
 

 

Стан виконання заходів обласних програм та обсяги їх фінансування з обласного бюджету  

станом на 01.01.2022 року 
 

№ 

з/п 

Назва програми, 
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Планові обсяги 

фінансування на 2021 
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1. Обласна комплексна 

програма соціальної 

підтримки 

малозахищених 

верств населення 

,,Турбота” на 2021-

2025р. 

 

рішення ТОР 

11.11.2020 №1741 

(зі змінами) 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

ОДА 

 

(в частині 

виконання 

окремих 

заходів -  

Тернопіль- 

ська обласна 

рада) 

 

 

10698,0 10698,0 0,0 10561,5 10561,5 0,0 Забезпечено надання матеріальної 

допомоги: 

- 1492 особам, які постійно 

проживають на території області, 

перебувають у складному 

матеріальному становищі 

внаслідок стихійного лиха, 

нещасного випадку, важкого 

захворювання, інших складних 

обставин; 

- 600 особам із категорії 

малозахищених верств населення 

для покращення матеріального 

становища; 

- 901 мобілізованим особам, 

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. 

Надано 6 обласним громадським 

Виконання 

програми 

забезпечено в 

розрізі відповідних 

заходів та  в межах 

виділених 

фінансових 

ресурсів 
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         організаціям осіб з інвалідністю, 

які взяли участь у конкурсі, 

фінансову підтримку для 

виконання програм (проєктів, 

заходів), розроблених обласними 

громадськими організаціями осіб 

з інвалідністю. 

Надано фінансову підтримку 

Тернопільському благодійному 

фонду ,,Карітасˮ для забезпечення 

організації роботи пов’язаної з 

наданням всебічної допомоги 

малозахищеним верствам 

населення, які проживають на 

території області. 

 

2.  Обласна програма 

фінансової 

підтримки та 

розвитку ДНЗ 

,,Тернопільський 

професійний коледж 

з посиленою 

військовою та 

фізичною 

підготовкою” щодо 

підготовки фахівців 

для професійного 

кадрового 

забезпечення ЗСУ та 

силових структур 

України на 2021-

2025р. 

 

рішення ТОР 

25.09.2020 №1670 

Управління 

освіти і 

науки ОДА 

3287,8 3287,8 0,0 3244,0 3244,0 0,0 Охоплено навчальним процесом 

та безоплатним триразовим 

харчуванням 286 курсантів ДНЗ 

,,Тернопільський професійний 

коледж з посиленою військовою 

та фізичною підготовкою”, а 

також проведено грошове 

забезпечення 

військовослужбовців (офіцерів), 

відряджених для подальшого 

проходження військової служби 

до навчального закладу. 

Забезпечено 

виконання заходів 

програми згідно 

виділених 

фінансових 

ресурсів 
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3. Обласна програма 

впровадження 

Української Хартії 

вільної людини в 

освітніх закладах 

Тернопільської 

області на 2021-

2024р. 

 

рішення ТОР 

23.12.2020 №34 

Управління 

освіти і 

науки ОДА 

301,0 301,0 0,0 301,0 301,0 0,0 Проведено науково-практичні 

конференції морально-духовного, 

національно-патріотичного 

виховання та виїзні просвітницькі 

заходи для педпрацівників щодо 

розвитку професійних 

компетентностей у педагогів 

закладів освіти області з метою 

впровадження Української Хартії 

вільної людини (далі – УХВЛ). 

Розроблено та розпочато 

впровадження УХВЛ на базі 7 

закладів загальної середньої 

освіти. 

Проведено відповідні 

дослідження щодо ефективного 

впровадження УХВЛ педагогами 

області в освітній процес. 

Підготовлено тематичні 

матеріали для презентацій, 

розроблення стратегії 

гуманітарного розвитку школи на 

засадах цінностей УХВЛ. 

Проведено обласний конкурс за 

темами морального та духовного 

виховання ,,Книга Літопису 

закладу освіти,, крізь призму 

цінностей УХВЛ серед учнів та 

педагогів області. 

Створено матеріали для 

інтерактивного ВЕБ-середовища 

проєкту ініціативи – ,,Знай 

наших,, та упорядковано 

матеріали обласним архівом з 

метою використання в процесі 

формування духовних цінностей  

Забезпечено 

виконання заходів 

програми згідно 

виділених 

фінансових 

ресурсів 



4 

Продовження додатка 

         у молоді та підвищення 

кваліфікації педпрацівників в 

освітніх закладах. 

Проведено виступи та розроблено 

публікації з науковцями та 

громадськими діячами в ЗМІ. 

 

4. Обласна програма 

популяризації знань 

з історії України та 

Тернопільщини 

через сучасні 

цифрові онлайн-

ресурси на 2021-

2025р. 

 

рішення ТОР 

17.03.2021 №118 

Управління 

освіти і 

науки ОДА 

200,0 200,0 0,0 179,2 179,2 0,0 Проведено збір матеріалів 

(документи, фото-відео) в архівах 

та опрацьовано наукові праці, 

спогади, матеріали з історії 

Тернопільщини. 

Забезпечено 

виконання заходів 

програми згідно 

виділених 

фінансових 

ресурсів 

5. Обласна програма 

підтримки осіб, які 

брали участь в 

антитерористичній 

операції, операції 

об’єднаних сил, 

членів сімей 

загиблих під час 

проведення 

антитерористичної 

операції та операції 

об’єднаних сил, 

членів сімей Героїв 

Небесної Сотні, 

постраждалих 

учасників Революції 

Гідності на 2020-

2024р. 

 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

ОДА 

 

(в частині 

виконання 

окремих 

заходів: 

Департамент 

охорони 

здоров’я 

ОДА, 

Управління 

освіти і 

науки ОДА) 

3266,2 3266,2 0,0 3009,6 3009,6 0,0 Надано щомісячну матеріальну 

допомогу для покращення 

матеріального становища членів 

сімей, в яких загинув учасник 

АТО, ООС або особа, 

мобілізована на військову 

службу, смерть якої не пов’язана 

з виконанням військового 

обов’язку. 

Проведено заходи з метою 

вшанування осіб, які брали участь 

в АТО, ООС. 

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  

Виконання заходів 

програми 

забезпечено в 

межах виділених 

фінансових 

ресурсів 
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 рішення ТОР 

28.11.2019 №1507 

(зі змінами) 

       Небесної Сотні, постраждалих 

учасників Революції Гідності у 

медичних закладах області на 

загальну суму 487,2 тис. гривень. 

Проведено реабілітаційне 

лікування та оздоровлення осіб 

даної категорії на суму 508,0 тис. 

гривень. 

Забезпечено виплату разової 

грошової допомоги 32 учасникам-

добровольцям АТО, учасникам 

бойових дій.  

Виплачено компенсацію в розмірі 

фактичної плати за навчання 3 

особам, які навчаються на 

контрактній основі у закладах 

вищої освіти комунальної форми 

власності на суму 25,2 тис. 

гривень. 

