і збільшити 
відсоток охоплення дітей та молоді позашкільною освітою.

Прийняття програми вирішить проблему трансформації освітньої системи 
Тернопільської області відповідно до Закону України ,,Про освіту”; сприятиме 
формуванню компетентностей ХХІ століття; створенню безпечного, 
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інклюзивного, ґрунтованого на довірі, демократичного національно 
орієнтованого, мотивуючого до навчання освітнього середовища як основи 
якісної освіти; забезпеченню ефективного професійного розвитку педагогічних 
працівників; впровадженню розумного урядування і фінансової, академічної, 
кадрової та організаційної автономії закладів освіти.  

ІІІ. Визначення мети програми

Метою програми є: трансформація освітньої системи Тернопільської області 
на основі Закону України ,,Про освіту”; задоволення споживачів освітніх послуг 
в освіті шляхом запровадження нових інституційних механізмів урегулювання та 
оновлення її структури і змісту, вирівнювання можливостей доступу до якісної 
освіти; стимулювання навчально-виховного розвитку особистості впродовж 
життя, розвитку наукової фундаментальності та практичної направленості 
функціонування освітньої системи області.  

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

З метою реалізації пріоритетних завдань програми, розв’язання наявних 
проблем в освітній політиці регіону на обласному та інших місцевих рівнях 
передбачається:

формування ефективного регіонального ринку освітніх послуг;
активізація діяльності щодо розширення можливостей залучення 

фінансових потоків, диверсифікації джерел фінансових ресурсів;
забезпечення багатоваріантності фінансових ресурсів з  використанням 

різних джерел;
систематичний аналіз та контроль фінансових потоків, об’єктивного 

обґрунтування статей витрат, своєчасне коригування бюджетних призначень;
удосконалення механізму залучення та ефективного використання 

бюджетного фінансування;
здійснення комплексних заходів щодо реалізації державної політики у сфері 

забезпечення закладів освіти сучасними навчальними ресурсами;
сприяння збереженню та розвитку мережі закладів дошкільної освіти 

незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
удосконалення системи освіти дітей старшого дошкільного віку з метою 

забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого навчання у 
початковій школі;

створення оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти, ресурсна 
підтримка інноваційних закладів;

розбудова старшої профільної школи; 
виявлення та розвиток творчого потенціалу особистостей учнів, залучення 

їх до вивчення джерел національної культури, формування ціннісних орієнтирів, 
патріотизму, стійких моральних принципів і норм, зміцнення активної життєвої 
позиції;
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забезпечення рівного доступу дітей та учнів до закладів позашкільної 
освіти, які надають додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь і 
навичок, а також розвивають потреби особистості у творчій самореалізації та 
організації змістовного дозвілля;

впровадження якісно нових форм організації позашкільної життєдіяльності 
підлітків, а також  задоволення їх освітніх потреб шляхом залучення до науково-
експериментальної, дослідницької, технічно-конструктивної, художньої, 
декоративно-прикладної, еколого-прикладної, туристично-краєзнавчої та інших 
видів творчості;

реалізація нових моделей неперервної освіти, у тому числі з використанням 
сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями програми є:
забезпечення доступності, безперервності та підвищення якості освіти;
створення умов для безпечної життєдіяльності та здорового способу життя, 

виховання в дітей, учнів і молоді особистої відповідальності за власне здоров’я 
та здоров’я родини;

підвищення ефективності системи національного виховання дітей та молоді;
створення умов та вдосконалення інноваційного середовища, підвищення 

інвестиційної привабливості освіти області;
створення єдиного інформаційного простору області;
оновлення матеріально-технічної бази системи освіти області;
удосконалення змісту та технологій освіти; 
впровадження інформатизації освітнього процесу та розвиток дистанційної 

освіти;
забезпечення умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до 

здібностей та інтересів учнів;
виховання громадянської зрілості в підростаючого покоління;
підвищення престижності та конкурентоспроможності діяльності 

працівників освітньої сфери й покращення їх соціального захисту;
розвиток системи психолого-педагогічного супроводу учнів та молоді, 

упровадження моделей формування культури здорового і безпечного способів 
життя;

реалізація у повному обсязі фінансування заходів щодо виявлення та 
підтримки обдарованих дітей і молоді;

покращення структури позашкільної освіти відповідно до запитів 
населення, новітніх досягнень науково-технічного прогресу, досягнень культури, 
стратегічних запитів області та держави;

підвищення рейтингу системи освіти Тернопільщини в міжнародних 
моніторингових дослідженнях та результатах зовнішнього незалежного 
оцінювання;

забезпечення державно-громадської взаємодії влади і територіальної 
громади для задоволення потреб мешканців області;



6

матеріально-технічне забезпечення на рівні державних стандартів 
доступності до якісної освіти.

