
Додаток 1 до листа  

від 30 липня 2015 року №02-795 

Форма 1 

ЗВІТ ПРО КАСОВІ ВИДАТКИ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

за І квартал 2021 року 

КПКВК Найменування 

розпорядника 

(одержувача) бюджетних 

коштів 

Обсяги асигнувань, грн. Кількість 

посад (шт., 

один.) 
Всього в тому числі за економічною класифікацією видатків 
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Обласна програма вшанування  українців, постраждалих у ХХ столітті внаслідок окупаційних режимів, Героїв Небесної Сотні, учасників антитерористичної операції 

та операції об’єднаних сил у ХХІ столітті на 2020-2022 роки (загальний фонд) 

2014082 Управління з питань 

внутрішньої політики, 

релігій та національностей 

Тернопільської обласної 

державної адміністрації 

70873,00 х х х х х х х х х х х 70873,00 х 

Обласна програма розвитку видавничої справи та інформаційного простору у Тернопільській області на 2021-2024 роки (загальний фонд) 

2018410 Управління з питань 

внутрішньої політики, 

релігій та національностей 

Тернопільської обласної 

державної адміністрації 

х х х х х х х х х х х х х х 

Обласна програма розвитку громадянського суспільства у Тернопільській області на 2021-2023 роки (загальний фонд) 

2010180 Управління з питань 

внутрішньої політики, 

релігій та національностей 

Тернопільської обласної 

державної адміністрації  

8629,00 х х х х х х х х х х х 8629,00 х 

 

Начальник управління, голова комісії з реорганізації  

управління з питань внутрішньої політики, релігій та  

національностей Тернопільської обласної державної адміністрації                                                                                  Ігор КУЛЬЧИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

Управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Тернопільської 

облдержадміністрації 

№ 01-146/01-12 від 13.04.2021 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000D7E21E000CC98300  

Підписувач Кульчицький Ігор Володимирович 

Дійсний з 06.05.2020 21:08:46 по 06.05.2022 21:08:46 
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Додаток  2 до листа  

Від 30 липня 2016 року №02/795 

 

РЕЄСТР УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ РОЗПОРЯДНИКАМИ (ОДЕРЖУВАЧАМИ) КОШТІВ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЗА І КВАРТАЛ 2021 року 

№ 

з/п 

Найменування 

постачальника 

№ 

договору 

Дата 

укладення 

Найменування товарів, 

робіт, послуг 

Од. 

виміру 

Кількість Ціна за 

одиницю, 

гривень 

Сума, 

гривень 

Джерело 

фінансування 

(загальний фонд, 

спеціальний 

фонд) 

Управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Тернопільської обласної державної адміністрації 

1 ФОП Гой Н.Я. 
1 04.02.2021 оплата за букети квiтiв шт 

3 
300,00 900,00 Загальний фонд 

2 

 

ФОП Гой Н.Я. 
2 04.02.2021 оплата за букети квiтiв шт 

6 
300,00 1800,00 Загальний фонд 

ФОП Гой Н.Я. 
2 04.02.2021 оплата за букети квiтiв шт 

4 
500 2000,00 Загальний фонд 

3 ФОП Гулич В.М. 

3 

04.02.2021 

оплата за послуги 

перевезення м.Тернопіль – 

с.Скала-Подільська – 

Борщівський р-н – 

Чемеровецький р-н 

Хмельницької обл. - 

м.Тернопіль 

км 
333 

9,54 3176,82 

Загальний фонд 

ФОП Гулич В.М. 

