
Стан виконання заходів обласних програм та обсяги їх фінансування на 01.01.2021 року 
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Виконання заходів 

1. Програма розвитку 

міжнародного 

співробітництва 

Тернопільської 

області на 2018-

2020р. 

1450,0 1352,8 У рамках чинних угод у 2020 році здійснено організаційне забезпечення  

2 візитів делегації Тернопільської області за кордон: 

- 20-24.01.2020 року з робочим візитом делегація Тернопільщини перебувала у 

Литовській Республіці (в рамках Угоди між Тернопільською облдержадміністрацією та 

Радою регіонального розвитку Тауразького повіту про торговельно-економічне, 

науково-технічне і культурне співробітництво); 

- 04-05.02.2020 року офіційна делегація Тернопільської області взяла участь у  

ХIII Форумі Європа – Україна та Східному Ярмарку у м. Жешув Республіки Польща (в 

рамках Угоди між Тернопільською облдержадміністрацією та Підкарпатським 

воєводством Республіки Польща про торговельно-економічне, науково-технічне і 

культурне співробітництво). 

Відбулися зустрічі керівництва облдержадміністрації з: Почесним консулом 

Королівства Бельгія у Західному регіоні України Я. Гарцулою; Почесним консулом 

Республіки Вірменія в м. Тернопіль Н. Геворкяном; Почесним консулом Республіки 

Хорватія в Західному регіоні В. Запухляком; Почесним консулом Литовської 

Республіки у м. Тернопіль та Тернопільській області Я. Візняком; Надзвичайним і 

Повноважним Послом Королівства Бельгія в Україні А. Ленартсом; Генеральним 

консулом Республіки Польща в Луцьку С. Місяком. 

З метою впровадження ґрантових проєктів в Тернопільській області створено робочу 

групу з реалізації проєкту Програми прикордонного співробітництва Європейського 

інструменту сусідства „Польща-Білорусь-Україна 2014-2020” „Кордони рівних 

можливостей”. Відбулося засідання членів робочої групи, на якому обговорювались 

питання підготовки до початку реалізації даного проєкту. 

Засідання Відбіркового Комітету для відбору ІІІ конкурсного набору проєктів в рамках 

програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 

„Польща – Білорусь – Україна 2014-2020” відбулося за погодженням Національних 

органів країн-учасниць та Органу Управління Програми. 

13.05.2020 року проведено онлайн конференцію „Розвиток та активізація 
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міжнародного, міжрегіонального співробітництва в посткарантинний період” за участі 

керівництва облдержадміністрації, представників дипломатичних установ та освіти.  

14.05.2020 року проведено церемонію підняття прапора Європейського Союзу. В 

рамках відзначення Дня Європи в Україні, облдержадміністрація підтримала флешмоб 

та долучилась до наповнення рубрики „ЄвропаЦеМи” ініційовану Офісом віцепрем'єра 

з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Розміщено інформацію про 

визначні туристичні місця Тернопільської області.  

16.05.2020 року у парку ім. Т. Шевченка проведено захід „Аудіовернісаж кращих 

зразків європейської музики” присвячений до Дня Європи та відкриття сезону роботи 

фонтанів в м. Тернополі, а 17.05.2020 року аналогічний захід проведено у парку 

„Топільче”. 

В рамках участі у ХIIІ Форумі Європа – Україна та Східному Ярмарку у  

м. Жешув управлінням міжнародного співробітництва та фандрайзингу спільно з 

управлінням туризму облдержадміністрації презентовано туристичні та економічні 

перспективи краю (культурні надбання регіону, розважальні об’єкти області, зразки 

продукції місцевих виробників). Стенд Тернопільської області здобув призове перше 

місце в номінації „Найкраще оформлення” серед інших виставкових стендів компаній і 

регіонів України та Республіки Польща. Учасники форуму отримали „Інвестиційний 

атлас Тернопільської області” та комерційні пропозиції підприємств регіону. Під час 

Форуму делегація області зустрілась із Маршалком Підкарпатського воєводства                        

В. Ортилем та обговорила перспективи співпраці між регіонами. 

Розроблені та затверджені єдині стандарти інвестиційних профілів громад та паспортів 

ділянок. Проведено 2 тренінги для представників ТГ та міст області по роботі з 

інвесторами та ряд інших заходів. На супроводі Агенції регіонального розвитку в 

Тернопільській області перебуває 6 інвестиційних проєктів, 2 з яких на суму близько 

100 млн. дол. США. Впродовж IV кварталу 2020 року фахівцями агенції було надано 

консультативну допомогу в написанні понад 10 проєктів регіонального розвитку, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 

Європейського Союзу, 4 з яких, рекомендовано до фінансування у 2021 році. 

Видано електронні каталоги ,,Business offers 2020” з інформацією щодо експортних 

пропозицій підприємств Тернопільщини.  

В рамках підготовки до економічного форуму STEP2020.online, оновлено презентацію 

інвестиційного потенціалу Тернопільської області. 
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У зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 усі міжнародні проєкти з 

організації відпочинку дітей із сімей військовослужбовців Тернопільської області 

учасників АТО та ООС у регіонах партнерах іноземних держав, а також заплановані 

візити іноземних делегацій в область та відрядження офіційних делегацій 

Тернопільської області перенесено на 2021 рік. 

2. Програма розвитку 

туризму в 

Тернопільській 

області на 2016-

2020р. 

405,0 187,6 Проведено інвентаризацію об’єктів туристичної інфраструктури Бережанського, 

Бучацького, Заліщицького і Чортківського районів. 

Визначено, що всі об’єкти культурної спадщини доступні для туристичного 

відвідування. Лідерами туристичної галузі Тернопільщини є Національний заповідник 

,,Замки Тернопілля”, Кременецько-Почаївський Державний історико-архітектурний 

заповідник та Державний історико-архітектурний заповідник у  

м. Бережани. 

У Бережанському районі визначено потенційно важливі туристичні об’єкти для 

проведення знакування. 

Проведено роботи із прибирання та облаштування вже існуючих місць для стоянок і 

короткочасних зупинок на водних маршрутах, які були зруйновані паводком на Дністрі. 

Надано методичну допомогу Борщівській територіальній громаді щодо облаштування 

кемпінгу у с. Королівка поблизу печери Оптимістична. 

На території НПП ,,Дністровський каньйон” відкрито нову екологічну стежку  

протяжністю 5,5 км на околицях сіл Устечко та Нирків Заліщицького району для 

пішоходного та велотуризму.  

У рамках проєкту ,,Подорожуй безпечно” спільно з аварійно-рятувального загоном 

спеціального призначення обласного Управління ДСНС України проведено 2 

навчально-практичні семінари: 

- на території НПП ,,Дністровський каньйон” у Заліщицькому районі вперше в області 

реалізовано проєкт, яким ознаковано маршрут екологічної стежки ,,Джуринський 

каньйон”, встановлено інформаційні стенди із правилами безпеки для туристів, 

маркування стежки і встановлення точок порятунку; 

- на території НПП ,,Кременецькі гори” у м. Кременець проведено семінар із безпеки 

туристів у каменоломнях (катакомбах) для працівників туристичної галузі та 

представників засобів масової інформації. 

Проведено екоакцію з впорядкування туристичної інфраструктури біля Русилівських 

водоспадів у Бучацькому районі. 
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Надано методичну та організаційну допомогу ГО ,,Бучач-Тур” з широкого кола питань 

створення локального туристичного продукту Бучаччини. 

У рамках сприяння розвитку сільського зеленого туризму проведено зустрічі з 

засновниками у Зборівському районі - екоферми ,,Веселі козенята”, Бережанському 

районі - садиби ,,Карахово”, які надають послуги з відпочинку на селі. Проведено 

аналіз нових об’єктів туристичної інфраструктури міста Чортків. 

Налагоджено співпрацю з ГО ,,Туристична асоціаціі Тернопілля”, ,,Агенція розвитку 

туризму Тернопілля”, обласною федерацією спортивного туризму, ,,Зборів UP”, 

регіональним осередком ГО ,,Союз осіб з інвалідністю України”, кластером сільського 

туризму ,,Мальовнича Бережанщина”, громадськими організаціями, які займаються 

розвитком туризму у малих містах області.  

Тернопільщина приєдналася до проєкту розвитку внутрішнього туризму ,,Мандруй 

Україною”, ініціатором якого виступило Державне агентство розвитку туризму 

України. Регіон готовий представити 5 кількаденних маршрутів із 25 локацій, а також 

розвивати фестивально-подієвий, паломницький (релігійний), пізнавальний, спелео та 

активний туризм. 

Взято участь в інвестиційному онлайн форумі ,,Tavrian Online Horizons”, 

організованому у Херсоні. 

Надано сприяння проєкту ,,Кишенькове місто. Чортків у 3D форматі”, який спільно 

реалізують ГО ,,Центр розвитку молодої громади та міжнародного партнерства 

ІНІЦІАТИВА”, Чортківська міська рада та компанія Skeiron. 

Проведено семінар-тренінг на тему ,,Про основні завдання розвитку сфери гостинності 

у 2020 році у рамках реалізації Стратегії розвитку туризму в Тернопільській області до 

2020 року”. 

Оголошено щорічний обласний конкурс ,,7 чудес Тернопілля”. 

Проводився постійний моніторинг виконання суб’єктами туристичної діяльності 

заходів щодо забезпечення безпеки туристів під час надання туристичних послуг на 

маршрутах з активними засобами пересування, насамперед водних та спелео. 

У 2020 році представлено комплексний регіональний туристичний продукт 

„TERNOPIL*YA: new emotions” на ХІІІ Форумі Європа – Україна і Східному Ярмарку у 

Жешуві Республіка Польща; Львівському міжнародному форумі індустрії туризму та 

гостинності – 2020 (ХХІ Міжнародній виставці ,,Тур-ЕКСПО” і ХІV Спеціалізованій 

виставці ,,Готельний та ресторанний бізнес”). Інформаційні матеріали про 
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Тернопільщину були представлені на Міжнародній туристичній виставці ,,Balttour-

2020” м. Рига, Латвія. 

Проведено круглий стіл з обговорення актуальних питань законодавчого забезпечення 

діяльності ринку туристичних послуг та розвитку внутрішнього та в’їзного туризму. 

Проведено: прес-тур туристичними об’єктами Тернопільської області для 

представників регіональних ЗМІ; туристичний інфотур на тему ,,Замки Тернопільщини 

та нове у їх дослідженні”; інфо-тур туристичними об’єктами області, які знаходяться на 

території НПП ,,Кременецькі гори”; прес-тур для представників місцевих і 

регіональних ЗМІ та блогерів туристичними об’єктами області. 

Налагоджено тісну співпрацю з КП ТОР ,,Обласний туристично-інформаційний, 

краєзнавчий центр”, районним КП ,,Заліщицьке туристичне бюро”, ТІЦ ,,Бережани”, 

ТІЦ ,,Теребовля”, КП ,,Туристично-інформаційний центр міста Тернополя”, КП 

Заліщицької міської ради ,,Заліщики туристичні”. 

Забезпечено функціонування туристичної інтерактивної на інтернет сторінці 

,,TERNOPIL*YA” www.ternotour.com.ua) та наповнення сторінок ,,Тернопілля 

туристичне” і ,,Тернопільщина туристична” у соціальній мережі Фейсбук. 

Придбано 30 подарункових наборів для учасників інструкторсько-методичного заняття 

з представниками обласних військових комісаріатів оперативного командування 

,,Захід”. 
3. Обласна програма 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва на 

2019-2020р. 