 

6. Програма 

здійснення заходів 

призову на строкову 

військову службу, 

прийняття на 

військову службу за 

контрактом, 

проведення 

організаційних 

заходів у 

територіальних 

центрах 

комплектування та 

соціальної 

підтримки 

(військових 

комісаріатах), 

Департамент 

з питань 

оборонної 

роботи, 

цивільного 

захисту 

населення та 

взаємодії з 

правоохоро- 

нними 

органами 

ОДА  

 

(в частині 

виплати 

заробітної 

плати 

1311,1 

 
 

 

255,8- 
бюджет 

м. Терно-

поля 

1311,1 0,0 1310,0 

 
 

 

107,9- 
бюджет 

м. Терно-

поля 

1310,0 0,0 Забезпечено виплату заробітної 

плати лікарям та молодшому 

медичному персоналу, які 

залучалися до роботи у складі 

обласної позаштатної постійно 

діючої військово-лікарської 

комісії: КНП ТОР ,,Тернопільська 

університетська лікарня”, КНП 

ТОР ,,Тернопільський 

регіональний 

фтизіопульмонологічний 

медичний центр”, КНП ТОР 

,,Тернопільський обласний 

медичний центр соціально-

небезпечних захворювань”, КНП 

ТОР ,,Тернопільський обласний 
шкірно-венерологічний 

Забезпечено 

виконання заходів 

програми в частині 

виплати заробітної 

плати лікарям та 

молодшому 

медичному 

персоналу 
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  забезпечення 

заходів 

територіальної 

оборони на 

території 

Тернопільської 

області на 2021-

2022р. 

 

рішення ТОР 

17.03.2021 №122 

лікарям та 

молодшому 

медичному 

персоналу - 

Департамент 

охорони 

здоров’я 

ОДА) 

      диспансер”, КНП ТОР 

,,Тернопільська обласна клінічна 

психоневрологічна лікарня”. 

 

7. Обласна програми 

,,Ветеран” на 2020-

2024р. 

 

рішення ТОР 

28.11.2019 №1506 

(зі змінами) 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

ОДА 

 

3020,0 3020,0 0,0 2309,5 2309,5 0,0 Забезпечено покращення 

матеріально-побутових умов 

проживання ветеранів війни, 

праці військової служби, органів 

внутрішніх справ, Збройних Сил 

України, реабілітованих жертв 

політичних репресій, дітей війни, 

а також 170 ветеранів ОУН – 

УПА. 

Забезпечено надання щомісячної 

допомоги 33 сім’ям загиблих в 

Афганістані. 

Профінансовано діяльність 12 

громадських організацій 

ветеранів (на конкурсній основі). 

Виконання 

програми 

забезпечено в 

розрізі відповідних 

заходів та  в межах 

виділених 

фінансових 

ресурсів 

8. Обласна комплексна 

програми підтримки 

сім’ї, запобігання 

домашньому 

насильству та 

протидії торгівлі 

людьми до 2025 

року  

 

 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

ОДА 

 

70,0 70,0 0,0 70,0 70,0 0,0 Спеціалістами Тернопільського 

обласного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

проведено  інформаційно-

просвітницькі акції з питань 

підтримки сім’ї та дітей у  

громадах області; інформаційно-

просвітницькі акції з питань 

розвитку сімейних форм 

виховання дітей-сиріт, дітей, 

Виконання заходів 

програми 

забезпечено в 

розрізі відповідних 

заходів та  в межах 

виділених 

фінансових 

ресурсів протягом 

ІІ півріччя 2021 

року 
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 рішення ТОР 

26.05.2021 №185 

       позбавлених батьківського 

піклування, культурологічні 

заходи, соціальні акції для дітей 

учасників АТО, ООС, дітей з 

внутрішньо переміщених сімей, 

дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Спільно з ТМЖК ,,Відродження 

нації” за сприяння Міжнародної 

організації ,,Кампанія-21” 

проведено Всесвітню щорічну 

акцію „Walk for Freedom/Хода за 

свободу” з нагоди Європейського 

дня боротьби з торгівлею 

людьми. 

Проведено заходи з метою 

соціальної підтримки 

багатодітних матерів, які 

народили та виховали 5 і більше 

дітей, зокрема, проведено 

урочисте нагородження 54 жінок 

області почесним званням „Мати 

- героїня” та ряд інших 

благодійних програм. 

 

9. Обласна програма 

запобігання 

соціальному 

сирітству, 

подолання дитячої 

безпритульності і 

бездоглядності на 

2017-2021р. 

 

Служба у 

справах дітей 

ОДА 

98,5 98,5 0,0 98,5 98,5 0,0 Проведено обласний марафон ,,З 

турботою про дитинуˮ для дітей-

сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей 

що опинились в складних 

життєвих обставинах та дітей 

сімей учасників АТО та ООС з 

нагоди Дня захисту дітей. 

Організовано екскурсійно-

пізнавальну поїздку для  

Виконання 

програми 

забезпечено в 

розрізі відповідних 

заходів та  в межах 

виділених 

фінансових 

ресурсів 
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 рішення ТОР 

22.12.2016 №444 

       прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу, сімей 

опікунів та піклувальників дітей, 

які опинились в складних 

життєвих обставинах до 

Марійського духовного центру в  

с. Зарваниця. 

проведено круглий стіл на тему: 

„Усиновлення – шлях до 

щасливої родини” з нагоди  Дня 

усиновлення. 

Проведено семінар-навчання для 

новопризначених працівників 

служб у справах дітей органів 

місцевого самоврядування 

Тернопільського району на тему: 

„Нові компетенції працівників 

служб у справах дітей органів 

місцевого самоврядування у сфері 

захисту прав дитини в рамках 

адміністративно-територіальної 

реформи”. 

З метою налагодження роботи 

щодо ведення обліку дітей в 

ЄІАС ,,Діти’’, подолання 

сирітства, розвитку сімейних 

форм виховання в області  

проведено навчальний семінар 

для користувачів місцевого рівня 

ЄІАС “Діти”. 

Проведено урочистий захід, 

присвячений врученню дітям-

сиротам, дітям, позбавлених 

батьківського піклування, та 

особам з їх числа сертифікатів на 

придбання житла. 
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10. Програма розвитку 

кінематографії та 

забезпечення 

кінообслуговування 

населення 

Тернопільської 

області на 2017-

2021р. 

 

рішення ТОР 

22.12.2016 №438 

(зі змінами) 

Департамент 

культури та 

туризму ОДА 

3554,8 3554,8 0,0 3554,8 3554,8 0,0 Забезпечено діяльність ТОКП 

„Фірма „Кінодністер” (утримання 

виробничих приміщень, послуги 

зв’язку та інтернету, обов’язкове 

страхування). 

Забезпечено охоронною 

сигналізацією приміщень у трьох 

будівлях. Оплачено комунальні 

послуги. 

Забезпечено оплату праці та 

відряджень працівникам ТОКП 

„Фірма „Кінодністер”. 