3 

04.02.2021 

оплата за послуги 

перевезення м.Тернопіль – 

с.Скала-Подільська – 

Борщівський р-н – 

Чемеровецький р-н 

Хмельницької обл. - 

м.Тернопіль 

км 
297 

14,84 4 407,48 

Загальний фонд 

4 ПП Тернопiль-

Медiа 

4 

04.02.2021 

 оплата за послуги трансляцiї  

телемосту між 

Тернопільською та 

Хмельницькою областями 

послуг

а 1 
7000,00 7000,00 

Загальний фонд 

5 

 

ФОП Гой Н.Я. 
5 08.02.2021  оплата за лампадки 

шт 1 
200,00 200,00 Загальний фонд 

6 ФОП Гой Н.Я. 
6 08.02.2021 оплата за букети квiтiв 

шт 2 
300,00 600,00 Загальний фонд 

7 ФОП Гой Н.Я. 
7 08.02.2021 оплата за букети квiтiв 

шт 2 
300,00 600,00 Загальний фонд 



8 

 

ФОП Гой Н.Я. 
8 11.03.2021 оплата за букети квiтiв шт 

3 
300,00 900,00 Загальний фонд 

9 ФОП Цимбал Р.А. 

14 
11.03.2021 

оплата за послуги друку 

бiгбордiв шт 5 
390,00 1950,00 

Загальний фонд 

10 ПП 

Телерадiокомпанiя 

Смайл 17 

11.03.2021 

 за послуги трансл.на 

телек.IНТБ телепрогр.з 

нагоди Дня спротиву окупац. 

АР Крим 

хв 
35,02 

256,996 9000,00 

Загальний фонд 

11 

 
ФОП Гой Н.Я. 

9 11.03.2021  оплата за букети квiтiв шт 
3 

300,00 900,00 Загальний фонд 

12 ФОП Гой Н.Я. 
10 11.03.2021 оплата за лампадки шт 

7 
70,00 490,00 Загальний фонд 

13 ФОП Цимбал Р.А. 
11 11.03.2021 оплата за послуги друку 

табличок,бiгбордiв,плакатiв 
шт 

7 
834 5838,00 Загальний фонд 

ФОП Цимбал Р.А. 
11 11.03.2021 оплата за послуги друку 

бiгбордiв 
шт 

16 
390,00 6240,00 Загальний фонд 

ФОП Цимбал Р.А. 
11 11.03.2021 оплата за послуги друку 

плакатiв 
шт 

7 
7,00 49,00 Загальний фонд 

ФОП Цимбал Р.А. 
11 11.03.2021 оплата за послуги друку на 

папері просвітному 
шт 

1 
284,00 284,00 Загальний фонд 

14 

 
ФОП Дирибало О.I. 

12 11.03.2021 оплата за послуги оренди 

свiтлового облад 
год 

1,5 
4116,68 6175,02 Загальний фонд 

15 ФОП Гладка Г.В. 
13 11.03.2021  оплата за 

харчуван.учасн.заходiв. 
чол 

19 
184,1579 3499,00 Загальний фонд 

16 ПП Вiкторiя 
15 11.03.2021  оплата за рамки для 

портретiв 
шт 

7 
55,00 385,00 Загальний фонд 

17 

 

КП "Фiрма 

"Кiноднiстер" 16 
11.03.2021 

оплата за послуги фото-вiдео-

аерозйомки 
послуга 

1 
9000,00 9000,00 

Загальний фонд 

18 ФОП Гулич В.М. 

18 
26.03.2021 

 оплата за послуги 

перевезення м.Тернопіль-

м.Збараж-м.Тернопіль 

км 
102 

14,84 1513,68 
Загальний фонд 

19 ФОП Матковська 

С.Й. 19 
26.03.2021 

оплата за таблички грамоти 
шт 

7 
395,00 2765,00 

Загальний фонд 

20 

 

ФОП Гой Н.Я. 
20 26.03.2021 оплата за букети квiтiв шт 

2 
300,00 600,00 Загальний фонд 

21 ФОП Гой Н.Я. 
21 26.03.2021 оплата за букети квiтiв шт 

2 
300,00 600,00 Загальний фонд 



22 ФОП Тирчак I.В. 
3-ГС 26.03.2021  Блокноти А5 шт 

30 
20,00 600,00 Загальний фонд 

ФОП Тирчак I.В. 
3-ГС 26.03.2021  ручки шт 

60 
30,00 1800,00 Загальний фонд 

23 

 

ФОП Цимбал Р.А. 
2-ГС 26.03.2021  за послуги друку бiгбордiв шт 

4 
390,00 1560,00 Загальний фонд 

ФОП Цимбал Р.А. 
2-ГС 26.03.2021 за послуги друку банерiв шт 

1 
1012,00 1012,00 Загальний фонд 

24 ФОП Гулич В.М. 