1500,0 1226,9 В області функціонує Тернопільський регіональний Центр підтримки підприємництва 

та мережа консультативних пунктів для бізнесу в ТГ області (які створені за Проєктом 

,,Створення мережі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у 

Тернопільській області”), якими для суб’єктів малого та середнього бізнесу регіону та 

особам, які мають на меті започаткувати власну справу на безкоштовній основі 

надається 60 видів інформаційно-консультативних послуг щодо створення, ведення та 

розвитку власної справи.  

Впродовж 2020 року Тернопільським регіональним центром підтримки підприємництва 

та мережею консультативних пунктів для бізнесу надано близько 2000 інформаційно-

консультативних послуг діючим та потенційним суб’єктам МСП області, проведено 55 

інформаційно-навчальних заходів з актуальних питань ведення бізнесу, залучення 

державної допомоги (семінари, тренінги, наради, панельні дискусії, промоційні заходи), 

якими охоплено близько 2350 осіб, підготовлено для започаткування та розвитку 

бізнесу 50 установчих документів, бізнес-планів. 

http://www.ternotour.com.ua/
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Партнерська мережа Тернопільського регіонального центру підтримки підприємництва 

складає 29 органів влади, банківських установ, громадських бізнес-асоціацій, Програм 

та Проєктів, установ та організацій, які забезпечують спеціалізований супровід, 

стажування і навчання місцевого бізнесу. 

З метою підвищення компетенцій менеджерів експортно- та імпортноорієнтованих 

підприємств області шляхом участі у бізнес-сесіях, у співробітництві з Програмою GIZ 

,,Fit for Partnership with Germany” 3 підприємців області підвищували компетенції на 

успішних підприємствах Республіки Німеччини з початку 2020 року. Крім цього, 

29.10.2020 року відбулась онлайн бізнес-майстерня ,,Ефективна співпраця з 

Німеччиною: секрети успіху”. Під час заходу учасники отримали детальну інформацію 

про програму GIZ ,,Fit for Partnership with Germany” та умови відбору суб’єктів 

господарювання для участі у коопераційних сесіях, з метою налагодження співпраці з 

німецькими підприємцями. 

Також, з метою фінансово-кредитної підтримки бізнесу та реалізації інвестиційних 

проєктів, в області запроваджено часткове відшкодування відсоткових ставок за 

кредитами банків для суб’єктів малого та середнього підприємництва, що діє згідно з 

Порядком використання коштів, передбачених обласною програмою, на часткове 

відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і 

середнього підприємництва.  

Протягом 2020 року 13 суб’єктам підприємництва частково відшкодовано відсоткові 

ставки за кредитами банків. Загальна сума витрат на даний захід за 2020 рік становить 

1226,9 тис. гривень. Середній обсяг коштів одному суб’єкту підприємництва на надання 

часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків становить 94,4 тис. 

гривень. 

Понад 80 суб’єктів господарювання області, представників бізнес-асоціацій, 

банківських установ області та органів місцевого самоврядування області взяли участь 

у презентації державної програми ,,Доступні кредити 5-7-9%”. В ході заходу було 

проведено воркшоп для початківців ,,Як перетворити ідею в бізнес?” та зустрічі з 

представниками екосистеми підтримки підприємництва. 

11.06.2020 року відбувся онлайн-семінар щодо практичних аспектів участі в державній 

програмі ,,Доступні кредити 5-7-9%” за участі представників  

АБ ,,Укргазбанк” та АТ ,,Ощадбанк”, представників бізнесу, райдержадміністрацій та 

консультативних пунктів для бізнесу в ТГ області. 
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В рамках реалізації програми 229 суб’єктів господарювання області скористалися 

пільговим кредитуванням, уклавши кредитні угоди на суму близько 650 млн гривень.   

Задля покращення якості роботи Тернопільського регіонального центру підтримки 

підприємництва та мережі консультативних пунктів для бізнесу ТГ області, 5.05.2020 

року відбулось онлайн-навчання від Офісу розвитку малого та середнього 

підприємництва щодо оновлення Державної програми ,,Доступні кредити 5-7-9%”, а 

також онлайн-навчання на тему: ,,Особливості оформлення допомоги по частковому 

безробіттю для суб’єктів малого та середнього підприємництва” за участі представників 

Тернопільського обласного центру зайнятості. 

Крім того, 13.05.2020 року відбулась онлайн-нарада щодо актуальних питань державної 

підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва в період карантинних 

обмежень, спричинених COVID-19, за участі представників Головного управління ДПС 

області. 

Задля стимулювання та активізації підприємницької діяльності, 4.06.2020 року 

проведено онлайн-семінар на тему: ,,Програми підтримки бізнесу в сфері 

агропромислового розвитку на 2020 рік”. 

Відповідно до Указу Президента України від 05.10.1998 року №1110/98 „Про День 

підприємця”, з метою виконання завдань та заходів Стратегії розвитку малого та 

середнього підприємництва в Тернопільській області на 2016-2020 роки та на 

виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 1.09.2020 року №137-з ,,Про 

нагородження грамотою облдержадміністрації з нагоди Дня підприємця”, кращих 

підприємців області за активну підприємницьку діяльність, високий професіоналізм, 

вагомий внесок у соціально-економічний розвиток області було нагороджено 

відповідними грамотами. 

10.09.2020 року працівники Тернопільського регіонального центру підтримки 

підприємництва та мережі консультативних пунктів для бізнесу ТГ області взяли участь 

у вебінарі від Офісу з розвитку малого і середнього підприємництва при Мінекономіки 

на тему: ,,Бізнес з позиції Податкового кодексу”. 

В рамках Проєкту ,,Створення мережі об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва у Тернопільській області” для представників підприємницької 

діяльності та працівників консультативних пунктів для бізнесу області проведено ряд 

навчальних онлайн-заходів. 

Зокрема, 21-22.10.2020 відбувся онлайн-семінар для суб’єктів господарювання області 
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на тему: ,,Стратегії стійкого зростання бізнесу: системність, ріст, розвиток та 

рентабельність”, на якому обговорено ефективні методи і техніки збору та 

управлінського аналізу організаційної інформації та ефективність використання активів 

та додаткових ресурсів для посилення конкурентоспроможності на ринку. 

27-28.10.2020 року відбувся онлайн-семінар для працівників центру підтримки 

підприємництва та консультативних пунктів для бізнесу на тему: ,,Ефективність 

маркетингових інвестицій” та 26-27.11.2020 року – на тему ,,Ефективні клієнтські 

технології B2B та B2C”. В ході заходів учасники дізнались принципи розрахунку та 

застосування основних маркетингових показників, атрибути якості обслуговування 

клієнтів в компаніях різних сегментів бізнесу, психологію сприйняття клієнтом якості 

обслуговування, вибір оптимальної системи управління якістю обслуговування та 

створення механізму її реалізації. 

03-04.11.2020 року відбувся онлайн-семінар для зацікавлених суб’єктів підприємництва 

області на тему: ,,Дослідження та аналіз ринку”, на якому було презентовано схему 

функціонування ринку, характеристики сучасного ринку, процес маркетингового 

дослідження та методи його проведення. Також, 17-18.11.2020 року відбувся онлайн-

семінар для представників бізнесу області на тему: ,,Управління активами та ризик-

менеджмент”. Учасників семінару ознайомили з основними інструментами підтримки 

малого та середнього бізнесу в області. Загалом в даних заходах взяли участь близько 

100 представників бізнесу області. 

Протягом грудня 2020 року відбулись онлайн-семінар для представників бізнесу 

області на тему: ,,Проєктний менеджмент. Робота із проєктами донорських організацій 

(міждержавні організації, урядові, суспільні, приватні, корпоративні донори)”, онлайн-

семінари для працівників консультативних пунктів для бізнесу на тему: ,,Комплексний 

підхід до експорту як запорука міжнародного успіху компанії” та ,,Фінансування для 

бізнесу”. 

18.12.2020 року підписано трьохсторонню угоду про співробітництво між Фондом 

розвитку підприємництва, Тернопільською облдержадміністрацією та Тернопільською 

обласною радою для подальшої реалізації Програми часткового відшкодування 

відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і середнього 

підприємництва області. 

4. Обласна комп-

лексна програма 

10620,0 10564,7 Забезпечено надання матеріальної допомоги: 

- 647 особам із категорії малозахищених верств населення для покращення 
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соціальної 

підтримки малоза-

хищених верств 

населення 

,,Турбота” на 2016-

2020р. 

матеріального становища; 

- 185 особам – до 34-х роковин Чорнобильської катастрофи, Міжнародного дня глухих, 

Міжнародного дня ,,Біла тростина”, Міжнародного дня осіб з інвалідністю, Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

- 1532 особам, які постійно проживають на території області, перебувають у складному 

матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, важкого 

захворювання, інших складних обставин; 

- 991 мобілізованій особі, учасникам АТО, ООС, учасникам-добровольцям АТО, ООС, 

їх сім’ям, сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, учасників-добровольців 

АТО, ООС, членам їх сімей, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей 

Героїв Небесної Сотні, які проживають на території області. 

Забезпечено роботу Тернопільського благодійного фонду ,,Карітас”; придбання фондом 

продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів внутрішньо переміщеним особам 

та іншим нужденним громадянам, які проживають на території області. 

Проведено діагностичні обстеження 12 громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

Надано 5 обласним громадським організаціям осіб з інвалідністю, які взяли участь у 

конкурсі, фінансову підтримку для виконання програм (проєктів, заходів), розроблених 

обласними громадськими організаціями осіб з інвалідністю. 

5. Обласна програма 

підтримки осіб, які 

брали участь в 

антитерористичній 

операції, операції 

об’єднаних сил, 

членів сімей 

загиблих під час 

проведення 

антитерористичної 

операції, членів 

сімей Героїв 

Небесної Сотні, 

постраждалих 

4150,1 3365,3 Налагоджено співпрацю з представництвами обласного Благодійного фонду ,,Карітас”, 

районними, міськими, обласними осередками Товариства Червоного Хреста, 

благодійними фондами соціального та гуманітарного спрямування, представництвами 

релігійних організацій та церковних громад, громадськими об’єднаннями, приватними 

підприємцями, установами, організаціями, а саме: волонтерською організацією 

,,Логістичний центр допомоги бійцям АТО м.Тернопіль”, християнською благодійною 

організацією ,,Нова Надія”, ГО ,,Спілка учасників АТО та волонтерів Підгаєччини 

,,Тур” та Підгаєцький ,,Вітамінний Бункер С”, ГО ,,Учасники АТО ,,Борці за 

справедливість”, волонтерською групою ГО ,,Схід та Захід єдині”, благодійними 

фондами ,,Я Майбутнє України”, ,,Світ дітей”, ,,Чисті серцем” (м.Івано-Франківськ) 

,,Світло реформації”, ,,Благодійність”, ,,Погляд”. Здійснюється систематичне 

інформування громадські організації та благодійні фонди, які надають натуральну 

допомогу в рамках своїх проєктів. 

Здійснено підтримку матеріального становища 194 членів сімей, в яких загинув учасник 
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учасників 

Революції Гідності 

на 2020-2024р. 

АТО або особа, мобілізована на військову службу, смерть якої не пов’язана з 

виконанням військового (службового) обов’язку. 

Надано 10 сім’ям матеріальну допомогу на поховання учасника АТО або особи, 

мобілізованої на військову службу, смерть якої не пов’язана з виконанням військового 

(службового) обов’язку. 

Забезпечено вшанування осіб, які брали участь в АТО, ООС, у тому числі учасників-

добровольців АТО, учасників бойових дій-добровольців членів сімей осіб, загиблих під 

час проведення АТО та ООС, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих 

учасників Революції Гідності , волонтерів. 