Виконання 

програми 

забезпечено в 

розрізі відповідних 

заходів та  в межах 

виділених 

фінансових 

ресурсів 

11. Обласна програма 

розвитку та 

підтримки 

фінансово-

господарської 

діяльності 

комунального 

підприємства 

Тернопільської 

обласної 

ради 

„Тернопільський 

обласний центр 

дозвілля 

„Терноцвіт” на 

2020-2023р  

 

рішення ТОР 

13.04.2020 №1607 

Департамент 

культури та 

туризму ОДА 

2455,9 2059,9 396,0 2445,7 2059,8 385,9 КП ТОР „Тернопільський 

обласний центр дозвілля 

„Терноцвіт” забезпечено звуко-

технічний супровід проведення 

заходів з відзначення свят, 

визначних подій та пам’ятних 

дат.  

Придбано звуко-технічне 

обладнання. 

Забезпечено виплату заробітної 

плати 14 працівникам, здійснено 

нарахування на заробітну плату, 

оплачено комунальні платежі, 

сплачено за оренду приміщення 

для зберігання сцени, сплачені 

телекомунікаційні послуги. 

Виконання 

програми 

забезпечено в 

розрізі відповідних 

заходів (з 

урахуванням 

карантинних 

обмежень) в межах 

виділених 

фінансових 

ресурсів 

12. Обласна програма 

вшанування 

українців, 

постраждалих у ХХ 

столітті внаслідок 

Департамент 

культури та 

туризму ОДА 

 

1199,0 1199,0 0,0 1071,9 1071,9 0,0 Організовано та проведено заходи 

з нагоди відзначення: Дня 

Соборності України, Дня пам’яті 

жертв Голокосту, відзначення 

річниці бою під Крутами, Дня  

Виконання 

програми 

забезпечено в 

розрізі відповідних 

заходів (з 
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 окупаційних 

режимів, Героїв 

Небесної Сотні, 

учасників 

Антитерористичної 

операції та операції 

Об’єднаних сил у 

ХХІ столітті на 

2020-2022р. 

 

рішення ТОР 

28.11.2019 №1503 

(в частині 

виконання 

окремих 

заходів 

Управління 

інформаційн

ої політики 

та 

комунікацій з 

громадськіст

ю ОДА) 

      вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав, 

Дня Героїв Небесної Сотні, Дня 

спротиву окупації Автономної 

Республіки Крим та міста 

Севастополя, Дня українського 

добровольця, Дня пам’яті та 

примирення, Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні, 

Дня пам’яті жертв політичних 

репресій, Дня героїв, Дня пам’яті 

жертв Голокосту, відзначення 

103-ї річниці бою під Крутами, 

Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших 

держав та 32-ї річниці виведення 

військ з Республіки Афганістан, 

відзначення 75 роковин трагічних 

подій в с.Павлокома 

Підкарпатського воєводства 

республіки Польща, Дня 

українського добровольця, 

Державного Прапора та 

незалежності України. 

Забезпечено виготовлення та 

розповсюдження довідково-

інформаційної продукції. 

Проведено науково – пошукові та 

ексгумаційні дослідження 

невідомих поховань жертв 

політичних репресій, визвольних 

змагань і воєн у ХХ столітті. 

Виготовлено та розміщено 

відповідні інформаційні програми 

у ЗМІ області. 

урахуванням 

карантинних 

обмежень) в межах 

виділених 

фінансових 

ресурсів 
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13. Програма 

збереження 

культурної 

спадщини 

Тернопільської 

області на 2021-2025 

роки 

 

рішення ТОР 

17.03.2021 №131 

Департамент 

культури та 

туризму ОДА 

 

(в частині 

виконання 

окремих 

заходів 

Управління 

капітального 

будівництва 

ОДА) 

700,0 60,0 640,0 399,7 59,7 340,0 Тернопільським обласним 

центром охорони та наукових 

досліджень пам’яток культурної 

спадщини проведено моніторинг 

збереженості об’єктів культурної 

спадщини (археологія, 

архітектура, історія, 

монументальне мистецтво) в 

кількості 308 шт. у Більче-

Золотецькій, Борщівській, Іване-

Пустенській, Мельнице-

Подільській, Скала-Подільській 

територіальних громадах 

Чортківського району. Здійснено 

їх GPS-локалізацію, 

фотофіксацію та обміри. 

Проведено 1 науково-рятівне 

археологічне дослідження 

поховання у кам’яній гробниці 

культури кулястих амфор біля с. 

Озеряни Чортківського району. 

Електронну базу даних 

нерухомих об’єктів культурної 

спадщини доповнено світлинами 

308 об’єктів. Виготовлено 10 

облікових карток (включно з 

історичними довідками та актами 

стану збереження) на об’єкти 

культурної спадщини.  

Складено 17 актів візуального 

обстеження та стану збереження 

пам’яток. Видано книгу ,,Жіноча 

справа: незабуті історії учасниць 

підпілля ОУН станиці села 

Кордишів на Шумщині”. 

Забезпечено 

виконання заходів 

програми згідно 

виділених 

фінансових 

ресурсів 
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         Проведено дві презентації 

книжки ,,Боротьба за українську 

державність 1917-1921 рр. на 

Тернопільщині. Місця пам’яті” в 

обласній державній адміністрації 

та в Тернопільському обласному 

музеї національно-визвольної 

боротьби Тернопільщини. У 

рамках зазначених заходів було 

продемонстровано банерну 

виставку ,,Місця пам’яті 

української революції 1917-1921 

рр. на Тернопільщині” та 

відеоролик на YouTube каналі 

Тернопільського обласного 

центру охорони та наукових 

досліджень пам’яток культурної 

спадщини. Придбано безпілотний 

літальний апарат, мережеве 

сховище, принтер, комп’ютер. 

 

14. Програма розвитку 

туризму в 

Тернопільській 

області на 2021-

2025р. 

 

рішення ТОР 

23.12.2020 №44 

Департамент 

культури та 

туризму ОДА 

800,0 800,0 0,0 578,0 578,0 0,0 Забезпечено проведення ряду 

екологічних акцій з метою 

впорядкування об’єктів 

туристичної інфраструктури 

області. 

Проведено маркування та 

знакування туристичних 

маршрутів області. 

Представлено комплексний 

туристичний продукт на: 

міжнародній туристичній 

виставці UITT ,,Україна - 

подорожі та туризм”; 

всеукраїнському фестивалі-

ярмарку туристичних маршрутів і 

Виконання 

програми 

забезпечено в 

розрізі відповідних 

заходів (з 

урахуванням 

карантинних 

обмежень) в межах 

виділених 

фінансових 

ресурсів 
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         народних художніх промислів 

,,Мандруй Україною”, 

організованому на території 

Національного музею народної 

архітектури та побуту України (м. 

Київ) Державним агентством 

розвитку туризму за підтримки 

Міністерства культури та 

інформаційної політики України; 

Міжнародній виставці 

,,ТурЕКСПО 2021” у рамках 

Львівського міжнародного 

форуму індустрії туризму та 

гостинності - 2021. 

Проведено воркшоп у 

Чортківській міській раді щодо 

утворення туристичного кластеру 

,,Тепле Поділля” та круглі столи 

,,Мандруй Україною. 

Тернопілля”, ,,Туристичне 

Тернопілля – синергія держави та 

громад”; мистецький пленер 

,,Туристичні магніти 

Тернопільщини на полотні”; 

Форум ,.Тернопілля туристичне з 

елементами ЕТНО Лемківська 

культура як складова 

етнотуризму на Тернопіллі” 

Забезпечено проведення прес-

турів для представників 

всеукраїнських та регіональних 

ЗМІ туристичними об’єктами 

Тернопільської області. 