Реалізація заходів програми дозволить забезпечити:
створення сучасного освітнього середовища у сфері дошкільної освіти;
підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, забезпечення 

доступності освітніх послуг, зокрема в сільській місцевості;
збільшення до 100 % показника охоплення всіма формами дошкільної 

освіти дітей віком від 3 до 6 років;
формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти, 

створення нового освітнього простору (у 2024 році буде функціонувати 660 
закладів загальної середньої освіти, у тому числі - 20 профільних ліцеїв); 

розвиток системи виховної роботи, спрямованої на різновекторний вільний 
розвиток особистості;

щорічна участь учнівської та студентської молоді в обласних, 
всеукраїнських, міжнародних конкурсах, турнірах і олімпіадах.

Ресурсне забезпечення обласної програми забезпечення розвитку освіти в 
Тернопільській області на період 2021–2024 років

____________________________________________________тис. гривень

Роки виконання програмиОбсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання програми 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

Усього витрат 
на виконання 

програми

Обсяг ресурсів, 
усього, у тому 
числі:

17018,9 17071,5 17175,9 17280,5 68546,8

обласний бюджет 1268,9 1321,5 1425,9 1530,5 5546,8
бюджети 
територіальних 
громад 

15750 15750 15750 15750 63000
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Заплановані результативні показники програми

З них за роками№
з/п

Назва показника Одиниця
виміру

Вихідні дані 
на початок дії 

програми

Вихідні дані на 
завершення дії 

програми
2021 
рік

2022 
рік

2023 
рік

2024 
рік

І. Показники продукту програми
1. Оптимальна мережа 

закладів дошкільної 
освіти

заклад 600 616 604 608 612 616

2. Оптимальна мережа 
закладів загальної 
середньої освіти

заклад 687 660 684 677 669 660

3. Кількість проведених 
регіональних заходів 
(конкурси, турніри, 
змагання, вишколи, 
екскурсії, походи  та інші  
заходи) у закладах 
позашкільної освіти

одиниць — 1008 252 252 252 252

4. Участь у міжнародних та 
всеукраїнських масових 
заходах (фестивалі, 
олімпіади, конкурси з 
питань позашкільної 
освіти)

одиниць — 348 87 87 87 87

ІІ. Показники ефективності програми
1. Середня вартість навчання 

у закладі дошкільної 
освіти однієї дитини на 
рік

тис. 
грн/одиницю 27,0 41,4 27,2 31,2 36,0 41,4

2. Середня вартість навчання тис. 36,2 55,0 36,5 41,6 47,9 55,0
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у закладі загальної 
середньої освіти однієї 
дитини на рік

грн/особу

3. Середня вартість 
організації та проведення 
регіонального заходу

тис. грн/
одиницю — 2,25 2,03 2,17 2,32 2,47

4. Середня вартість участі 
особи у проведенні 
регіонального заходу 

тис. 
грн/особу — 0,064 0,032 0,034 0,036 0,038

5. Середня вартість участі 
особи в міжнародних та 
всеукраїнських масових 
заходах 

тис. 
грн/особу 0,36 0,34 0,36 0,37 0,39

ІІІ. Показники якості програми
1. Кількість додаткових 

створених місць у 
закладах дошкільної 
освіти

одиниць — 480 120 120 120 120

2. Збільшення 
наповнюваності учнів у  
класах закладів загальної 
середньої освіти

одиниць — 16,3 15,7 15,9 16,1 16,3

Кількість осіб, які брали  
участь у регіональних 
заходах

осіб — 65130 16161 16242 16323 16404
3.

Кількість переможців 
регіональних заходів осіб — 6265 1543 1558 1574 1590

4. Кількість осіб, які брали  
участь у міжнародних та 
всеукраїнських масових 
заходах

осіб — 3120 762 774 786 798

5. Кількість переможців 
міжнародних та осіб — 1124 273 278 284 289
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всеукраїнських   масових 
заходів

     
6.