З початку АТО, ООС в області учасники АТО та ООС подали 13 973 заяви про 

отримання земельних наділів. За результатами їх розгляду надано 10 420 дозволів на 

розробку землевпорядної документації на землі У тому числі для ведення садівництва – 

3 503 земельні ділянки, для особистого селянського господарства – 4 823 земельні 

ділянки, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд – 2 093. Отримали земельні ділянки у власність – 8 833 учасники 

АТО. З них прийнято рішень органами місцевого самоврядування на 2 700 земельних 

ділянок та фахівцями Держгеокадастру в області прийнято 6 133 наказів. 

Землевпорядною службою області сім’ям військовослужбовців, які загинули в ході 

АТО надано 157 дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок та затверджено 74 проєкта землеустрою. 

До обласної служби зайнятості звернулися 236 учасників АТО та ООС. Всім учасникам 

надаються інформаційні та консультаційні послуги щодо сприяння працевлаштуванню. 

Їх ознайомлено з можливостями професійного навчання чи перенавчання за рахунок 

коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття та залучення до тимчасової зайнятості. Учасники АТО (ООС) 

проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості. 

Забезпечено лікуванням та медикаментами учасників АТО та ООС, учасників -

добровольців АТО, учасників бойових дій - добровольців, членів сімей загиблих 

(померлих) під час АТО, ООС, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих 

учасників Революції Гідності у медичних закладах області на загальну суму 920 тис. 

гривень. 

Забезпечено виплату разової грошової допомоги 65 учасникам-добровольцям АТО, 

учасникам бойових дій-добровольцям. 
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З початку 2020 року соціальними послугами охоплено 2027 сімей. Під соціальним 

супроводом знаходиться 18 сімей. За сприяння центрів соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді та фахівців із соціальної роботи територіальних громад організовано 

роботу суб’єктів надання соціальних послуг щодо вирішення виявлених проблем. За 

результатами проведеної роботи у 2020 році: 431 особа отримали психологічну 

допомогу; 17 осіб працевлаштовано; 118 осіб отримали юридичну допомогу; 132 особи 

забезпечено земельною ділянкою; 325 осіб отримала гуманітарну допомогу; 649 осіб 

отримали матеріальну допомогу; 181 особа отримали допомогу у відновленні чи 

оформленні документів; 115 осіб отримали допомогу у формуванні чи відновленні 

соціальних навичок та умінь, навичок соціальної компетенції; 1291 особа залучена до 

участі у групах взаємодопомоги, конкурсах, фестивалях, спортивно-оздоровчих 

заходах. 

Виплачено компенсацію за навчання 5 особам, дітям учасників АТО, які навчаються на 

контрактній основі в Чортківському медколеджі та Кременецькій академії. 

6. Обласна програма 

,,Ветеран” на 2020-

2024р. 

2675,4 2606,7 Забезпечено покращення матеріально-побутових умов проживання 1428 ветеранів 

війни, праці військової служби, органів внутрішніх справ, Збройних Сил України, 

реабілітованих жертв політичних репресій, дітей війни, а також 283 ветеранів ОУН – 

УПА. 

Забезпечено надання щомісячної допомоги 33 сім’ям загиблих в Афганістані. 

Покращення діяльності 15 громадських організацій ветеранів. 

7. Комплексна 

програма ,,Здоров’я 

населення 

Тернопілля 2017-

2021р.” 

3700,0 3169,5 У 2020 році на обліку перебувало 19 дітей, хворих на муковісцидоз.  

Закуплено препарати для дітей з муковісцидозом ІІ педіатричного відділення.  

За державними програмами отримано препарати пульмозим та пульмозим-розчин для 

інгаляцій, креон, коломіцин (ін’єкції).  

Забезпечено харчування дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими 

матерями. 

Для профілактики інфекційних захворювань та захисту медичного персоналу 

спрямовано кошти обласного бюджету у сумі 2500 тис. гривень із яких: 

- КНП ТОР „Тернопільська університетська лікарня” – 1200 тис. гривень; 

- КНП ТОР „Тернопільська обласна комунальна клінічна дитяча лікарня” – 200 тис. 

гривень; 

- КНП ТОР „Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” – 200 тис. 

гривень; 
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- КНП ТОР „Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних 

захворювань” – 200 тис. гривень; 

- База спеціального медичного постачання – 300 тис. гривень; 

- КНП ТОР „Тернопільський обласний перинатальний центр „Мати і дитина” – 200 тис. 

гривень; 

- КНП ТОР „Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” – 

200 тис. гривень.  

Зокрема, КНП ТОР „Тернопільська університетська лікарня” спрямовано 879 тис. 

гривень на придбання медикаментів для лікування хворих на COVID-19, 121 тис. 

гривень на придбання виробів медичного призначення (експрес тести, термометри, 

антисептики, одноразові халати, дезінфікуючі засоби). 

Решту коштів у сумі 1500 тис. гривень спрямовано на придбання засобів 

індивідуального захисту медичного персоналу (костюми біозахисту, рукавиці медичні, 

респіратори, окуляри, тапки медичні, бахіли, халати хірургічні, маски, фартухи, 

комбінезони, щитки).  

8. Програма 

,,Розвитку та 

підтримки 

комунальних 

закладів охорони 

здоров'я 

Тернопільської 

обласної ради на 

2020 рік” 

28658,1 23739,3 Проведено підтримку комунальних закладів охорони здоров'я, які є об’єктами права 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в 

управлінні Тернопільської обласної ради, в тому числі забезпечення співфінансування 

поточних видатків обласних комунальних закладів охорони здоров’я: 

- КНП „Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня” ТОР оплата праці 

медичних працівників, які задіяні у складі військово-лікарських комісій – 50,00 тис.грн. 

- КНП „Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних 

захворювань” ТОР виплата заробітної плати із нарахуванням на неї, оплата 

медикаментів – 222,4 тис.грн. 

- КНП „Заліщицький обласний госпіталь інвалідів війни та реабілітованих” ТОР 

виплата заробітної плати із нарахуванням на неї – 583,2 тис.грн. 

- КНП „Тернопільська університетська лікарня” ТОР оплата праці медичних 

працівників,які задіяні у складі військово-лікарських комісій – 50,0 тис.грн.  

- КНП „Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер” ТОР 

оплата праці медичних працівників, які задіяні у складі військово-лікарських комісій – 

9,9 тис.грн. 

- КНП „Чортківський обласний комунальний шкірно-венерологічний диспансер” ТОР 

виплата заробітної плати із нарахуванням на неї – 500,0 тис.грн. 
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- КНП „Заліщицький дитячий центр медичної реабілітації” ТОР виплата заробітної 

плати із нарахуванням на неї – 659,0 тис.грн. 

- КНП „Більче-Золотецька обласна лікарня реабілітації імені В.Г.Вершигори” ТОР 

виплата заробітної плати із нарахуванням на неї – 650,0 тис.грн. 

- КНП „Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” ТОР 

виплата заробітної плати із нарахуванням на неї – 3823,7 тис.грн. 

- КНП ˮТернопільська обласна лікарня „Хоспіс„ ТОР виплата заробітної плати із 

нарахуванням на неї – 2020,1 тис.грн. 

- КНП „Буданівський обласний заклад з надання психіатричної допомоги” ТОР виплата 

заробітної плати із нарахуванням на неї – 6431,7 тис.грн. 

КНП „Більче-Золотецька обласна лікарня реабілітації імені В.Г.Вершигори” ТОР 

надано спецiалiзовану стаціонарну медичну допомогу населенню на суму 30,00 тис.грн. 

КНП „Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” ТОР 

придбано УЗД апарат, КНП „Більче-Золотецька обласна лікарня реабілітації імені 

В.Г.Вершигори” ТОР придбано реабілітаційні бруси Alva, динамічний вертикалізатор 

ACTIVALL (Актівал), ліжка вертикалізатори з гідровлічним приводом 4684, дитячий 

вертикалізатор CAT II INVENTO AkcesMed, кардіомонітор Heaco G3D, датчик до УЗД-

апарата, стіл Войта-Бобата. 

КНП „Більче-Золотецька обласна лікарня реабілітації імені В.Г.Вершигори” ТОР 

забезпечено проведення капітального ремонту неврологічного відділення, їдальні 

неврологічного відділення, їдальні відділення відновного лікування захворювань і 

травм спинного мозку; придбання нежитлового приміщення; проведення реконструкції 

нежитлового приміщення під багатоквартирний житловий будинок, виготовлення 

проектно-кошторисної документації; фінансування видатків на придбання необхідного 

обладнання з метою забезпечення вимог Національної служби здоров’я України. 

КНП „Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарняˮ ТОР придбано газовий котел, 

забезпечено виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації по 

об’єктах. 

КНП „Тернопіьський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр ˮ ТОР 

виготовлено проектно-кошторисну документацію з реконструкції диспансерного-

поліклінічного відділення №2 під інфекційне відділення. 

9. Обласна 

комплексна 

3000,0 168,6 Протягом бюджетного року застраховано 400 осіб, використано 145,4 тис. гривень, а 

саме: 
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програма 

,,Підвищення рівня 

соціальних 

гарантій серед 

працівників 

бюджетної сфери 

та соціально 

незахищених 

верств населення 

Тернопільської 

області на 2018-

2022р.” 

- КНП „Тернопільський обласний спеціалізований будинок дитиниˮ ТОР згідно 

договору добровільного медичного страхування застрахувала 22 особи; кошти у розмірі 

39,6 тис. гривень перераховано ПАТ „Українська пожежно-страхова компаніяˮ; 

- КНП „Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центрˮ ТОР 

згідно договору добровільного медичного страхування застрахувала 95 осіб; кошти у 

розмірі 20,9 тис. гривень перераховано ТДВ страхова компанія „Нафтагазстрахˮ; 

- КНП „Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарняˮ ТОР згідно 

договору добровільного комплексного страхування здоров’я на випадок хвороби та 

медичного страхування „Турбота 24/7 – COVID19 Eˮ застрахувала 117 осіб; кошти у 

розмірі 35,1 тис. гривень перераховано ПАТ „Українська пожежно-страхова компаніяˮ; 

- КНП „Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарняˮ ТОР згідно договору 

добровільного комплексного страхування здоров’я на випадок хвороби, спричинене 

COVID-19 застрахувала 166 осіб; кошти у розмірі  49,8 тис. гривень перераховано ПАТ 

„Українська пожежно-страхова компаніяˮ. 

Невикористання коштів зумовлено тим, що тендерними комітетами медичних установ 

області для проведення тендерної процедури на закупівлю послуги добровільного 

медичного страхування та подачі заявок на проведення торгів, необхідні документи, 

затверджені у встановленому порядку обласною радою. 

Іншими обласними закладами охорони здоров’я через різні обставини договори 

добровільного медичного страхування на сьогодні не укладено. 

10. Обласна програма 

підтримки та 

розвитку 

патронажної 

служби в 

Тернопільській 

області на 2017-

2021р. 

333,1 331,9 Забезпечено діяльність Тернопільської обласної організації Товариства Червоного 

Хреста України (закуплено проектор, процесор для комп’ютера, пакет оновлення 

програмного забезпечення, одноразових та багаторазових масок та нестерильних 

медичних рукавиць, проведено ремонт автомобіля, який обслуговує патронажну 

службу, закуплено пальне для автомобіля, забезпечено охорону гаража).  

Оплачено комунальні послуги з газопостачання та електроенергії.  

Забезпечено оплату праці та нарахувань на зарплату. 

11. Обласна програма 

фінансової 

підтримки 

підготовки 

фахівців для 

1527,0 1527,0 Забезпечено навчальним процесом та безоплатним харчуванням 242 курсантів 

державного навчального закладу ,,Тернопільський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою”, а також проведення допрофесійної підготовки 

24 учнів. 