1-ГС 
26.03.2021 

послуги перевезення смт 

Вишнівець 
км 

150 
1431,00 1431,00 

Загальний фонд 

ФОП Гулич В.М. 

1-ГС 
26.03.2021 

послуги перевезення смт 

Вишнівець 
км 

150 
2226,00 2226,00 

Загальний фонд 

 

 

Начальник управління, голова комісії з реорганізації  

управління з питань внутрішньої політики, релігій та  

національностей Тернопільської обласної державної адміністрації                                                                               Ігор КУЛЬЧИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  3 до листа  

від 30 липня 2015 року №02-795 

 

ЗВІТ 

 про використання коштів обласного бюджету за І квартал 2021 року 

№

№ 

з/п 

Захід Відповідальний 

виконавець  

Планові 

обсяги 

фінансування, 

грн.  

Фактичні 

обсяги 

фінансування, 

грн.  

Стан виконання заходів (результативні показники 

виконання програми) 

По програмі вшанування  українців, постраждалих у ХХ столітті внаслідок окупаційних режимів, Героїв Небесної Сотні, учасників антитерористичної операції 

та операції об’єднаних сил у ХХІ столітті на 2020-2022 роки 

1 Заходи з нагоди 112-ої  річниці 

з  дня народження С.Бандери 

Управління з питань внутрішньої 

політики, релігій та 
національностей Тернопільської 

облдержадміністрації 

900,00 900,00 1 січня 2021 року в місті Тернополі відбулися заходи із 

відзначення 112-ї річниці від Дня народження Героя України 

Степана Бандери. Керівництво області, міста Тернополя, 

громадськість поклали квіти біля його пам’ятника та 

вшанували його пам'ять молитвою. 
2 Заходи з нагоди відзначення 

Дня Соборності України 

Управління з питань внутрішньої 

політики, релігій та 

національностей Тернопільської 
облдержадміністрації 

18384,30 18384,30 22 січня 2021 року з нагоди Дня Соборності України за участю 

делегацій Тернопільської та Хмельницької областей у смт 

Скала-Подільська (на мості між Чемеровецьким і Борщівським 

районами) відбулася акція єднання та громадської злагоди під 

гаслом „У єдності – сила”. Делегаціями двох областей 

проведено з’єднання синього і жовтого полотнищ, що 

символізує прапор України та єдність українського народу. 

Опісля в селі Гуків, що на Хмельниччині, учасники заходу 

спільною молитвою і хвилиною мовчання біля пам’ятника 

командиру Української повстанської армії Роману Шухевичу 

вшанували пам’ять тих, хто поліг у боротьбі за створення 

української держави у ХХ столітті та територіальну цілісність 

України у наш час. Представники влади та громадськості від 

обох делегацій поклали квіти і лампадки до підніжжя 

монументу. У зв’язку з карантинними обмеженнями участь в 

урочистому заході взяла обмежена кількість людей. Також 

заходи єдності та злагоди на межі двох областей відбулися і в 

інших районах області.  

Крім того, представники влади та громадськості спільною 

молитвою і покладанням квітів біля могили Українських 

січових стрільців на Микулинецькому кладовищі, що в місті 

Тернополі, вшанували пам'ять героїв, які боролись за 

незалежність України на початку ХХ століття. 