Придбано туристичні карти 

,,Тернопільщина туристична”, 

путівники туристичні  
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         ,,Чудотворні ікони Тернопілля”, 

Замки і палаци Тернопілля” та 

сувенірну продукцію для 

учасників круглого столу 

,,Мандруй Україною. 

Тернопілля”. 

Виготовлено 50 таблиць з QR-

кодом та передано для 

встановлення на популярних 

туристичних об’єктах у громадах 

області. 

 

15. Обласна цільова 

програма 

національно-

патріотичного 

виховання на 2021-

2025р. 

 

рішення ТОР 

23.12.2020 №40 

Управління 

молоді,  

спорту та 

іміджевих 

проектів  

ОДА 

700,0 700,0 0,0 700,0 700,0 0,0 Організовано та проведено ряд 

заходів національно-

патріотичного спрямування з 

метою збільшення рівня 

охоплення ними молоді та 

активного залучення сімей до 

процесу патріотичного 

виховання. 

Проведено акції, спрямовані на 

підвищення рівня знань у дітей і 

молоді про видатних 

особистостей українського 

державотворення та 

популяризацію молодіжного 

туризму; обласні етапи 

міжнародної скаутської акції 

,,Віфлеємський вогонь миру”, 

велопробігу ветеранів війни 

,,Шануємо пам'ять захисників 

України” та ряд інших акцій 

спрямованих на вшанування 

героїв боротьби Українського 

народу за незалежність і 

територіальну цілісність 

Виконання 

програми 

забезпечено в 

розрізі відповідних 

заходів (з 

урахуванням 

карантинних 

обмежень) в межах 

виділених 

фінансових 

ресурсів 
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         України з метою національно-

патріотичного виховання молоді 

області. 

Забезпечено видання та урочисту 

презентацію 350 методичних 

посібників для навчальних 

закладів і громадських об’єднань 

,,Пластові теренові ігри”. 

 

16. Обласна цільова 

програма розвитку 

пластового руху на 

2021-2025р. 

 

рішення ТОР 

17.03.2021 №120 

Управління 

молоді, 

спорту та 

іміджевих 

проектів 

ОДА 

270,0 100,0 170,0 270,0 100,0 170,0 КУТОР ,,Тернопільський 

обласний пластовий вишкільний 

центр” проведено акції та заходи: 

,,Герої Крут”, ,,День Покрови 

Пресвятої Богородиці”, 

,,Листопадовий зрив”, ,,День 

Гідності та свободи”, 

,,Голодомор” та ряд інших 

заходів спрямованих на 

підвищення інформаційно-

просвітницької діяльності та 

підвищення рівня 

компетентностей молоді щодо 

знань з історії України.  

Проведено ряд навчальних 

семінарів з метою заохочення 

пропагування духовних 

цінностей, поширення релігійних 

і духовних знань та збереження 

українських традицій, організації 

змістовного дозвілля та 

патріотичного виховання дітей і 

молоді на засадах християнської 

моралі. 

КУТОР ,,Тернопільський 

обласний пластовий вишкільний 

центр” проведено презентацію 

пластового руху в Вишнівецькій 

Виконання 

програми 

забезпечено в 

розрізі відповідних 

заходів (з 

урахуванням 

карантинних 

обмежень) в межах 

виділених 

фінансових 

ресурсів 
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         та Великоберезовицькій громадах 

області. 

З метою створення матеріально-

технічної бази для роботи 

керівників пластових гуртків та 

інструкторів КУТОР 

,,Тернопільський обласний 

пластовий вишкільний центр” 

закуплено меблі та офісне 

обладнання: проектор, ноутбук, 

шафи, столи та стільці, 

водонагрівач та іншу необхідну 

техніку. 

 

17. Обласна цільова 

соціальна програма 

оздоровлення та 

відпочинку дітей на 

2019-2021р. 

 

рішення ТОР 

10.12.2018 №1290 

Управління 

молоді, 

спорту та 

іміджевих 

проектів 

ОДА 

8231,6 8231,6 0,0 8225,2 8225,2 0,0 Здійснено обстеження дитячих 

оздоровчих закладів області, з 

метою визначення готовності та 

контролю за дитячими таборами 

для забезпеченням ефективного 

оздоровлення та відпочинку дітей 

протягом 2021 року. 

Охоплено організованим 

оздоровленням та відпочинком 

протягом літніх канікул 1041 

дитину, які потребували 

особливої соціальної уваги та 

підтримки. 

Виконання 

програми 

забезпечено в 

розрізі відповідних 

заходів (з 

урахуванням 

карантинних 

обмежень) в межах 

виділених 

фінансових 

ресурсів 

18. Програма розвитку 

футболу в 

Тернопільській 

області на 2021-

2024р. 

 

рішення ТОР 

17.03.2021 №134 

Управління 

молоді,  

спорту та 

іміджевих 

проектів  

ОДА 

400,0 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 Забезпечено проведення 

чемпіонатів обласної дитячо-

юнацької футбольної ліги. 

Проведено засідання 

регіональних центрів у м.Збараж, 

м.Зборів, м.Скалат, м.Тернопіль, 

смт.Гусятин і с.Трибухівці. 

Визначено призерів та 

переможців серед команд вищої  

ліги (U-17), (U-15) та першої ліги 

Виконання 

програми 

забезпечено в 

розрізі відповідних 

заходів (з 

урахуванням 

карантинних 

обмежень) в межах 

виділених 

фінансових 



17 

Продовження додатка 

         (U – 15). Проведено Відкритий 

кубок області з міні-футболу 

серед спортсменів з вадами слуху. 

ресурсів 

19. Програма розвитку 

олімпійського руху 

в Тернопільській 

області на 2019-

2022р. 

 

рішення ТОР 

04.06.2019 №1389 

Управління 

молоді,  

спорту та 

іміджевих 

проектів  

ОДА 

375,3 375,3 0,0 375,3 375,3 0,0 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 

та спорту. 

Проведено І етап та обласний 

фінал Всеукраїнського 

спортивно-масового заходу для 

дітей та юнацтва „Олімпійське 

лелеченя” в громадах 

Тернопільської області. 

Визначено переможців. 

Відбувся фестиваль зимового 

плавання ,,Галицькі моржі 2021”, 

відкритий чемпіонат КУТОР 

,,ТОДЮСШ із зимових видів 

спорту” з лижних гонок в 

с.Підгороднє. Проведено 

Чемпіонат з бадмінтону та 

проведено обласні фінальні 

змагання. 

Проведено міжнародні змагання 

на санкороликах ,,Кубок Бони”. 

Проведено навчально-тренувальні 

збори для 12 провідних 

спортсменів з олімпійських видів 

спорту. 

Здійснено виплату заробітної 

плати та нарахування на зарплату 

Виконання 

програми 

забезпечено в 

розрізі відповідних 

заходів (з 

урахуванням 

карантинних 

обмежень) в межах 

виділених 

фінансових 

ресурсів 
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         працівникам обласного 

відділення НОК України; 

проведено оплату за оренду 

приміщення. 