Придбано 108 комплектів польової та 12 комплектів парадної форми для курсантів. 
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професійного 

кадрового забез-

печення Збройних 

сил України та 

інших силових 

структур на базі 

ДНЗ ,,Тернопіль-

ський професійний 

коледж з посиле-

ною військовою та 

фізичною підготов-

кою” на 2016-

2020р. 

 

 

12. Обласна програма 

впровадження 

Української Хартії 

вільної людини в 

навчальних 

закладах 

Тернопільської 

області на 2017-

2020р. 

340,9 340,0 Створено проєкт популяризації Української Хартії вільної людини та проєкт 

всеукраїнського експерименту для МОН. 

Проведено науково-практичні конференції, виїзні просвітницькі заходи для 

педпрацівників, конкурси інтелектуальних випробувань, тренінги з популяризації 

УХВЛ, моніторинг оцінки ефективності заходів, видано конспекти і газету, створено 

інноваційно-методичне медіа забезпечення вивчення УХВЛ, організовано переїзні 

експозиції та відкриті уроки, підготовлено посібники для реалізації програми в закладах 

освіти, розроблено методики впровадження УХВЛ. 

Розроблено та надруковано інформаційний бюлетень та адресно надіслано в заклади 

загальної середньої освіти. 

- Утворено осередки у закладах загальної середньої освіти, забезпечено функціонування 

осередків на місцях. 

13. Програма розвитку 

кінематографії та 

забезпечення 

кінообслуговуванн

я населення 

Тернопільської 

області на 2017-

2021р. 

2864,8 2864,8 Забезпечено діяльність ТОКП „Фірма „Кінодністер” (придбано паливно-мастильні 

матеріали, вогнегасники, здійснено ремонт обслуговування та утримання 

автотранспорту). Забезпечено охоронною сигналізацією приміщень у трьох будівлях, 

придбано програмне забезпечення. Оплачено комунальні послуги. 

Забезпечено оплату праці та відряджень працівникам ТОКП „Фірма „Кінодністер”. 
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14. Обласна програма 

забезпечення 

функціонування 

Тернопільської 

обласної 

профспілкової 

школи мистецтв на 

І півріччя 2020р. 

600,0 600,0 Забезпечено виплату заробітної плати працівникам школи з метою надання мистецької 

освіти 185 учням. 

Навчально-виховний процес у школі здійснювався диференційовано, відповідно до 

індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та здібностей учнів, з врахуванням 

педагогічних вимог, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я, а також 

розпорядку роботи загальноосвітніх шкіл. 

З метою виконання завдань та забезпечення сприятливих умов для розвитку інтересів та 

здібностей учнів, в школі створено чотири відділи: образотворче мистецтво, хоровий 

вокал, фортепіано, скрипка. 

Зважаючи на введення карантинних обмежень учні не змогли брати участь у творчих 

конкурсах. 

15. Обласна програма 

розвитку та 

підтримки 

фінансово-

господарської 

діяльності 

комунального 

підприємства 

Тернопільської 

обласної ради 

„Тернопільський 

обласний центр 

дозвілля 

„Терноцвіт” на 

2020-2023 роки 

1738,2 1738,2 КП ТОР „Тернопільський обласний центр дозвілля „Терноцвіт” забезпечено звуко-

технічний супровід: заходу з відзначення Дня Героїв, вручення квартир учасникам 

АТО, заходу присвяченого Дню Соборності України, урочистого відкриття монумента 

„Свята Покрова-опікунка українського війська”, вручення машин для медичних 

працівників, запису телеверсії ХХІ Міжнародного фестивалю лемківської культури 

„Дзвони Лемківщини”, церемонії урочистого підняття Державного Прапора України, 

урочистої академії з нагоди Всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва, заходу з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи, заходу з 

нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні. 

Придбано цифровий мікшерний пульт YAMAHA M7CL-48. 

Забезпечено виплату заробітної плати 14 працівникам за 2020 рік, здійснено 

нарахування на заробітну плату, оплачено комунальні послуги, сплачено за оренду 

приміщення для зберігання сцени, сплачені телекомунікаційні послуги, придбано 

елементи сцени. 

16. Програма 

збереження 

культурної 

спадщини 

Тернопільської 

області на 2016-

2020р. 

200,0 125,0 Проведено інвентаризацію 135 об’єктів культурної спадщини (археології, історії, 

культури та монументального мистецтва), з них: 128 об’єктів в Бучацькому районі і 7 

об’єктів в Шумському районі. Виявлено 21 новий об’єкт. Проведено інвентаризацію 1 

об’єкту культурної спадщини (пам’ятки архітектури) в Чортківському районі та 2 

об’єктів в Тернопільському районі. 

Виготовлено 10 проєктів облікових карток на нововиявлені пам’ятки архітектури.  

Виготовлено 9 одиниць облікової документації (археології, історії, монументального 
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мистецтва); 

Видано ілюстрований альбом – каталог „Сакральна скульптура Тернопільщини” в 

кількості 200 шт. 

17. Обласна програма 

вшанування 

українців, 

постраждалих у ХХ 

столітті внаслідок 

окупаційних 

режимів та Героїв 

Небесної Сотні і 

учасників 

антитерористичної 

операції у ХХІ 

столітті на 2020-

2022р. 

860,0 660,7 Організовано та проведено ряд заходів, зокрема: 

- 01.01.2020 року – відзначення 111-ї річниці від Дня народження Героя України 

Степана Бандери; 

- 22.01.2019 року – акцію єднання з нагоди відзначення 100-річчя Дня Соборності 

України за участю керівництва Тернопільської та Хмельницької областей; 

- 29.01.2020 року – пам’ятний захід, приурочений вшануванню подвигу юнаків, які 

загинули в бою під Крутами у січні 1918 року; 

- 15.02.2020 року – мітинг-реквієм з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав та 31-ї річниці виведення військ з Афганістану; 

- 18.02.2020 року – мітинг-реквієм з нагоди 5-ої річниці боїв за Дебальцеве; 

- 20.02.2020 року – мітинг-реквієм біля пам’ятника Героїв Небесної Сотні за участю 

керівництва області та міста, священнослужителів, родин загиблих Героїв, молоді, 

військовослужбовців і волонтерів. Забезпечено виготовлення та розміщення відео 

матеріалів на каналі TV-4 та інтернет-виданні „Медіатор”, „Файне місто”; 

-17.05.2020 року вшановано жертв політичних репресій; 

- 22.06. 2020 року вшановано пам'ять полеглих у Другій світовій війні; 

- 5-7.08.2020 року в с.Лішня Кременецького району відбулася Всеукраїнська проща 

членів родин загиблих учасників АТО/ООС та ветеранів бойових дій.  

- 23.08.2020 року керівництво області, правоохоронних органів, військовослужбовці 

взяли участь в урочистій церемонії освячення та підняття Державного Прапора 

України; вручено державні нагороди жителям краю; 

- 13.09.2020 року представники влади взяли участь у заходах з вшанування пам’яті 

українців – жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, 

Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944 – 1951 роках; 

- 29.09.2020 року вшанування памяті полеглих в урочищі Бабин Яр; 

- 13.10.2020 року відбулася 3 церемонія нагородження 13 добровольців відзнакою 

“Доброволець Тернопільщини”; 

- 14.10.2020 року відбулися заходи з нагоди відзначення Дня захисника України; 

- 21.11.2020 року проведено мітинг пам’яті, панахиду та покладання квітів за участю 

представників влади, родин Героїв Небесної Сотні, родин полеглих бійців у зоні 
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проведення АТО/ООС, священнослужителів, громадськості; 

- 28.11.2020 року проведено мітинг-реквієм, панахиду та акцію „Засвіти свічку” під 

гаслом „Збережи пам’ять. Збережи правду” та вшановано пам’ять жертв голодоморів; 

- 16.12.2020 року спільно з КУ ТОР „Музей національно-визвольної боротьби 

Тернопільщини” проведено засідання круглого столу з метою підготовки заходів з 

відзначення в області 30 річниці незалежності України у 2021 році, надруковано стенд 

„Свята Покрова – опікунка Українського війська”. 

Забезпечено виготовлення друкованої продукції та організовано перевезення за 

маршрутом м.Тернопіль–м.Київ–м.Тернопіль представників родин загиблих на сході 

України, учасників бойових дій – жителів Тернопільської області для участі у 

відзначенні Дня незалежності України в м.Київ. 

У друкованих місцевих ЗМІ розміщено інформаційні матеріали щодо національно-

визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті, Героїв Небесної Сотні та 

учасників АТО/ООС. Зокрема, розміщувались інформаційні матеріали у газетах „Наш 

день”, „Свобода” до Дня примирення, 75-ї річниці Дня перемоги на нацизмом у Другій 

світовій війні, у газетах „Земля Підгаєцька”, „Голос народу”, „Голос Лановечини”, 

„Нова доба”, „Зборівська дзвіниця” до відзначення в області 100-річчя Я.Стецька, Дня 

пам’яті жертв політичних репресій. Виготовлено та розміщено ряд відеоматеріалів на 

каналі TV-4, ІНТБ. 

Проведено інвентаризацію 27 об’єктів, пов’язаних з учасниками українсько-польської 

війни 1919-1920 років, Другої світової війни, членами адміністрації ЗУНР, ОУН, 

воїнами УПА, воїнами дивізії СС „Галичина”, жертвами комуністичного та 

нацистського тоталітарних режимів у Бучацькому районі (локалізація, обміри, 

фотофіксація); У селах Губин, Возилів, Ліщанці, Жизномир Бучацького району 

проведено опитування місцевих жителів щодо подій та учасників воєн ХХ століття. 

Разом із опитаними локалізовано місця поховань військових різних формацій. 

Проведені пошукові дослідження невідомих поховань жертв політичних репресій, 

визвольних змагань і воєн у ХХ столітті у с. Лідихів, Кременецького району 

Тернопільської області. 

Видано книгу „Тернопільщина в пам’ятках: Видатні постаті” в кількості 100 шт. та 

книгу „Боротьба за українську державність 1917-1921 рр. на Тернопільщині: місця 

пам’яті” в кількості 100 шт. 

18. Програма розвитку 503,6 373,9 Підбито підсумки чемпіонату області. Придбано спортивну футбольну форму, м’ячі, 



 

Продовження додатка 
 

19 

футболу в 

Тернопільській 

області на 2015-

2020р. 

грамоти, кубки, медалі та проведено нагородження переможців чемпіонату області.  

Започатковано проведення Суперкубку серед переможців Ліги чемпіонів та Ліги 

Тернопільщини. 

Проведено чемпіонати обласної дитячо-юнацької футбольної ліги. У 2020 році у вищій 

і першій лізі взяли участь 80 команд (1440 учасників). Найменші футболісти (11-річні 

та 13-річні юнаки) змагались у регіональних центрах за територіальним принципом. 

Проводились тури в містах з найкращою інфраструктурою, яка відповідає рівню 

дитячих змагань. 

У Всеукраїнських змаганнях з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних закладів у 

чотирьох вікових групах прийняли участь вихованці КУТОР “ТОДЮСШ з літніх видів 

спорту” та ДЮСШ ,,Футбольна академія ,,Тернопіль” 4 команди у вищій лізі та 4 

команди в першій лізі. Також проведено навчально-тренувальні збори до участі 

Всеукраїнських змаганнях. 