22 січня 2021 року з ініціативи обласної державної 

адміністрації відбувся відеоміст між Тернопільською та 

Хмельницькою областями, присвячений Дню Соборності 

України. Учасники заходу – представники влади та 



громадськості, дослідники історії, журналісти. Проєкт 

транслювався в ефірі телеканалів ,,Тернопіль1” (м. Тернопіль) 

та ,,33 канал” (м. Хмельницький). 

Напередодні святкувань у приміщенні музею національно-

визвольної боротьби Тернопільщини до Дня Соборності 

України відкрито виставку ,,Українська революція 1917–1921: 

регіональний вимір” за матеріалами Українського інституту 

національної пам’яті. На 15 стендах представлені світлини про 

перші українські національно-визвольні змагання на різних 

етнічних територіях, серед яких Галичина, Волинь, Поділля, 

Наддніпрянщина. Участь у відкритті виставки взяли науковці, 

історики, представники влади та  журналісти. Згодом виставку 

експонуватимуть у районних музеях Тернопільщини. 
3 Заходи з вшанування Дня 

пам’яті жертв Голокосту 

Управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та 

національностей Тернопільської 

облдержадміністрації 

800,00 800,00 27 січня 2021 року проведено заходи з вшанування пам’яті 

жертв Голокосту, закуплено квіткову продукцію, лампадки та 

організовано покладання квітів в місцях пам’яті єврейського 

народу, розташованих на території Тернопільської області.  
4 Заходи з нагоди відзначення 

103-ї річниці бою під Крутами 

Управління з питань внутрішньої 

політики, релігій та 
національностей Тернопільської 

облдержадміністрації 

600,00 600,00 29 січня 2021 року в місті Тернополі біля символічної могили 

борцям за волю України, у яку закладено капсулу із землею з 

місця бою під Крутами, відбувся пам’ятний захід, приурочений 

вшануванню подвигу юнаків, які загинули в бою під Крутами в 

січні 1918 року. Керівники обласної державної адміністрації, 

обласної ради, представники громадськості, 

священнослужителі, військовослужбовці та ветерани 

антитерористичної операції і операції Об’єднаних сил 

спільною молитвою і покладанням квітів до підніжжя 

монументу віддали шану тим, хто поліг у боротьбі за створення 

української держави у ХХ столітті й територіальну цілісність 

України в наш час. 
5 Заходи з нагоди відзначення в 

області Дня вшанування 

учасників бойових дій на 

території інших держав та 32-ї 

річниці виведення  

військ з Республіки Афганістан 

Управління з питань внутрішньої 

політики, релігій та 

національностей Тернопільської 
облдержадміністрації 

900,00 900,00 15 лютого 2021 року в місті Тернополі з нагоди відзначення 

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав та 32-ї річниці виведення військ з Афганістану відбувся 

мітинг-реквієм біля пам’ятника полеглим воїнам афганської 

війни, що в парку Національного відродження. Керівництво 

обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, 

священнослужителі, представники громадських організацій 

поклали квіти до монумента та вшанували пам'ять загиблих 

молитвою і хвилиною мовчання. 
6 Заходи з нагоди відзначення 

Дня Героїв Небесної Сотні   

Управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та 

національностей Тернопільської 

облдержадміністрації 

32860,02 32860,02  20 лютого 2021 року в місті Тернополі біля пам’ятника Героїв 

Небесної Сотні відбувся мітинг-реквієм за участю керівництва 

області та міста, священнослужителів, родин загиблих Героїв, 

молоді, ветеранів антитерористичної операції і операції 

Об’єднаних сил, представників громадських організацій, 

військовослужбовців і волонтерів. Під час урочистостей 



відправлено поминальну панахиду за упокій душ усіх полеглих 

на Майдані. У місті Тернополі проведено акцію „Промені 

пам’яті”, під час якої підсвітили підніжжя пам’ятника Небесній 

Сотні. Промені стали символом Героїв, що віддали життя за 

Україну. Учасники заходу молитвою та хвилиною мовчання 

вшанували пам'ять загиблих під час Революції гідності. 