 

20. Програма 

кредитування 

молодіжного 

житлового 

будівництва в 

Тернопільській 

області на 2018-

2022р. 

 

рішення ТОР 

22.12.2017 №893 

(зі змінами) 

Департамент 

архітектури, 

містобуду-

вання, 

житлово-

комунальног

о 

господарства 

та 

енергозбере-

ження ОДА 

1741,3 

 

 
 

9074,5-

небюдж 

джере-ла 
 

1000,0 741,3 1525,6 

 

 
 

568,7- 

небюдж. 

джере-
ла 

1000,0 525,6 Тернопільським регіональним 

управлінням Державної 

спеціалізованої фінансової 

установи ,,Державний фонд 

сприяння молодіжному 

житловому будівництву” надано 2 

пільгові довготермінові кредити 

на придбання житла, в тому числі 

1 кредит надано учаснику АТО. 

Забезпечено 

надання 2 кредитів 

відповідно до 

виділених 

фінансових 

ресурсів 

21. Обласна комплексна 

програма 

енергоефективності 

та енергозбереження 

на 2021-2024р. 

 

рішення ТОР 

17.03.2021 №124 

Департамент 

архітектури, 

містобуду-

вання, 

житлово-

комунальног

о 

господарства 

та 

енергозбере-

ження ОДА 

200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 Профінансовано проведення 

енергетичного аудиту та 

сертифікації енергетичної 

ефективності у 7 бюджетних 

установах та організаціях. 

Забезпечено 

виконання заходів 

програми згідно 

виділених 

фінансових 

ресурсів 

22. Обласна програма 

,,Питна вода 

Тернопілля” на 

2021-2025 роки 

 

рішення ТОР 

26.05.2021 №186 

Департамент 

архітектури, 

містобуду-

вання, ЖКГ 

та 

енергозбере-

ження ОДА 

250,0 

 
58360,0 

держ 

бюдж 
 

7000,0 

бюдж 

громад 
 

0,0 250,0 160,8 

 
 

183,5 

бюджет 
громад 

0,0 160,8 В рамках реалізації заходів 

обласної програми „Питна вода 

Тернопілляˮ на 2021–2025 роки 

відібрано для співфінансування в 

2021 році з обласного бюджету та 

реалізовано проєкт „Капітальний 

ремонт підземного водозабору 

для водозабезпечення об’єктів 

соціальної сфери по вул. Садова 

Забезпечено 

виконання заходів 

програми згідно 

виділених 

фінансових 

ресурсів протягом 

ІІ півріччя 2021 

року 



19 

Продовження додатка 

  

 

 2000,0  

інші 

джер. 

     в с.Ігровиця Тернопільського 

району Тернопільської областіˮ. 
 

 

23. Програма охорони 

навколишнього 

природного 

середовища в 

Тернопільській 

області на 2021-

2027р. 

 

рішення ТОР 

03.02.2021 №58 

(зі змінами) 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

ОДА 

 

(в частині 

виконання 

окремих 

заходів: 

Департамент 

архітектури, 

містобуду-

вання, 

житлово-

комунальног

о 

господарства 

та 

енергозбере-

ження ОДА, 

Департамент 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

ОДА) 

1945,2 

 

 
 

64916,5 

держ 

бюдж 
 

9928,5 

бюдж 
громад 

 

280,0  
інші 

джер. 

0,0 1945,2 1376,3 

 

 
 

5877,8 

держ 

бюдж 
 

3524,2 

бюдж 
громад 

 

 

0,0 1376,3 Розроблено землевпорядні 

документи щодо установлення в 

натурі (на місцевості) меж 9 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду загальною 

площею 159,5791 га. Інформація 

внесена до Державного 

земельного кадастру України. 

Установлено межі ще 69 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду загальною 

площею 8640,03 га. 

Встановлено опалювальну та 

водопровідну систему за 

проєктом ,,Будівництво 

біологічних очисних споруд 

стічних вод м. Бучач”. 

Національним природним парком 

„Кременецькі гори” проведено 

ренатуралізацію природних 

оселищ рідкісних та зникаючих 

видів флори і фауни у межах 

ботанічного заказника місцевого 

значення „Курилиха”.  

Природним заповідником 

„Медобори” проведено розчистку 

ділянок із зростанням рідкісних 

видів рослин з метою збереження 

видів, занесених до Червоної 

книги України та регіонально-

рідкісних видів.Проведено заходи 

із забезпечення роботи та  

Забезпечено 

виконання заходів 

в рамках наявних  

фінансових 

ресурсів. 
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         функціонування спеціалізованого 

програмного забезпечення. 

Профінансовано послуги з 

підготовки звітів про стратегічні 

екологічні оцінки проєктів 

обласних програм. 

Здійснено візуалізацію 27 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду у 

картографічній проекції та 

відповідно до стандартів. 

 

24. Програма розвитку 

цілісного майнового 

комплексу 

аеропорту 

„Тернопіль” на 

2019-2022р. 

 

рішення ТОР 

26.02.2019 №1327 

(зі змінами) 

Управління 

розвитку 

інфраструк-

тури та 

дорожнього 

господарства 

ОДА 

6165,1 

 
50000,0 

держ 

бюдж 
 

13800,0  

інші 
джер 

5800,0 365,1 6165,1 5800,0 365,1 Забезпечено виплату заробітної 

плати працівникам 

Тернопільського обласного КП 

,,Фірма 

,,Тернопільавіаавтотранс”. 

Виконано інженерно-геодезичні 

вишукування, як частина І етапу 

розроблення ПКД Виконання 

Геологічних вишукувань, а також 

етапи ІІ і ІІІ передбачених 

програмою у 2022 році. 

Забезпечено 

виконання заходів 

в рамках наявних  

фінансових 

ресурсів 

25. Програма підтримки 

фінансово-

господарської 

діяльності КП ТОР 

,,Тернопільський 

інформаційно-

аналітичний центр” 

на період 2021-2024 

роки 

 

рішення ТОР 

18.08.2021 №301  

Департамент 

цифрової 

трансформаці

ї ОДА 

450,0 240,0 210,0 450,0 240,0 210,0 Забезпечено виплату заробітної 

плати працівникам КП ТОР 

,,Тернопільський інформаційно-

аналітичний центр”.  

Забезпечено діяльність 

підприємства (придбано офісне 

обладнання та канцелярські 

товари, проведено оплату за 

оренду приміщення, енергоносії, 

видатки на відрядження 

працівників, сплачено комунальні 

послуги. 

Закуплено обладнання з метою 

належного виконання статутних  

Забезпечено 

виконання заходів 

програми протягом 

ІІ півріччя 2021 

року в межах 

виділених 

фінансових 

ресурсів 
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         завдань (комп’ютерна техніка, 

комутаційне та серверне 

обладнання). 

 

26. Програма сприяння 

розвитку 

громадянського 

суспільства у 

Тернопільській 

області на 2021-

2023р. 