У 2020 році в чемпіонаті області (вища та перша ліги) змагалось 20 команд. Призерами 

у вищій лізі стали команди: 1 місце – ФК ,,Нива” (м. Теребовля), 2 місце – ФК ,,Агрон 

ОТГ” (с. Великі Гаї) Тернопільського району, 3 місце – ФК ,,Медобори” (с. Зелене 

Гусятинського району). Призерами в першій лізі стали команди: 1 місце – ФК ,,Рідна 

Борщівщина” (м. Борщів), 2 місце – ФК ,,Поділля” (с. Васильківці Гусятинського 

району), 3 місце – ФК ,,Нараїв” (с. Нараїв Бережанського району). Футбольний клуб 

,,Нива” (м. Теребовля) став володарем Кубку області 2020 року. 

19. Програма розвитку 

олімпійського руху 

в Тернопільській 

області на 2019-

2022р. 

270,0 270,0 Проведено: 

- олімпійські уроки та майстер-класи за участю провідних спортсменів та тренерів 

області, олімпійців, призерів паралімпійських ігор, ветеранів спорту та інших фахівців 

галузі фізичної культури і спорту; 

- онлайн-семінари для учнів ЗОШ та студентів ТНПУ ім. В. Гнатюка; 

- 21 захід OlympicLab, в яких взяло участь майже 600 дітей; 

- Do like Olimpians в Козівській державній гімназії ім.В.Герети до 30-річчя НОК 

України; 

- олімпійські уроки у всіх районах області. 

- ,,Зимові олімпійські дні” та онлайн-естафету приурочену до Міжнародного 

Олімпійського дня та здійснено розіграш призів між учасниками Тернопільської 

області, в якій взяло участь близько 100 людей.  

З 03-23.06.2020 року пройшла Всеукраїнська онлайн-естафета приурочена до 
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Олімпійського дня 2020, в якій взяли участь всі обласні осередки та центральний офіс 

НОК України за участю президента С.Бубки. 

11.06.2020 року Тернопільський осередок НОК України приймав естафету за участю 

провідних спортсменів, тренерів та спортивних керівників області. Тернопільським 

осередком за сприянням кіностудії ,,Дністер” було відзнято відеоролик за участю 

олімпійської чемпіонки О.Підругрушної, чемпіона світу з біатлону Д.Підручного, 

чемпіонки Юнацьких олімпійських ігор з гімнастики А.Бачинської та інших. 

Проведено навчання для учнів 3 та 6 класів ЗОШ м. Тернополя за міжнародною 

програмою ,,Shuttle Time”, яка започаткована федерацією бадмінтону України та 

OlympicLab – модуль Гендерна рівність. 

Тернопільським та регіональними осередками НОК України проведено заходи за 

напрямком ,,ECOlympic”. 

Проведено ,,Зимові олімпійські дні Тернопільщини”, приурочені третім зимовим 

Юнацьким Олімпійським іграм в м.Лозанна.   

Протягом 2020 року обласним та районними осередками НОКУ в Тернопільській 

області в ДНЗ та ЗОШ проводилися заходи до III Юнацьких Олімпійський ігор в м. 

Лозанна ,,Олімпійські талісмани крокують Тернопільщиною” (ДНЗ №19 (2 групи), 

ЗОШ №16, ЗОШ с.Плотича, Козівського р-н, Хоростківський ясла-садочок). Також 

проводилися ,,Веселі старти” з нагоди 30-річчя НОК України в Хоростківському ясла-

садку №2. 

Проведено обласний фінал спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва 

,,Олімпійське лелеченя” на багатофункціональному спортивному майданчику 

Тернопільської спеціалізованої школи №7 за участі 7 команд, переможців районних 

змагань області. Переможцями в загальнокомандному заліку стали школярі Козівської 

державної гімназії ім.В.Герети, друге місце виборола Борщівська гімназія та третє місце 

розділили учні Лановецької ЗОШ №2 та Заліщицької державної гімназії.  

Проведено турнір з міні футболу ,,Андріатика” м. Заліщики на приз пам'яті  

В. Лубянського, X відкритий кубок ТНПУ ім. В. Гнатюка з бадмінтону, змагання з 

біатлону ,,Хто ти, майбутній олімпієць?” присвячені відкриттю ІІІ Юнацьких 

Олімпійських ігор, с.Острів Тернопільського району. 

З метою якісної підготовки спортсменів до зимових Олімпійських Ігор Тернопільським 

обласним відділенням НОК України проведено 15 навчально-тренувальних зборів для 

провідних спортсменів Тернопільщини з санного спорту, біатлону, лижного 
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двоборства, дзюдо, вільної боротьби, важкої атлетики. 

Здійснено виплату заробітної плати та нарахування на зарплату працівникам обласного 

відділення НОК України; проведено оплату за оренду приміщення. 

20. Обласна програма 

підвищення рівня 

безпеки 

дорожнього руху 

на період до 2020р. 

500,0 494,0 Встановлено та замінено 1472 дорожніх знаків, нанесено 1047 км дорожньої розмітки 

поздовжніх ліній і проїзної частини доріг та 676 кв. метрів на 28 пішохідних переходів. 

Відремонтовано 2 світлофорних об’єкти, 8,8 км тротуарів, 5,15 км бар’єрного 

огородження та 0,2 км штучного освітлення. 

 

21. Програма розвитку 

цілісного майно-

вого комплексу 

аеропорту „Терно-

пільˮ на період 

2019-2021р. 

5510,0 5508,7 Забезпечено виплату заробітної плати працівникам Тернопільського обласного КП 

„Фірма „Тернопільавіаавтотрансˮ. 

Розроблено техніко-економічне обґрунтування проєктів цілісного майнового комплексу 

аеропорту „Тернопільˮ, що увійшли в концепцію розвитку аеропорту. 

22. Програма сприяння 

розвитку грома-

дянського суспі-

льства у Терно-

пільській області 

на 2019-2020р. 

250,0 145,4 Проведено 2 тренінги з питань використання сучасних інформаційних технологій для 

налагодження ефективних суспільних комунікацій між представниками ІГС та 

структурних підрозділів облдержадміністрації, задля координації дій у сфері розбудови 

громадянського суспільства. 

Виготовлено плакат для оформлення в облдержадміністрації онлайн-студії, звідки 

здійснюватиметься підключення до платформи www.forum.ednannia.ua для 

дистанційної участі в роботі Форуму. 

Видано буклети: „Інструменти впливу громадян на місцеву владуˮ, підготовлену 

Українським незалежним центром політичних досліджень та „Форми проведення 

консультацій з громадськістюˮ, підготовлену Департаментом інформації та взаємодії з 

громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України з метою розповсюдження на 

засіданнях громадської ради та серед інститутів громадянського суспільства, органів 

виконавчої влади і місцевого самоврядування на території області. Забезпечено 

висвітлення кращих практик співпраці влади та інститутів громадянського суспільства 

в області в сюжетах телеканалів ТV-4, Т1, на сайтах Номер один, Погляд, Тенюз, в 

газеті Досьє 102 та на радіо Рокс. 

Забезпечено діяльність громадської ради при облдержадміністрації. Проведено 

засідання громадської ради та правління громадської ради. Громадська рада активно 

долучається до процесів соціального захисту учасників АТО та патріотичного 
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виховання молоді. Зокрема, у 2020 році члени громадської ради взяли участь у заходах 

військово-патріотичного виховання. Представниками громадської ради проведено ряд 

лекцій в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ 

та організацій.  

Представники громадської ради приймали активну участь у засіданнях круглих столів 

організованих Координатором проєктів ОБСЄ в Україні та Представництвом Програми 

розвитку ООН в Україні. 

Для налагодження каналів комунікації з питань обміну досвідом роботи громадських 

об’єднань, представників громадської ради делеговано до складу громадської ради при 

Адміністрації Держприкордонслужби України. У 2020 році заступник голови 

громадської ради при облдержадміністрації взяв участь у засіданнях комісії 

громадської ради при Міністерстві юстиції України. 

Проведено 65 консультацій із громадськістю, зокрема, електронні консультації, 

засідання за круглим столом, експертні зустрічі, онлайн конференції, відеоконференції 

та зустрічі з громадськістю. 

Загалом, у 2020 році громадською радою було подано пропозиції щодо активізації 

окремих напрямків вирішення проблем соціально-економічного розвитку області, 

проведено ряд загальних зібрань, опрацьовано більше тисячі документів, підготовлено і 

надіслано понад 50 листів, звернень до органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

23. Програма розвитку 

видавничої справи 

та інформаційного 

простору у 

Тернопільській 

області на 2017-

2020р. 

1100,0 1029,6 У 2020 році на розгляд обласної видавничої ради Тернопільської облдержадміністрації 

та Тернопільської обласної ради надійшло 29 заяв місцевих авторів. Профінансовано 20 

друкованих книги та журналів місцевих авторів. Загальний тираж 3196 шт. Відповідно 

до Положення про обласну раду передано 1599 примірників книг до обласної 

бібліотеки ім. В.Затонського. 

Вийшла з друку 6-та книга „Реабілітовані історією. Тернопільська областьˮ. Завершено 

оформлення біографічних довідок репресованих осіб у 17 районах області. 

Продовжується робота зі створення електронної бази репресованих осіб, які будуть 

доступні у Національному банку даних. 

Профінансовано видання книги Д.Онищука „Щоб знали й пам’яталиˮ (архівні 

документи 1945-47 років Чортківського надрайону Чортківсько-Бережанської округи 

ОУН). 
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На сайті облдержадміністрації у рубриці новин висвітлювалася діяльність 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. Укладено договори щодо 

надання послуг з висвітлення діяльності ОДА з :  

- розміщення інформаційних матеріалів в газеті „Наш ДЕНЬˮ – на 575 кв.см., газета 

„Свободаˮ - 3300 кв.см. газета „Вільне життяˮ - матеріалів на 830 кв.см., газета „Досьєˮ 

на 555 кв.см.;  

- розміщено 35 інформаційних матеріалів на сайтах „Номер Одинˮ, „Наш Деньˮ, 

„Голосˮ, „TeNewsˮ, „Галасˮ, „Поглядˮ; 

- розміщення інформаційних програм на радіо ЛЮКС FM тривалістю 190 хвилин;  

- виготовлено та розміщено 2 радіо програми, розміщено 8 інформ сюжетів на на УХ 

Радіо;  

- виготовлено 9 відеороликів про роботу облдержадміністрації;  

- виготовлено та розміщено ряд відеоматеріалів на місцевих телеканалах;  

- виготовлено 80 постерів (3мх6м), 34 сіті-лайти. 

Відбулися урочисті заходи: з нагоди Дня журналіста за вагомий внесок у розвиток 

інформаційного простору області та високий професіоналізм, грамотами 

облдержадміністрації нагороджено 18 журналістів області; з нагоди Дня працівників 

радіо, телебачення та зв’язку, відзначено 12 кращих працівників. 

24. Обласна 

комплексна 

програма енерго-

ефективності та 

енергозбереження 

на 2016-2020р. 

1000,0 615,0 Профінансовано проведення енергетичного аудиту та сертифікації енергетичної 

ефективності у 9 бюджетних установах та організаціях м. Тернопіль. 

Виготовлено та розміщено відеоролики: „Як жителям Тернопільщини заощадити на 

енергоносіях: державні програми „Теплі кредитиˮ та „Енергодімˮ; „Впровадження 

відновлювальних джерел енергії – це крок, зроблений на перспективуˮ. 

25. Обласна програма 

,,Питна вода 

Тернопілляˮ на 

2018-2020р. 

1300,0 1256,8 У 2020 році відбулося 2 засідання обласної комісії із відбору проєктів з реалізації 

заходів програми. Відібрано 3 проєкти для співфінансування з обласного бюджету:  

1. „Реконструкція підземного водозабору з застосуванням нового обладнання по вул. 