Пам’ятні заходи відбулися на могилах і біля пам’ятних знаків 

загиблих Героїв Небесної Сотні – вихідців із Тернопільщини. 

Членам родин загиблих учасників Революції гідності, які взяли 

участь у меморіальних заходах у місті Києві забезпечено 

перевезення до місць проведення заходів, проведено фото, 

відео та аеро-зйомку заходів, виготовлено тематичну друковану 

продукцію, організовано харчування учасників круглого столу 

з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні   
7 Заходи з нагоди відзначення в 

області Дня спротиву окупації 

Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополя 

Управління з питань внутрішньої 

політики, релігій та 

національностей Тернопільської 
облдержадміністрації 

10950,00 10950,00 26 лютого 2021 року з нагоди проведення заходів відбулася 

трансляція на телебаченні телепрограми з нагоди відзначення в 

області Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя та виготовлена тематична друкована 

подукція 
8 Заходи приурочені до 75 

роковин трагічних подій в 

с.Павлокома Підкарпатського 

воєводства республіки Польща 

Управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та 

національностей Тернопільської 

облдержадміністрації 

600,00 600,00 7 березня 2021 року представники облдержадміністрації та 

обласної ради взяли участь в заходах з вшанування 75-ої 

річниці трагедії в Павлокомі. Захід відбувся в м.Тернопіль з 

ініціативи товариств «Лемківщина» та «Надсяння». Присутні 

молитвою вшанували пам’ять загиблих та поклали квіти до 

пам’ятника українцям, депортованим з території сучасної 

Польщі. 
9 Заходи з нагоди відзначення в 

області Дня українського 

добровольця 

Управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та 

національностей Тернопільської 

облдержадміністрації 

4878,68 4878,68 12-14 березня 2021 року урочистості з нагоди Дня добровольця 

відбулися у ДНЗ Тернопільський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною підготовкою в місті 

Збараж. У заході взяли участь керівники області, учні коледжу, 

бійці-добровольці. Хвилиною мовчання, молитвою та 

покладанням квітів присутні вшанували всіх, хто загинув у 

боротьбі за територіальну цілісність української держави. З 

нагоди свята організовано перевезення учасників заходів до 

місць їх проведення, добровольцям були вручені грамоти та 

цінні подарунки. 

По програмі розвитку громадянського суспільства у Тернопільській області на 2021-2023 роки 
1 Заходи з публічного обговорення 

звіту голови обласної державної 

адміністрації «Рік роботи: 

Досягнення. Виклики. 

Перспективи» 

Управління з питань внутрішньої 

політики, релігій та 
національностей Тернопільської 

облдержадміністрації 

8629,00 8629,00 19 березня 2021 року відбулося публічне обговорення звіту 

голови обласної державної адміністрації «Рік роботи: 

Досягнення. Виклики. Перспективи» за участю членів 

Громадської ради при облдержадміністрації, представників 

інститутів громадянського суспільства, засобів масової 

інформації, з метою забезпечення принципів гласності, 

відкритості та прозорості влади, донесення до громадськості 



об’єктивної та актуальної інформації про діяльність обласної 

державної адміністрації та її посадових осіб, залучення 

інститутів громадянського суспільства до здійснення 

громадського контролю за діяльністю органів державної влади, 

експертизи ефективності прийнятих органами державної влади 

рішень, подання експертних пропозицій, залучення громадян 

до участі в управлінні державними справами, надання 

можливості для їх вільного доступу до інформації про 

діяльність органів виконавчої влади. Організувано та 

профінансовано транспортні послуги з перевезення учасників 

заходу, закуплено канцелярські товари та виготовлено 

друковану продукцію для організації та проведення заходу. 

 

 

Начальник управління, голова комісії з реорганізації  

управління з питань внутрішньої політики, релігій та  

національностей Тернопільської обласної державної адміністрації                                                                               Ігор КУЛЬЧИЦЬКИЙ 

 