 

рішення ТОР 

23.12.2020 №38 

Управління 

інформаційн

ої політики 

та 

комунікацій з 

громадськіст

ю ОДА 

200,0 200,0 0,0 193,2 193,2 0,0 З метою забезпечення принципів 

гласності, відкритості та 

прозорості влади проведено 

заходи з публічного обговорення 

звіту голови обласної державної 

адміністрації ,,Рік роботи: 

Досягнення. Виклики. 

Перспективи”. 

Забезпечено діяльність 

громадської ради при 

облдержадміністрації. 

Організовано та проведено 

навчання для представників 

інститутів громадянського 

суспільства. Виготовлено та 

розповсюджено друковану 

продукцію під час навчання та під 

час засідання круглого столу 

,,Підсумки діяльності обласної 

державної адміністрації за 2021 

рік з актуальних питань 

соціально-економічного та 

культурного розвитку області”. 

Забезпечено висвітлення 

проблематики громадянського 

суспільства в ЗМІ. 

Забезпечено 

виконання заходів 

в рамках наявних  

фінансових 

ресурсів 

27. Програма розвитку 

видавничої справи 

та інформаційного 

простору у 

Тернопільській 

області на 2021-

2024р. 

Управління 

інформаційн

ої політики 

та 

комунікацій з 

громадськіст

ю ОДА 

1000,0 1000,0 0,0 998,9 998,9 0,0 На розгляд обласної видавничої 

ради облдержадміністрації та 

обласної ради надійшло 34 заяви 

місцевих авторів.  

Проведено 2 засідання видавничої 

ради, профінансовано друк 18 

книг.  

Виконання 

програми 

забезпечено в 

розрізі відповідних 

заходів та в межах 

виділених 

фінансових 
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 рішення ТОР 

23.12.2020 №43 

       Загальний тираж виданих книг 

2110 шт.,передано авторам 1001 

шт . 

Забезпечено проведення 

урочистих заходів. 

Укладені договори із місцевими 

ЗМІ щодо надання послуг з 

висвітлення діяльності ОДА 

стосовно проведення державної 

політики у сфері соціального 

захисту, економічного розвитку, 

реформ в освіті, медицині, 

питаннях децентралізації, 

міжнародного співробітництва, 

захисту суверенітету держави, 

виховання дітей та молоді. 

ресурсів 

28. Обласна цільова 

програма „Власний 

дім” на 2021-2025р. 

 

рішення ТОР 

23.12.2020 №37 

Департамент 

агропромисл

о-вого 

розвитку 

ОДА 

1500,0 

 

 
7200,0- 

держ. 

бюджет 

 
250,0- 

рай. 

бюдже-
ти 

 

4000,0- 
бюджет

и громад 

1000,0 500,0 1500,0 

 

 
1500,0- 

держ. 

Бюджет 

 
200,0-

бюджет

и громад 

1000,0 500,0 Укладено та профінансовано 2 

кредитних договори на нове 

будівництво житлових об’єктів 

(кошти отримали 2 забудовники 

Тернопільського району). 

Укладено та профінансовано 17 

кредитних договорів на добудову 

(реконструкцію) житлових 

об'єктів. Кошти отримали 14 

забудовників Тернопільського, 2 

забудовники Кременецького та 1 

забудовник Чортківського 

районів (11 територіальних 

громад області). 

Забезпечено адміністрування 170 

кредитних договорів. 

Виконання заходів 

забезпечено в 

рамках наявних 

фінансових 

ресурсів 

29. Комплексна 

програма розвитку 

агропромислового 

комплексу 

Департамент 

агропромис-

лового 

2500,0 1155,0 1345,0 2475,0 1130,0 1345,0 Проведено підтримку галузі 

тваринництва: закуплено 38,7 

тонн рідкого азоту для зберігання 

спермопродукції; здешевлено 

Забезпечено 

виконання заходів в 

рамках наявних  

фінансових ресурсів. 
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 Тернопільської 

області на 2021-

2025р. 

 

рішення ТОР 

23.12.2020 №36 

розвитку 

ОДА 

      вартість спермопродукції; 

виплачено дотацію 2 сімейним 

молочним фермам за утримання 

корів; відшкодовано вартість 54 

доїльних установок для 

індивідуальних селянських 

господарств. 

Надано фінансову підтримку с/г 

кооперативам. Придбано 34 

одиниці техніки, обладнання і 

устаткування с/г призначення. 

 

30. Програма розвитку 

лісового 

господарства 

Тернопільщини на 

2017-2021р. 

 

рішення ТОР 

10.05.2017 №538 

(зі змінами) 

Департамент 

агропромисл

о-вого 

розвитку 

ОДА 

200,0 0,0 200,0 170,0 0,0 170,0 Забезпечено оформлення 

правовстановлюючих документів 

на землю для створення захисних 

лісових насаджень. 

Забезпечено 

виконання заходів 

в рамках наявних  

фінансових 

ресурсів 

31. Обласна програма 

міжнародного 

співробітництва 

Тернопільської 

області на 2021-

2023р. 

 

рішення ТОР 

23.12.2020 №35 

(зі змінами) 

Управління 

міжнародног

о 

економічного 

співробітни-

цтва та 

інвестиційни

х проектів 

ОДА 

1700,0 1100,0 600,0 938,2 938,2 0,0 Забезпечено проведення 30 

протокольних заходів 

керівництва ОДА з іноземними 

представниками. 

Проведено всеукраїнську 

роз’яснювально-інформаційну 

кампанію EUКраїна. 

Проведено організаційне та 

технічне забезпечення зустрічей 

керівництва та представників 

області з представниками 

іноземного бізнесу в Україні та 

закордоном у форматах ,,В2В”, 

,,G2В”, проведення ,,круглих 

столів”, бізнес-конференцій, 

Забезпечено 

виконання заходів 

відповідно до 

виділених  

фінансових 

ресурсів 
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         виставково-ярмаркових заходів, 

інших міжнародних заходів 

економічного та промоційного 

спрямування. 

Забезпечено сувенірною, 

брендованою та іміджевою 

продукцією Тернопільської 

області іноземних представників 

в рамках міжнародних заходів в 

Україні та закордоном. 

Виготовлено: інвестиційні 

брошури з актуальною 

інформацією щодо інвестиційної 

діяльності області англійською 

мовою; флаєри з питань 

зовнішньоекономічної діяльності 

області англійською мовою. 

Забезпечено діяльність Установи 

,,Агенція регіонального розвитку 

в Тернопільській області”. 

 

32. Обласна програма 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва на 

2021-2023р. 

 

рішення ТОР 

23.12.2020 №41 

(зі змінами) 

Департамент 

економічного 

розвитку і 

торгівлі ОДА 

639,0 639,0 0,0 553,7 553,7 0,0 Тернопільським регіональним 

центром підтримки 

підприємництва та мережею 

консультативних пунктів для 

бізнесу надано близько 2500 

інформаційно-консультативних 

послуг діючим та потенційним 

суб’єктам МСП області, 

проведено 6 інформаційно-

навчальних заходів з актуальних 

питань ведення бізнесу та 

залучення державної допомоги 

(семінари, тренінги, наради), 

якими охоплено близько 1000 

осіб. 