Вишнівецькій 31а в м. Ланівці Тернопільської областіˮ – на суму 292,8 тис. гривень;  

2. „Капітальний ремонт водогону по вул. Незалежності – Торговій в м. Хоростків 

Гусятинського району Тернопільської областіˮ – на суму 210,0 тис. гривень;  

3. „Водопровідні мережі м. Бережани – реконструкція водозабору (Реконструкція 
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водопроводу до РЧВ)ˮ – на суму 797,2 тис. гривень. 

Із відібраних у 2020 році проєктів реалізовано 2 проєкти щодо реконструкції підземного 

водозабору з застосуванням нового обладнання в м. Ланівці та капітальний ремонт 

водогону в м. Хоростків. 

Реалізація проєкту щодо реконструкції водозабору водопровідних мереж м. Бережани 

передбачено у проєкті обласної програми на 2021-2025 роки. 

26. Програма охорони 

навколишнього 

природного 

середовища в 

Тернопільській 

області на 2014-

2020р. 

1319,0 891,1 У 2020 році продовжувалося будівництво біологічних очисних споруд стічних вод в м. 

Бучач Тернопільської області продуктивністю 300 м3/добу. Проведено процедуру 

тендерних закупівель, визначено переможця ТзОВ „Рембуддільниця”, укладено договір 

на суму 13871,0 тис. гривень та профінансовано за період 2019-2020 роки частину робіт 

на суму 9894,0 тис. гривень. У результаті здійснення заходів площу природно-

заповідного фонду в області доведено до 123,31 тис. га. Природно-заповідний фонд 

області має у своєму складі 643 одиниці територій та об’єктів. Питома вага площі 

природно-заповідного фонду у площі Тернопільської області складає 8,92%. Внаслідок 

запровадження необґрунтованих обмежень на традиційні види господарської 

діяльності, у тому числі на мисливство і полювання, риборозведення, здійснення рубок 

формування та оздоровлення лісів тощо, надмірної бюрократизації погоджувально-

дозвільної діяльності процес створення та оголошення нових заповідних об’єктів і 

територій гальмується користувачами природних ресурсів, органами місцевого 

самоврядування. Внаслідок цього показника рівня охоплення території області 

об’єктами природно-заповідного фонду (19% від загальної площі області або 262,729 

тис. гектарів), визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 6.08.2014 р. 

№385 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року” (зі змінами), не досягнуто. Реалізація поставлених завдань суттєво залежить від 

конструктивної позиції органів лісового та мисливського господарства у зв’язку з тим, 

що утворення нових об’єктів природно-заповідного фонду можливе, в основному, за 

рахунок лісових площ, а також районних, сільських, селищних, міських рад, які згідно з 

вимогами статей 51-53 Закону України „Про природно-заповідний фонд України”, 

статей 26, 43 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” погоджують 

організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Загалом обласним 

управлінням лісового та мисливського господарства і підпорядкованими йому 

державними лісогосподарськими підприємствами у 2009-2020 роках відмовлено в 

організації 20 нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду та розширенні 
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існуючих загальною площею 46,94 тис. га, сільськими, селищними, міськими і 

районними радами - 34 нових заповідних території та об’єкту загальною площею 2,13 

тис. га. У 2020 році завершено підготовку документів до проєктів створення (зміни 

меж) 4 територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 

загальною площею 267,0921 га. Внесено пропозиції до обласної ради про оголошення 2 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 227,8921 га, до 

Міндовкілля - про зміну меж (розширення) території національного природного парку 

,,Кременецькі гори” на 532,8362 га. Продовжуються роботи з підготовки документів до 

проєктів створення (розширення територій) 28 об’єктів природно-заповідного фонду 

загальною площею 123478,59 га. У межах Тернопільської області до переліків об’єктів 

Смарагдової мережі Європи включено 9 природних територій загальною площею 71,7 

тис. га.  

Проведено комплексну інвентаризацію місць накопичення непридатних та заборонених 

до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин та 

встановлено, що на території області зберігаються залишки непридатних та 

заборонених до використання пестицидів у кількості 12,782 тонни (нетто), що 

підтверджено актом інвентаризації від 25.11.2019 року. Управлінням екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації у звітному періоді підготовлено та подано до 

Міндовкілля запит про виділення коштів для забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 

відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених 

до використання хімічних засобів захисту рослин у Тернопільській області на загальну 

суму 1500 тис. гривень. Згаданий запит прийнятий Міністерством та у даний час 

перебуває на розгляді. Однак, передбачені у державному бюджеті Міндовкіллю кошти 

для здійснення природоохоронних заходів, перерозподілені на заходи, спрямовані на 

запобігання поширенню в Україні вірусу COVID-19.  

Протягом звітного року в рамках Програми підготовлено та розміщено на офіційному 

сайті управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації 287 публікацій 

(інформацій та статей) з екологічних питань. Здійснено моніторинг друкованих видань 

та інтернет-ресурсів, через які за звітний період оприлюднювалась екологічна 

інформація, у мережі Facebook (спільноти „Управління екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації”, „Громадська рада при управлінні екології та природних 

ресурсів Тернопільської облдержадміністрації”, „Унікальні перлини природи 
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Тернопільщини”) опубліковано та поширено 1199 публікацій з природоохоронних 

питань. Проведено інформаційні компанії, спрямовані на відзначення ряду екологічних 

дат та акції. Підготовлено та надано до Міндовкілля Екологічний паспорт 

Тернопільської області та Регіональну доповідь про стан навколишнього природного 

середовища в Тернопільській області за 2019 рік. 

Окрім цього, медичними закладами області укладаються договори на утилізацію 

медичних відходів з підприємствами, які займаються утилізацією цих відходів. 

Розроблено проєкт Регіонального плану управління відходами в Тернопільській області 

до 2030 року, здійснюється процедура стратегічної екологічної оцінки ДДП. 

Виготовлено документацію землеустрою з організації та встановлення меж територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду для 81 території та об’єктів загальною площею 

66,0 тис. гектарів. У стадії розроблення знаходиться документація для 16 заповідних 

територій і об’єктів загальною площею 2,0 тис. гектарів 

Для забезпечення функціонування геоінформаційної системи „Інтерактивна карта 

природно-заповідного фонду Тернопільської області” здійснено налаштування 

додаткових програмних засобів і типових шаблонів документів. Внесено до бази даних 

про території та об’єкти природно-заповідного фонду відповідну інформацію. 

27. Програма розвитку 

водного госпо-

дарства та водно-

екологічного оздо-

ровлення 

природного сере-

довища Терно-

пільської області на 

період до 2021р. 

1146,0 1146,0 Протягом 2020 року виконано роботи на об’єктах: 

- капітальний ремонт по розчистці р. Вільховець для покращення гідрологічного 

режиму та санітарного стану річки на землях Трибухівської сільської ради Бучацького 

району Тернопільської області (ділянка с. Пишківці); 

- капітальний ремонт по розчистці р. Бариш з метою ліквідації підтоплення 

присадибних ділянок частини с. Порохова Бучацького району Тернопільської області; 

- капітальний ремонт по розчистці річки Коропець в межах с. Кальне Козівського 

району Тернопільської області. 

28. Програма розвитку 

лісового 

господарства 

Тернопільщини на 

2017-2021р. 

125,0 125,0 Протягом 2020 року оформлено 7 правоустановчих документів на землю для створення 

захисних лісових насаджень. 

29. Комплексна 

програма розвитку 

1090,0 990,0 Створено 1 новий сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, ще  

5 кооперативи відновили свою діяльність. 
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агропромислового 

комплексу 

Тернопільської 

області на 2016-

2020р. 

Загалом, членами кооперативів утримується поголів’я: ВРХ – 2333 гол. (в т.ч. 1898 гол. 

корів), свиней – 966 гол. Членами кооперативів реалізовано продукції на суму 24,1 млн 

гривень, зокрема: молока – 3,6 тис. тонн, плодоягідної продукції – 97 тонн, зерна – 194 

тонни. Надано послуг 3599 членам кооперативів на суму 8,4 млн гривень. 

Загалом, усіма категоріями господарств утримується поголів’я: ВРХ – 136,8 тис. гол. (в 

т.ч. 86,1 тис. гол. корів), свиней – 337,9 тис. гол., овець і кіз – 16,2 тис. гол. та птиці – 

5470,0 тис. гол.; вироблено: м’яса – 83,2 тис. тонн, молока – 468,0 тис. тонн, яєць – 

582,6 млн штук.   

Окрім цього, проведено підтримку тваринницької галузі, а саме: закуплено 36,8 т азоту; 

здешевлено 11667 доз спермо продукції; відшкодовано вартість 20 доїльних установок 

індивідуальним сільським господарствам. 

Надано фінансову підтримку 6 сільськогосподарським підприємствам. Придбано 16 

одиниць техніки, обладнання і устаткування сільськогосподарського призначення. 
30. Обласна програма 

індивідуального 

житлового 

будівництва на селі 

„Власний дім” на 

2016-2020р. 

1000,0 1000,0 Укладено та профінансовано 8 кредитних угод, а саме: 2 угоди на нове будівництво 

(Тернопільський район), 6 угод на добудову житла (Збаразький, Козівський, 

Тернопільський та Шумський райони). 

31. Програма захисту 

населення і 

територій 

Тернопільської 

області від 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного та 

природного 

характеру на 2018-

2022р. (ДСК) 

857,5 834,1 Заходи програми виконувались в межах виділених фінансових ресурсів. 

32. Програма 

організації 

рятування людей 

61,0 61,0 Забезпечено погашення заборгованості із виплати заробітної плати, що утворилась 

станом на 01.01.2020 року працівникам Рятувально-водолазної служби області. 
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на водних об’єктах 

Тернопільської 

області у 2020р. 

33. Обласна програма 

забезпечення 

постійної 

готовності системи 

управління 

Тернопільської 

області до 

функціонування в 

умовах особливого 

періоду на 2017-

2021р. (ДСК літер 

„М”) 

681,8 522,4 Заходи програми виконувались в межах виділених фінансових ресурсів. 
 

 

  

34. Програма розвитку 

місцевого 

самоврядування 

Тернопільської 

області на 2019-

2023р. 

741,5 678,5 Інформація щодо виконання заходів програми за 2020 рік не надходила. 

 

35. Програма підтри-

мки фінансово-

господарської 

діяльності 

підприємств та 

установ спільної 

власності терито-

ріальних громад 

сіл, селищ, міст 

Тернопільської 

області на 2019-

2021р. 

20372,7 17788,5 Інформація щодо виконання заходів програми за 2020 рік не надходила. 

 



 

Продовження додатка 
 

29 

36. Програма 

підтримки органів 

державної влади на 

2020р. 

9700,0 9700,0 Забезпечено матеріальну підтримку працівників облдержадміністрації. Зокрема, 

покращено умови оплати праці 1854 працівників, упереджено відтік працівників з 

низьким рівнем оплати праці, залучено нові кваліфіковані, перспективні кадри. 

37. Програма інфор-

матизації 

Тернопільської 

області „Електрон-

на Тернопільщина” 

на 2019-2021р. 

250,0 250,0 Здійснено закупівлю додаткового ліцензійного програмного забезпечення. 

38. Програми відзна-

чення державних, 

регіональних і 

професійних свят, 

ювілейних дат, 

заохочення за 

заслуги перед 

Тернопільською 

областю та 

здійснення інших 

заходів на 2018-

2020р. 

150,0 150,0 Забезпечено відзначення державних, регіональних і професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед Тернопільською областю та здійснення інших заходів, 

зокрема, вручено грамоти у фоторамках, квіти та цінні подарунки відповідно до 

розпорядження голови облдержадміністрації. 