Зростання кількості 
здобувачів позашкільної 
освіти

осіб 4605 4700 4625 4650 4675 4700

VІ. Напрями діяльності та заходи програми

Орієнтовні обсяги 
фінансування,

тис. грн, у тому числі

№ 
з/п

Назва 
напряму 
діяльності 
(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
програми

Строк 
вико-
нання 
заходу

Виконавці Джерела 
фінансу-
вання

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

Очікувані 
результати

1) забезпечення 
розвитку мережі 
закладів 
дошкільної 
освіти шляхом 
їх будівництва і 
реконструкції 

2021–
2024 
роки

органи 
місцевого 
самоврядування 
(за згодою)

бюджети 
територіаль-
них громад

12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 проведення 
реконструкці
ї приміщень 
дошкільних 
навчальних 
закладів з 
метою 
збільшення 
кількості 
місць 
(щорічно по 
4 заклади) 

2) відкриття 
закладів  
дошкільної 
освіти у 
пристосованих 
приміщеннях

2021–
2024 
роки

органи 
місцевого 
самоврядування
(за згодою)

бюджети 
територіаль-
них громад

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 щороку по 
2 заклади

1. Створення 
сучасного 
освітнього 
середовища 
і доступності 
дошкільної 
освіти

3) забезпечення 
участі закладів 

2021–
2024 

управління 
освіти і науки 

обласний 
бюджет, 

300,0 300,0 300,0 300,0 щорічне 
проведення 
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дошкільної світи 
в регіональних 
та 
всеукраїнських 
конкурсах на 
кращий заклад

роки облдержадміні-
страції, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти,
центри 
професійного 
розвитку 
педагогічних 
працівників, 
керівники 
закладів 
дошкільної 
освіти

бюджети 
територіаль-
них громад

500,0 500,0 500,0 500,0 3-х 
регіональних 
конкурсів та 
участь у 1 
всеукраїнсь-
кому 
конкурсі

2. Формування 
ефективної 
мережі 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти для 
надання 
якісних 
освітніх послуг

1) створення 
оптимальної 
мережі закладів 
загальної 
середньої освіти 
та розбудова 
старшої 
профільної 
школи

2021–
2024 
роки

органи 
місцевого само-
врядування, 
управління 
освіти і науки 
облдержадміні-
страції

обласний 
бюджет,
бюджети 
територіаль-
них громад

у  межах коштів, передбачених у 
бюджетах

створення 20 
профільних 
ліцеїв
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2) оснащення 
закладів 
загальної 
середньої освіти 
сучасним 
навчальним 
обладнанням і 
ресурсним 
забезпеченням 
для організації 
науково-
пошукової, 
дослідно-
експерименталь-
ної діяльності 
учнівської 
молоді

2021–
2024 
роки

управління 
освіти і науки 
облдержадміні-
страції, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти, органи 
місцевого 
самоврядування
(за згодою)

обласний 
бюджет, 
бюджети 
територіаль-
них громад

200,0

250,0

200,0

250,0

250,0

250,0

300,0

250,0

модернізація 
матеріально-
технічного 
забезпечення 
творчої та 
наукової 
діяльності в 
закладах 
загальної 
середньої 
освіти

3. Розвиток 
закладів 
позашкільної 
освіти різних 
напрямів, 
виховної 
роботи,   
підтримка 
обдарованої 
учнівської та 

1. Проведення 
обласних 
конкурсів,  
турнірів, 
змагань, 
вишколів, 
експедицій,  
походів тощо

2021–
2024 
роки

управління 
освіти і науки 
облдержадміні-
страції, заклади 
позашкільної 
освіти  
обласного 
підпорядкуван-
ня

обласний 
бюджет

511,4 545,6 585,5 622,1 щорічне 
проведення 
252 заходів і  
щорічна 
участь у  них 
16 161 та 
більше 
учасників
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1)  проведення 
обласних 
заходів з 
еколого-
натуралістич-
ного напряму 

2021–
2024 
роки

управління 
освіти і науки 
облдержадміні-
страції, 
Тернопільський 
обласний центр 
еколого-
натуралістичної 
творчості 
учнівської 
молоді 

обласний 
бюджет

7,3 7,3 7,3 7,3 щорічне 
проведення                
5 заходів та  
щорічна 
участь у них 
1 500 
учасників

2) проведення 
заходів на базі 
Тернопільського 
обласного 
центру еколого-
натуралістичної 
творчості 
учнівської 
молоді 
(виставок, 
зборів, майстер-
класів, 
конкурсів 
малюнків, 
фотографій, 
масових 
заходів)

2021–
2024 
роки

управління 
освіти і науки 
облдержадміні-
страції, 
Тернопільський 
обласний центр 
еколого-
натуралістичної 
творчості 
учнівської 
молоді

обласний 
бюджет

3,5 3,5 3,5 3,5 щорічне 
проведення  
15  заходів та 
щорічна 
участь у них  
3 500 
учасників

студентської 
молоді

3) проведення 
Літньої 
екологічної 
школи

2021–
2024 
роки

управління 
освіти і науки 
облдержадміні-
страції, 
Тернопільський 

обласний 
бюджет

3,0 3,0 3,0 3,0 щорічна 
участь 
(250 
учасників)
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обласний центр 
еколого-
натуралістичної 
творчості 
учнівської 
молоді