Окрім цього, презентовано діючі 

Забезпечено 

виконання заходів 

відповідно до 

виділених  

фінансових 

ресурсів 
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         програми підтримки 

агропромислового розвитку, 

зокрема здешевлення кредитів, 

підтримка галузі тваринництва та 

садівництва, відшкодування 

вартості с/г техніки. 

Проведено бізнес-майстерню 

,,Ефективна співпраця з 

Німеччиною: секрети успіху”, як 

результат 2 місцевих підприємців 

успішно пройшли інтерв'ю щодо 

участі у бізнес-сесіях в Німеччині 

у 2022 році. 

Проведено інформаційні заходи 

щодо приватизації та оренди 

об’єктів державного майна, яке 

знаходиться на території області. 

Спільно з представниками 

Регіонального відділення Фонду 

державного майна України 

проведено 7 виїзних зустрічей з 

представниками територіальних 

громад та місцевим бізнесом в 

Кременецькому, Тернопільському 

та Чортківському районах. 

Проведено конкурс ,,Кращий 

інформаційно-консультативний 

пункт для бізнесу в 

територіальній громаді області”, 

за результатами якого 

нагороджено інформаційно-

консультативні пункти для 

бізнесу Лановецької, 

Бережанської, Збаразької, 

Великогаївської, Байковецької та 

та Козлівської ТГ. 
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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.   

15 суб’єктам підприємництва 

частково відшкодовано відсоткові 

ставки за кредитами банків, 

реалізовано інвестиційних 

проектів на суму майже 32 млн 

гривень, з обласного бюджету 

відшкодовано близько 3 млн 

гривень. 

 

33. Програма розвитку 

водного 

господарства та 

водно-екологічного 

оздоровлення 

природного 

середовища 

Тернопільської 

області на період до 

2021р. 

 

рішення ТОР 

12.11.2013 №1541 

(зі змінами) 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

ОДА 

3282,8 

 
47580 – 

держ. 

бюджет 
 

5040- 

районні 
бюджет

и 

 

3300- 
бюджет

и громад 

 
32490 – 

небюдже

тні 
джерела 

0,0 3282,8 2692,8 

 
34746,0 

– держ. 

бюджет 
 

182,0- 

бюджет
и громад 

 

137,0 – 

небюдж
етні 

джерела 

0,0 2692,8 Профінансовано виконання робіт 

на об’єктах:  

- капітальний ремонт по 

розчистці р.Бариш з метою 

ліквідації підтоплення 

присадибних ділянок частини 

с.Порохова; 

- капітальний ремонт по 

відновленню та підтриманню 

сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану 

заплавного ставка в районі 

вул.Музейна, м.Хоростків;  

- будівництво дамби для захисту 

від підтоплень вул. Бучацької у  

с. Вістря;  

Забезпечено 

виконання заходів 

відповідно до 

виділених  

фінансових 

ресурсів 
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         - капітальний ремонт по 

розчистці русла р.Вільховець для 

покращення гідрологічного 

режиму та санітарного стану 

річки на землях Трибухівської ТГ 

(ділянка с.Пишківці від 

залізничного мосту до мосту по 

вул.Зарічна). 

 

34. Програма захисту 

населення і 

територій 

Тернопільської 

області від 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного та 

природного 

характеру на 2018-

2022р. (ДСК) 

 

рішення ТОР 

22.12.2017 №899 

(зі змінами) 

Департамент 

з питань 

оборонної 

роботи, 

цивільного 

захисту 

населення та 

взаємодії з 

правоохорон-

ними 

органами 

ОДА 

1876,3 1545,3 331,0 1632,2 1545,0 87,2 Виконання програми забезпечено в розрізі 

запланованих заходів відповідно до виділених 

фінансових ресурсів. 

35. Обласна програма 

забезпечення 

постійної готовності 

системи управління 

Тернопільської 

області до 

функціонування в 

умовах особливого 

періоду на 2017-

2021р (ДСК літер 

«М») 

 

Департамент 

з питань 

оборонної 

роботи, 

цивільного 

захисту 

населення та 

взаємодії з 

правоохорон-

ними 

органами 

ОДА 

981,7 911,7 70,0 721,9 657,0 64,9 Виконання програми забезпечено в розрізі 

запланованих заходів відповідно до виділених 

фінансових ресурсів. 
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 рішення ТОР 

30.11.2016 №424 

(зі змінами) 

        

36. Обласна програма 

підтримки та 

розвитку 

патронажної служби 

в Тернопільській 

області на 2017-

2021р. 

 

рішення ТОР 

08.12.2017 №832 

(зі змінами) 

Департамент 

охорони 

здоров’я 

ОДА 

349,1 349,1 0,0 349,1 349,1 0,0 Забезпечено діяльність 

Тернопільської обласної 

організації Товариства Червоного 

Хреста України (проведено 

обслуговування оргтехніки, 

страхування автомобіля,  

закуплено пальне для автомобіля, 

проведено реєстрацію та 

оформлення прав власності на 

приміщення).  

Закуплено смуги глюкометрів для 

поповнення сумок патронажних 

медичних сестер. 

Органiзовано відпочинок та 

урочисті свята для 

малозахищених громадян. 

Оплачено комунальні послуги з 

газопостачання, водопостачання, 

водовідведення та електроенергії.  

Здійснено оплату праці та 

нарахувань на зарплату. 

Виконання 

програми 

забезпечено в 

розрізі відповідних 

заходів та  в межах 

виділених 

фінансових 

ресурсів 

37. Комплексна 

програма „Здоров’я 

населення 

Тернопілля на 2017-

2021р.” 

 

рішення ТОР 

08.12.2017 №833 

(зі змінами) 

Департамент 

фінансів 

ОДА 

579,9 579,9 0,0 579,9 579,9 0,0 У 2021 році в області вживалися 

заходи щодо забезпечення 

протидії поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2. 

Розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації  

від 24.02.2021 року №118/01.02-

01 створено регіональний штаб 

щодо   проведення    кампанії  з  

Забезпечено 

виконання заходів 

в рамках наявних  

фінансових 

ресурсів 



29 

Продовження додатка 

         вакцинації проти коронавірусної 

хвороби COVID-19. З 25 лютого 

2021 року в області стартувала 

вакцинальна кампанія від 

коронавірусної інфекції. 

Сформовано 15 центрів 

вакцинації, 60 пунктів щеплень та 

працює 45 підготовлених 

мобільних бригад для проведення 

щеплень у виїзному режимі на 

місцях перебування людей, в 

організованих колективах. 

Від початку вакцинальної 

кампанії станом на 31.12.2021 

проведено 675,9 тис. щеплень.  

Кошти по програмі спрямовано 

на забезпечення ефективної 

діагностики випадків корона - 

вірусної хвороби COVID – 19 та 

покращення інформування 

населення. 

 

38. Програма ,,Розвитку 

та підтримки 

комунальних 

закладів охорони 

здоров'я 

Тернопільської 

обласної ради на 

2021-2023р.” 