 

 

39. Обласна цільова 

соціальна програма 

підтримки сім'ї та 

протидії 

домашньому 

насиллю на 2017-

2020р. 

289,0 280,7 Спеціалістами Тернопільського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді проведено виїзні інформаційно-просвітницькі акції з питань підтримки сім’ї та 

дітей у 14 громадах області; інформаційно-просвітницькі акції з питань розвитку 

сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

поширення практики наставництва та патронату над дитиною, реформування 

інтернатних закладів області; організовано культурологічні заходи, соціальні акції, 

мандрівки та екскурсії для дітей учасників АТО, ООС, дітей з внутрішньо переміщених 

сімей, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Проведено 24 заходи, із залученням близько 16 тис. осіб, зокрема: обласну благодійну 

акцію „Від Миколая до Різдва” для багатодітних сімей та сімей, які опинилися в 
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складних життєвих обставинах; обласну благодійну програму „Миколай дарує радість” 

для дітей соціально незахищених категорій до свята Миколая, в ході якої відвідано 

обласну дитячу клінічну лікарню, обласний центр соціально-психологічної допомоги 

„Родинний затишок”, Тернопільський обласний центр соціально-психологічної 

допомоги „Родина” (охоплено 6500 дітей); відвідано родини загиблих під час 

виконання бойових завдань щодо захисту територіальної цілісності держави; дитячий 

будинок сімейного типу у с. Жовнівка Бережанського району Тернопільської області; з 

метою підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, сімей у яких 

виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування організовано 

соціальну акцію „Кошик добра” (охоплено 98 дітей). Тернопільським обласним 

центром соціальних служб проведено обласний фестиваль творчості дітей з особливими 

потребами „Повір у себе” (охоплено 400 дітей з особливими потребами, які навчаються 

в інтернатних закладах області та виховуються в сім’ях, що опинилися в складних 

життєвих обставинах). 

Проведено засідання круглого столу на тему „Стан, проблеми та перспективи розвитку 

жіночого політичного лідерства в Україні на національному і місцевому рівнях”. 

Проведено: інформаційну кампанію щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, впровадження наставництва та 

патронату над дитиною; семінар для подружніх пар з метою зміцнення престижу сім'ї 

та утвердження пріоритетності сімейних цінностей „Чудовий шлюб не з’являється 

просто так”; інформаційну кампанію з питань повернення дітей з інтернатних закладів, 

поширення практики інклюзивного навчання; інформаційно-роз’яснювальну кампанію 

з питань протидії домашньому насильству у період пандемії пов’язаної із поширенням 

COVID -19. 

Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та фахівцями із соціальної роботи 

ОТГ області здійснюється виявлення сімей, які опинились в складних життєвих 

обставинах. Протягом 2020 року соціальними послугами ЦСССДМ області охоплено 

13587 сімей/осіб, з них 12034 сімей та осіб, які потребували допомоги для подолання 

складних життєвих обставин (у них 11826 дітей). У всіх сім’ях проведено оцінку потреб 

дитини та її сім’ї, за результатами якої 704 сім’ї взято під соціальний супровід центрів 

ЦСССДМ. В результаті здійснення соціального супроводу 124 сім’ї знято з соціального 

супроводу з досягненням позитивного результату, у 260 – складні життєві обставини 

мінімізовано, 28 сімей знято з супроводу без досягнення результату та 23 - у зв’язку зі 
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зміною місця проживання. 

Також проведено заходи з метою соціальної підтримки багатодітних матерів, які 

народили та виховали 5 і більше дітей, зокрема, проведено урочисте нагородження 28 

жінок області почесним званням „Мати - героїня”. 

Соціальними послугами ЦСССДМ охоплено 376 одиноких матерів та 115 сімей, в яких 

є ризик соціального сирітства. У всіх сім’ях проведено соціально-профілактичну роботу 

та консультування з питань розвитку та виховання дітей. Організовано та проведено 

навчальні семінари для прийомних, опікунських сімей, дитячих будинків сімейного 

типу, сімей усиновлювачів (18 осіб) на тему „Гармонійний розвиток дитини”. 

З метою забезпечення доступу сімей з дітьми до базового комплексу соціальних послуг 

в територіальних громадах області у 2020 році діяли: 9 територіальних центрів 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з відділеннями СССДМ; 7 

структурних підрозділів виконавчих комітетів ТГ, спеціалісти яких забезпечують 

надання соціальних послуг; 16 посад фахівців із соціальної роботи; 18 ТГ фінансували 

посади фахівців із соціальної роботи районних ЦСССДМ за рахунок цільової субвенції 

районному бюджету з бюджету ТГ; у 5 ТГ послуги надаються ЦСССДМ безоплатно. 

Для налагодження системи надання соціальних послуг у новостворених територіальних 

громадах проведено семінари „Соціальна робота в громаді: ведення випадку та оцінка 

потреб”, навчальні семінари з питань розвитку сімейних форм виховання дітей, 

патронату над дитиною, семінари „Соціальна робота із вразливими сім’ями та дітьми”, 

„Соціальна робота з сім’ями, діти з яких навчаються та перебувають в інтернатних 

закладах”, „Організація соціальної роботи з профілактики та протидії домашньому 

насильству”. 

При центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді діяли мобільні бригади 

соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі. У 2020 році зареєстровано 5698 звернень з приводу 

вчинення домашнього насильства, з них 120 - від дітей, 4184 - від жінок і 1394 – від 

чоловіків. На обліку з приводу вчинення насильства в сім’ї перебуває 2950 осіб. За 

вчинення насильства було винесено 2543 термінових заборонних приписи. 

Проведено зустріч з нагоди Міжнародного жіночого дня у Збаразькій СТЛ №3 

(провідано жінок, які відбувають ув’язнення у Збаразькій ВК №63 у с. Добриводи). 

40. Обласна програма 

протидії торгівлі 

70,0 20,4 Проведено 2 тренінги для відповідальних осіб райдержадміністрацій за проведення 

процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. З метою 
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людьми на період 

до 2020р. 

активізації діяльності суб'єктів національного механізму взаємодії, що здійснюють 

заходи з питань протидії торгівлі людьми, забезпечено організацію та проведення 

навчального семінару на тему: „Підвищення ефективності ідентифікації та надання 

допомоги постраждалим від торгівлі людьми” для працівників центрів соціальних 

служб для сім’ї дітей та молоді. 

Організовано роботу мобільних консультаційних пунктів в пілотних територіальних 

громадах: Чортківській, Скориківській, Більче-Золотецькій, Копичинецькій, 

Лановецькій, Товстенській, Васильковецькій, в рамках яких особи, які перебувають в 

уразливому стані (безробітні, малозабезпечені) отримали консультаційну допомогу. 

Для „груп ризику” було проведено бесіди-лекції на теми: „Протидія торгівля людьми”, 

„Сучасне рабство – торгівля людьми”, „Торгівля людьми – порушення прав людини” та 

„Торгівля людьми – сучасний прояв людства”. З дітьми працівників -мігрантів, дітьми-

сиротами та іншими категоріями дітей „групи ризику”, безробітними та особами, 

залученими до найгірших форм праці проведено тренінги, відеолекторії, круглі столи, 

бесіди „Протидія торгівлі людьми”, „Шляхи потрапляння українських громадян до рук 

торговців людьми”, „Торгівля людьми. Проблеми білого рабства”, „Поїздка за кордон: 

за і проти”. 

З метою підвищення рівня поінформованості населення щодо шляхів убезпечення від 

потрапляння в ситуацію торгівлі людьми проведено круглі столи, лекції, бесіди, 

тренінги з питань протидії торгівлі людьми для „групи ризику”. За кожним 

повідомленням щодо сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, або , які 

виявлені самостійно, проведено індивідуальні бесіди щодо попередження потрапляння 

у рабство. 

З метою забезпечення надання комплексної допомоги особам, які постраждали від 

торгівлі людьми, в управлінні створено базу даних осіб, що постраждали від торгівлі 

людьми в Тернопільській області . 

Розпочато роботу обласної гарячої телефонної лінії із попередження та протидії 

домашньому насильству. 

З метою підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в ситуації 

торгівлі людьми розповсюджено близько 150 листівок серед „груп ризику”. Періодично 

на інтернет-сторінках центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді поширюється 

інформація та відеоролики щодо попередження торгівлі людьми. До Європейського дня 

боротьби з торгівлею людьми Представництвом Міжнародної організації з міграції 
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(МОМ) в Україні за фінансування Уряду Японії розроблено інтерактивний освітній 

інструмент з безпечного працевлаштування та протидії торгівлі людьми.  

З метою інформування населення щодо можливих ризиків потрапляння у ситуації 

торгівлі людьми організовано 2 виступи на суспільному телебаченню і 1 виступ на 

Укррадіо на тему: „Як не стати жертвою торгівлі людьми і яка допомога надається 

постраждалим від торгівлі людьми”. В центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді області створено переліки сімей з дітьми, в яких один або обоє батьків є 

трудовими мігрантами, сформовано інформаційні кутки на тему попередження торгівлі 

людьми. Із внутрішньо переміщеними особами, які перебувають на обліку в центрі 

проводиться роз’яснювальна робота щодо запобігання торгівлі людьми. Здійснюється 

соціальна робота з сім’ями внутрішньо переміщених осіб. Особам даної категорії 

надаються соціальні послуги консультації, проводяться профілактичні бесіди у тому 

числі і щодо попередження про ризики міграції. 

41. Програма креди-

тування молодіж-

ного житлового 

будівництва в 

Тернопільській 

області на 2018-

2022р. 

500,0 500,0 

(кошти не 

освоєно) 

Згідно інформації департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального 

господарства та енергозбереження облдержадміністрації та Тернопільського 

регіонального управління „Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний 

фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” кошти для надання пільгових 

довготермінових кредитів на будівництво житла не освоєно у зв’язку з їх незначною 

сумою для надання мінімального кредиту для придбання житла. 

42. Обласна програма 

„Молодь Терно-

пільщини” на 2016-

2020р. 

232,5 224,5 Забезпечено проведення:  

- духовно-мистецьку акцію „Стрітенська свічка”. 

- акцію „Молодь Крути пам’ятає!”;  

- ветеранський велопробіг з нагоди Дня пам ’яті захисників України. 

Проведено онлайн заходи, що спрямовані на творчий і духовний розвиток, 

інтелектуальне самовдосконалення молоді:  

- акцію „МОЛОДІЖНИЙ ЕТЕР live - Від молоді для молоді!”; 

- Всеукраїнський онлайн форум взаємодії та розвитку в Тернопільській області (Let's do 

it, Ukraine); 

- акцію, спрямовану на заохочення інтелектуального самовдосконалення молоді;  

- акцію „Наукові пікніки” в м. Бучач;  

- акцію - „1-й відкритий дистанційний чемпіонат Тернопільщини з українських 

інтелектуальних ігор „УНІКУМ” пам'яті Героя АТО Ореста Квача”; 
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- акцію, спрямовану на формування активної громадянської позиції молоді, „Кращий 

студент”;  

- урочисте нагородження представників „Малої академії наук”. 

Організовано проведення молодіжного табору, спрямованого на залучення молоді до 

суспільно значущої діяльності. 

Організовано проведення інформаційно-профілактичної акції „Відповідальність 

починається з мене”; „Я рятую життя”; акції, спрямованої на популяризацію та 

утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, 

„Пригодницькі перегони „Терен”; інформаційної акції, спрямованої на підвищення 

рівня здоров’я молоді „Дим – невидимий вбивця” з метою популяризації та 

утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я. 

Організовано проведення: пластового табору, „Кваліфікаційний вишкіл дійсного 

членства”; молодіжного пластового табору, спрямованого на залучення молоді до 

суспільно значущої діяльності, „Осінній БУМ”. 