4) організація і 
проведення 
обласних 
заходів зі 
слухачами та 
педагогічними 
працівниками з 
дослідницько-
експерименталь-
ного напряму

2021–
2024 
роки

управління 
освіти і науки 
облдержадміні-
страції, 
Тернопільське 
обласне 
комунальне 
територіальне 
відділення 
Малої академії 
наук України

обласний 
бюджет

162,5 178,8 196,7 216,3 щорічне 
проведення 
10 заходів та 
щорічна 
участь у них 
1 400 
слухачів і 32 
педагогіч-
них 
працівників 

5) проведення 
обласних 
змагань, 
конкурсів з 
науково-
технічного, 
спортивно-
технічного 
напрямів

2021–
2024 
роки

управління 
освіти і науки 
облдержадміні-
страції,  
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
центр науково-
технічної 
творчості 
школярів та  
учнівської 
молоді 

обласний 
бюджет

26,1 29,0 29,0 29,0 щорічне 
проведення 
11 обласних 
змагань, 10 
конкурсів; 
щорічна 
участь у  
змаганнях 
302 
учасників, у 
конкурсах – 
671 учасник  
із врученням 
нагород  та 
цінних 
подарунків 



14

переможцям

6)  проведення 
обласних 
конкурсів 
туристсько- 
краєзнавчого    
напряму, 
обласних етапів 
всеукраїнських 
конкурсів

2021–
2024 
роки

управління 
освіти і науки 
облдержадміні-
страції,  
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
центр  туризму, 
краєзнавства, 
спорту та 
екскурсій 
учнівської 
молоді

обласний 
бюджет

8,0 8,0 8,0 8,0 щорічне 
проведення 5 
обласних 
конкурсів та  
щорічна 
участь у них 
5 000 осіб з 
числа 
учнівської 
молоді  

7) проведення  
обласних 
змагань та 
заходів 
туристсько- 
краєзнавчого    
напряму

2021–
2024 
роки

управління 
освіти і науки 
облдержадміні-
страції, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
центр  туризму, 
краєзнавства, 
спорту та 
екскурсій 
учнівської 
молоді 

обласний 
бюджет

51,0 53,0 59,0 63,0 щорічне 
проведення 
18 заходів та 
щорічна 
участь у них  
1 080  осіб
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8) проведення 
обласних 
змагань зі 
спортивного 
туризму, 
спелеоорієнту-
вання, 
спортивного 
орієнтування, 
геолого-
географічного 
спрямування

2021–
2024 
роки

управління 
освіти і науки 
облдержадміні-
страції, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
центр  туризму, 
краєзнавства, 
спорту та 
екскурсій 
учнівської 
молоді

обласний 
бюджет

70,0 72,0 75,0 75,0 щорічне 
проведення 
8 змагань та 
щорічна 
участь у них  
840 
гуртківців і 
керівників 
гуртків 

9) проведення 
туристсько-
краєзнавчих 
експедицій

2021–
2024 
роки

управління 
освіти і науки 
облдержадміні-
страції, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
центр  туризму, 
краєзнавства, 
спорту та 
екскурсій 
учнівської 
молоді

обласний 
бюджет

10,0 10,0 12,0 12,0 щорічне 
проведення 2 
туристсько-
краєзнавчих 
експедицій  
та участь  у 
них 210 осіб

10) проведення 
ступеневого 
спортивного 
походу  по 
Тернопільській 
області

2021–
2024 
роки

управління 
освіти і науки 
облдержадміні-
страції, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 

обласний 
бюджет

4,0 4,0 4,0 4,0 участь 
12 осіб в  
одному 
триденному  
поході 
щорічно
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центр  туризму, 
краєзнавства, 
спорту та 
екскурсій 
учнівської 
молоді

11) проведення 
категорійного 
спортивного 
походу по 
Українських 
Карпатах

2021–
2024 
роки

управління 
освіти і науки 
облдержадміні-
страції, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
центр  туризму, 
краєзнавства, 
спорту та 
екскурсій 
учнівської 
молоді 

обласний 
бюджет

14,0 15,0 16,0 16,0 участь 
16 осіб  в 
одному 
восьмиден-
ному поході  
щорічно

12) проведення 
літніх походів та 
екскурсій  із 
гуртківцями в 
межах 
Тернопільської 
області

2021–
2024 
роки

управління 
освіти і науки 
облдержадміні-
страції, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
центр  туризму, 
краєзнавства, 
спорту та 
екскурсій 
учнівської 
молоді 