 

рішення ТОР 

17.03.2021 №132 

(зі змінами) 

Департамент 

охорони 

здоров’я 

ОДА 

32809,4 26206,0 6603,4 31241,7 24847,0 6394,7 Забезпечено виплату заробітної 

плати з нарахуванням на неї, КНП 

,,Буданівський обласний центр з 

надання психіатричної 

допомоги”. Оплачено проведення 

курсів підвищення кваліфікації 

середнього мед. персоналу КНП 

,,Тернопільська університетська 

лікарня”. 

Забезпечено утримання майнових 

комплексів, оплату роботи 

ліквідаційних комісій: 

Язловецький обласний 

протитуберкульозний санаторій, 

Забезпечено 

виконання заходів 

в рамках наявних  

фінансових 

ресурсів 
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         Чортківський обласний 

протитуберкульозний диспансер, 

Кременецький обласний 

протитуберкульозний диспансер, 

Бережанський обласний дитячий 

гастроентерологічний санаторій, 

Кременецький обласний дитячий 

психоневрологічний санаторій, 

Обласний медичний центр для 

лікування і реабілітації учасників 

АТО. 

Встановлення блискавкозахисту 

та реконструкція придбаного 

будинку для лікарів КНП ТОР 

„Більче-Золотецька обласна 

лікарня реабілітації імені В.Г. 

Вершигори”.  

 

39. Програма 

інформатизації 

Тернопільської 

області „Електронна 

Тернопільщина” на 

2019-2021р. 

 

рішення ТОР 

26.02.2019 №1334 

(зі змінами) 

Департамент 

фінансів 

ОДА 

1000,0 1000,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 Проведено закупівлю 

додаткового ліцензійного 

програмного забезпечення, 

антивірусної програмної 

продукції, багатофункціональних 

пристроїв, персональних 

комп’ютерів та ноутбука. 

Проведено оплату послуг з 

технічної  підтримки програмного 

забезпечення АСКОД. 

Забезпечено 

виконання заходів 

в рамках наявних  

фінансових 

ресурсів 

40. Програма підтримки 

Державної 

казначейської 

служби України у 

Тернопільській 

області з питань 

зберігання архівних 

документів стосовно 

виконання бюджетів 

Департамент 

фінансів 

ОДА 

200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 Проведено комплекс робіт з 

поточного ремонту підлоги, стін, 

стелі, стелажів, технічних засобів, 

призначених для вентиляції 

приміщення, пожежної і 

охоронної сигналізації, 

освітлення. 

Виконання заходів 

забезпечено в 

повному обсязі,  

відповідно до 

виділених  

фінансових 

ресурсів протягом 

ІІ півріччя 2021 

року 
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 на період 2021-2022 

роки. 

 

рішення ТОР 

18.08.2021 №291 

         

41. Обласна програма 

підготовки та 

проведення заходів з 

відзначення 

державних, 

регіональних та 

професійних свят, 

ювілейних дат та 

інших заходів, 

заохочення за 

заслуги перед 

Тернопільською 

областю на 2021-

2023р. 

 

рішення ТОР 

17.03.2021 №130 

(зі змінами) 

Департамент 

фінансів 

ОДА 

300,0 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 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 ОДА. 

 

Виконання заходів 

забезпечено в 

повному обсязі,  

відповідно до 

виділених  

фінансових 

ресурсів 

42. Програма підтримки 

фінансово-

господарської 

діяльності 

підприємств та 

установ спільної 

власності 

територіальних 

громад сіл, селищ, 

міст Тернопільської 

області на 2019-

2021р. 

Тернопіль-

ська обласна 

рада 

26313,1 20832,6 5480,5 24283,0 20827,7 3455,3 Інформація щодо виконання заходів програми за 2021 

рік не надходила. 
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 рішення ТОР 

26.02.2019 №1328 

(зі змінами) 

        

43. Програма 

антитерористичних 

заходів у 

Тернопільській 

області на 2021 рік 

 

рішення ТОР 

03.02.2021 №59 

Департамент 

фінансів 

ОДА 

500,0 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 Виконання програми забезпечено в розрізі 

запланованих заходів відповідно до виділених 

фінансових ресурсів. 

44. Обласна цільова 

програма здійснення 

заходів щодо 

відновлення 

військових містечок 

№ 15 та № 21 

м. Тернопіль та 

фінансової 

підтримки 

гарнізонного 

військового 

оркестру на 2019-

2021р. 

 

рішення ТОР 

20.12.2018 №1308 

Департамент 

фінансів 

ОДА 

100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 Закуплено матеріали для 

поточного ремонту адмінбудівлі 

на 32,5 тис. гривень: пісок, 

цемент, вапно,  розхідні 

матеріали та проведено 

оздоблювальні роботи. 

Проведено процедуру відкритих 

торгів щодо придбання метало-

пластикових вікон в комплекті з 

демонтажними та монтажними 

роботами на 67,5 тис. гривень. 

Виконання 

програми 

забезпечено в 

розрізі 

запланованих 

заходів відповідно 

до виділених 

фінансових 

ресурсів 

45. Обласна програма 

сприяння поліції у 

підвищенні рівня 

безпеки громадян на 

території 

Тернопільської 

області на 2021-

2025р. 

 

Департамент 

фінансів 

ОДА 

500,0 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 Введено в експлуатацію 14 ІР-

камер 4 МР-ZIP-54 I DLM-X4CP з 

вбудованою відеоаналітикою 

,,CaMap” з розпізнавання 

номерних знаків транспортних 

засобів. 

Профінансовано організацію 

каналу з’єднання до мережі та 

доступ до мережі Інтернет 4-х 

Виконання 

програми 

забезпечено в 

розрізі 

запланованих 

заходів відповідно 

до виділених 

фінансових 

ресурсів 
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 рішення ТОР 

17.03.2021 №133 

       камер відеоспостереження. 

Профінансовано видавництво 5 

тис. буклетів, навчально-виховних 

матеріалів для неповнолітніх з 

дотримання правил поведінки 

учасниками освітнього процесу, 

спрямованих на запобігання 

булінгу. 

Виготовлено 250 

світловідбиваючих браслетів для 

неповнолітніх з метою  запобігання 

дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму серед школярів. 

Забезпечено оплату виготовлення 

24 білбордів та 20 сітілайтів з 

метою формування позитивного 

іміджу підрозділів поліції. 

 

46. Програма підтримки 

органів державної 

влади на 2021-2023 

роки 

 

рішення ТОР 

26.05.2021 №187 

(зі змінами) 

Департамент 

фінансів 

ОДА 

7100,0 7100,0 0,0 7100,0 7100,0 0,0 Забезпечено матеріальну 

підтримку працівників апарату 

облдержадміністрації та 

райдержадміністрацій. Зокрема, 

покращено умови оплати праці 

968 працівників. 

Виконання заходів 

забезпечено в 

повному обсязі,  

відповідно до 

виділених  

фінансових 

ресурсів 

47. Програма розвитку 

місцевого 

самоврядування 

Тернопільської 

області на 2019-

2023р. 

рішення ТОР 

06.11.2018 №1190 

(зі змінами) 

Тернопіль-

ська обласна 

рада 

2349,2 2349,2 0,0 2304,1 2304,1 0,0 Інформація щодо виконання заходів програми за 2021 

рік не надходила. 

 Всього  137671,3 114541,0 23130,3 129315,4 111071,8 18243,6  
 