Забезпечено проведення навчального семінару, спрямованого на розвиток комунікації 

молоді та інформаційне забезпечення державної політики у молодіжній сфері, а також 

комунікацій у межах України і зарубіжжя „LeadCo”.  

Проведено благодійну акцію „Навчаймось граючись!”, „Діти сироти на порозі 

самостійного життя”, „Серце до серця”, „Різдвяна ніч у кожній хаті” з метою залучення 

молоді до волонтерської діяльності. 

Проведено конкурс проєктів для громадських організацій області та підтримано 50 

проєктів 25 громадських організацій. 

Організовано проведення:  

- акції, спрямованої на розвиток громадянської активності молоді, „Крайовий з’їзд 

СУМ в Україні”;  

- сплаву „Дністер – ріка єднання” для лідерів українських молодіжних організацій 

діаспори. 

43. Обласна цільова 

програма 

національно-

патріотичного 

виховання дітей та 

молоді на 2017-

250,0 211,3 Проведено: семінар „Організація заходів з національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді у 2020 році”; онлайн-навчання „Створення успішної команди”; акцію, 

спрямовану на розвиток пластового (скаутського) руху в області, „Кваліфікаційний 

вишкіл дійсного членства”; обласний етап програми особистісного та професійного 

розвитку „Державотворець”. За звітний період центром виховної роботи, захисту прав 

дитини та громадянської освіти ТОКІППО організовано та проведено: вебінар для 
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2020р. педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти області „Національно-

патріотичне виховання як невід’ємна складова освітнього процесу”; онлайн 

конференцію для педагогів-організаторів та вчителів історії закладів загальної 

середньої освіти області „Роман Шухевич – командир Армії Безсмертних (до 113 

річниці від дня народження)”; вебінар „Формування ідеалу українця нової генерації 

через життєписи успішних людей нашого краю”; педагогічний дискурс „Формування 

ідеалу українця нової генерації через книги історій успішних людей нашого краю”. 

З закладах освіти області проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи, 

уроки Мужності, Патріотизму, патріотичні години, бесіди, зустрічі з учасниками 

Революції Гідності та антитерористичної операції на сході країни, жертвами політичних 

репресій, ветеранами УПА. Проведено конкурс учнівських творів „Зродились ми 

великої години” і видано книгу „Книга звитяги Євромайдану та АТО” (матеріали 

передано в державний архів області, створено інтерактивну карту 

http://dato.in.ua/index.php/heroi/opys). 

Проведено: конференцію, присвячену 206-річчю народження Тараса Шевченка, „Я 

свічку засвітив колись”; акцію, спрямовану на розвиток пластового (скаутського) руху, 

„Відкриття пластового року”. 

Проведено в онлайн форматі І (районні, міські) та ІІ обласний етапи Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”). 

Проведено 10 військово-польових зборів для учнів та студентів, членів громадських 

організацій із залученням 500 осіб. Крім того, організовано проведення: військово-

патріотичного вишколу „Характерник”; військово-патріотичного вишколу „Афганець”; 

вишколу, спрямованого на набуття практичних навичок у дітей та молоді з основ 

тактичної підготовки; теренової гри, спрямованої на вшанування героїв боротьби 

Українського народу за незалежність і територіальну цілісність України, „Гурби – 

Антонівці – 2020”. 

Проведено 2 екскурсії національно-патріотичного спрямування з розвитку 

організованого молодіжного туризму, популяризації історичної та культурної спадщини 

області.  

Організовано проведення акції, спрямованої на популяризацію молодіжного туризму 

„Дев’яті змагання із зимового мандрівництва „Снігохід”. 

Проведено 5 заходів з підвищення рівня знань у дітей і молоді про видатних 

особистостей українського народу, зокрема, організовано проведення:  
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- заходу, спрямованого на відзначення 101-річчя бою під Крутами та вшанування 

пам’яті Героїв Крут;  

- акції про видатних особистостей українського державотворення, „Пам’ятай про 

Крути”; 

- 11-го чемпіонату Поділля з українських інтелектуально-розвиваючих ігор;  

- акції, спрямованої на сприяння консолідації українського суспільства навколо ідей 

спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності України, „Доброволець 

Тернопільщини”; 

- акції „Захисники Родинного Вогнища”. 

Проведено 1 захід з популяризації традицій українського козацтва, зокрема, спільно з 

громадською організацією козацько-десантний рій проведено військово-патріотичний 

вишкіл для молоді Лановецького району. 

Забезпечено видання методичних посібників для навчальних закладів і громадських 

об'єднань „Як проводити виховно-вишкільні табори”, „Пластові теренові ігри”. 

44. Обласна цільова 

соціальна програма 

оздоровлення та 

відпочинку дітей 

на 2019-2021р. 

12,3 12,3 Здійснено обстеження дитячих оздоровчих закладів області щодо стану готовності 

об’єктів до оздоровчого сезону та проведено підготовку до оздоровчого сезону 2020 

року. У 2020 році в області планували розпочати роботу 9 стаціонарних заміських 

закладів оздоровлення та відпочинку, 8 наметових таборів, а у разі рекомендацій 

Міністерством освіти і науки України, у серпні готові були розпочати роботу також 

мовні табори та табори із денним перебуванням. У зв’язку із поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19 табори не було відкрито. 

Проведено поточні ремонти 5 спальних корпусів ДОЗ „Ромашка” с.Нирків 

Заліщицького району. Завершено встановлення дитячого майданчика та закладено 200 

метрів паркану, а також встановлено 12 вікон в корпусі №9. Придбано каркасний 

басейн, який мав функціонувати під час відпочинкового сезону. 

45. Обласна програма 

запобігання 

соціальному 

сирітству, 

подолання дитячої 

безпритульності і 

бездоглядності на 

2017-2021р. 

115,2 115,2 Проведено: 

- 09.01.2020 року урочистий захід, присвячений врученню сертифікатів на придбання 

житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх 

числа; 

- 24.01.2020 року нараду-семінар на тему ,,Правові аспекти міжвідомчої взаємодії з 

реалізації на території області Національної стратегії реформування системи юстиції 

щодо дітей” з представниками структурних підрозділів облдержадміністрації, ГУНП у 

Тернопільській області, Тернопільського обласного центру соціальних служб для сім’ї, 
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дітей та молоді, Філії Державної установи ,,Центр апробації”; 

- 02.06.2020 року урочистий захід в рамках обласного марафону ,,З турботою про 

дитину” та з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дитини в Центрі 

соціальнопсихологічної реабілітації дітей дитяче свято ,,Ми хочемо щасливого 

дитинства”. 

В рамках обласного марафону ,,З турботою про дитину” та з нагоди відзначення 

Міжнародного дня захисту дитини 01.06.2020 року проведено засідання круглого столу 

на тему ,,Забезпечення прав дитини в умовах карантину” за участю представників 

територіальних та місцевих органів державної виконавчої влади, виконавчих органів 

місцевого самоврядування, соціальних служб та громадських об’єднань. 

З метою привернення уваги громадськості до проблем розвитку сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 17.07.2020 року 

за участю керівництва облдержадміністрації проведено соціальний святковий захід 

„Кожній дитині потрібна родина” з нагоди відкриття дитячого будинку сімейного типу 

в с. Велика Березовиця, Тернопільського району. 

Проведено соціальну акцію „Ми – діти твої, Україно”. В рамках акції здійснено 

доставку іграшок, що зберігалися на складі Одеської митниці Державної митної служби 

у райони області, об’єднані територіальні громади та передано для дітей - сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та дітей загиблих учасників АТО і ООС. 

З метою привернення уваги громадськості до проблем розвитку сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 12.11.2020 року 

за участю керівництва облдержадміністрації проведено соціальний святковий захід 

„Кожній дитині потрібна родина” з нагоди відкриття дитячого будинку сімейного типу 

в с. Озерна Зборівського району. 

З метою привернення уваги громадськості до проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування проведено: 

- 6.11.2020 року засідання круглого столу з нагоди Всеукраїнського Дня молитви за 

сиріт; 

- 18.11.2020 року семінар на тему: ,,Реалізація державної соціальної політики у сфері 

соціально - правового захисту дітей”; 

- 3.12.2020 року семінар для учнів ТЗОШ №18 на тему: ,,Рецепти протидії насильствуˮ 

в рамках щорічної акції ,,16 днів проти насильства”; 

- 11.12.2020 року семінар-навчання з питань захисту прав дітей для працівників 
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виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення та об’єднаних 

територіальних громад області на тему: ,,Організація соціальної роботи з профілактики 

та протидії домашньому насильству”; 

- 16.12.2020 року нараду-семінар з представниками структурних підрозділів 

облдержадміністрації, прокуратури Тернопільської області, ГУНП у Тернопільській 

області, Тернопільського обласного центру соціальних служб, Філії Державної 

установи ,,Центр пробаціїˮ на тему: ,,Про стан та умови забезпечення соціально–

правового захисту дітей, які постраждали від злочинних посяганьˮ; 

- 16.12.2020 року урочистий святковий захід, за участю керівництва 

облдержадміністрації, з нагоди вручення дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, та особам з їх числа сертифікатів на грошову компенсацію 

для придбання житла; 

- 16.12.2020 року соціальний захід „Святкові традиції родинного щастя” у аквапарку 

готельно-розважального комплексу „Алігатор” для дітей, які виховуються в будинках 

сімейного типу та центру соціально-психологічної реабілітації дітей; 

- 16.12.2020 року соціальний просвітницький захід, спрямований на пропагування 

основних положень Конвенції ООН про права дитини, під час якого було вручено 

подарункові набори з нагоди Дня св.Миколая. 

В рамках соціального святкового заходу 19.12.2020 року у селі Вишгородок 

Лановецького району відвідано багатодітну сім’ю. З нагоди свята Миколая 

керівництвом області та району вихованцям прийомної родини вручено подарункові 

набори солодощів. Обговорено питання щодо поширення досвіду опіки над дітьми-

сиротами з особливими потребами (інвалідністю). 

З мето доступу мешканців області до повної та об’єктивної інформації з питань 

соціально-правового захисту дітей забезпечено роботу обласного сайту „Інформаційний 

портал для дитини та родини” та наповнено його актуальними інформаційними 

матеріалами щодо забезпечення прав та інтересів дітей. 

46. Обласна цільова 

програма 

здійснення заходів 

щодо відновлення 

військових місте-

чок №15 та №21  

100,0 100,0 Проведено демонтаж старого обладнання та закупівлю, монтаж і встановлення нового 

обладнання санвузлів казарм №15/1 та №15/3 військового містечка №15 та №21 м. 

Тернопіль, а також демонтаж старих вікон, закупівлю та монтаж нових 

металопластикових вікон, утеплення фасаду казарми, закупівлю і монтаж 

облицювальної плитки у столовій залі, виробничих цехах, ремонт фасаду та відмостки 

їдальні будівлі №15/7 військового містечка №15 м. Тернопіль. 



 

Продовження додатка 
 

39 

м. Тернопіль та 

фінансової підтри-

мки гарнізонного 

військового 

оркестру на 2019-

2021р. 

47. Програма підтри-

мки Державної 

установи „Чорт-

ківська установа 

виконання пока-

рань (№26)” на 

2020-2022р. 

100,0 100,0 Удосконалено умови відбування та виконання покарань у виді арешту, позбавлення 

волі та умов перебування у слідчих ізоляторах, зокрема: встановлено двері камерні, 

вікна металопластикові, замки камерного типу, плитку керамічну, сантехніку. 

 Всього 114 219,6 99 963,4  

 

 