обласний 
бюджет

2,0 2,0 2,0 2,0 щорічне  
проведення 
164 походів 
та екскурсій 
та  участь у 
них  1 340 
осіб 

13) проведення 2021– управління обласний 150,0 160,0 170,0 180,0 щорічно 
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фестивалю 
,,Гордість 
Тернопілля”

2024 
роки

освіти і науки 
облдержадміні-
страції, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти

бюджет нагороджен-
ня 40 
переможців 
та учасників

2. Участь у 
міжнародних та 
всеукраїнських 
фестивалях, 
олімпіадах, 
конкурсах з 
питань 
позашкільної 
освіти

2021–
2024 
роки

управління 
освіти і науки 
облдержадміні-
страції, заклади 
позашкільної 
освіти  
обласного 
підпорядкуван-
ня

обласний 
бюджет

257,5 275,9 290,4 308,4 щорічна 
участь у 9 
міжнародних
та 78  
всеукраїнсь-
ких заходах 
понад 762  
учасників

1) участь у   
всеукраїнських 
заходах 
учасників з 
еколого-
натуралістично-
го напряму

2021–
2024 
роки

управління 
освіти і науки 
облдержадмініс
трації, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
центр  туризму, 
краєзнавства, 
спорту та 
екскурсій 
учнівської 
молоді

обласний 
бюджет

60, 3 60,3 60,3 60,3 щорічна 
участь у 18 
всеукраїнсь-
ких заходах 
90 учасників

2) участь  у  2021– управління обласний 112,0 123,2 135,5 149,1 щорічна  
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всеукраїнських 
заходах із 
дослідницько-
експерименталь-
ного напряму

2024 
роки

освіти і науки 
облдержадміні-
страції, 
Тернопільське 
обласне 
комунальне 
територіальне 
відділення 
Малої академії 
наук України

бюджет участь у 12 
всеукраїнсь-
ких заходах 
100 
учасників та 
педагогічних 
працівників

3) участь у  
міжнародних 
заходах та 
змаганнях 
дослідницько-
експерименталь-
ного напрямку

2021–
2024 
роки

управління 
освіти і науки 
облдержадміні-
страції, 
Тернопільське 
обласне 
комунальне 
територіальне 
відділення 
Малої академії 
наук України

обласний 
бюджет

19,5 21,4 23,6 23,0 щорічна 
участь 
18 кращих 
слухачів  у 
6 міжнарод-
них заходах 
та змаганнях

4) участь у  
міжнародних, 
всеукраїнських 
масових заходах 
науково-
технічного та 
спортивно-
технічного 
напрямів

2021–
2024 
роки

управління 
освіти і науки 
облдержадміні-
страції, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
центр  туризму, 
краєзнавства, 
спорту та 
екскурсій 

обласний 
бюджет

20,7 21,0 21,0 21,0 щорічна 
участь 24 
учасників у 
3 міжнарод-
них заходах, 
280 - у  23 
всеукраїнсь-
ких заходах
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учнівської 
молоді

5) участь у  
всеукраїнських 
масових 
заходах 
туристсько- 
краєзнавчого 
напряму

2021–
2024 
роки

управління 
освіти і науки 
облдержадміні-
страції, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
центр  туризму, 
краєзнавства, 
спорту та 
екскурсій 
учнівської 
молоді

обласний 
бюджет

45,0 50,0 50,0 55,0 щорічна 
участь у 25 
всеукраїнсь-
ких масових 
заходах  250 
осіб

УСЬОГО 17018,9 17071,5 17175,9 17280,5
обласний 
бюджет

1268,9 1321,5 1425,9 1530,5

бюджети 
територіа-
льних 
громад

15750,0 15750,0 15750,0 15750,0
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VІІ. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію дій між виконавцями програми і контроль за її 
використанням здійснює управління освіти і науки  Тернопільської обласної 
державної адміністрації.

Відповідальні виконавці забезпечують виконання заходів програми та про 
виконану роботу інформують управління освіти і науки Тернопільської  
обласної державної адміністрації щороку до 05 січня та  до 05 липня 
(починаючи з 2022 року) упродовж  2022-2025 років.

Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації 
щороку  до 25 грудня впродовж строку дії програми інформує Тернопільську 
обласну державну адміністрацію та Тернопільську обласну раду про хід її 
виконання, а також подає звіт про виконання програми щороку до 20 січня та  
до 20 липня (починаючи з 2022 року) упродовж 2022-2025 років департаменту 
економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної 
адміністрації.

Керуючий справами виконавчого
апарату Тернопільської обласної ради                                     О.М.СИРОТЮК

Хома О.З.

                         


