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Додаток 

Програма «Турбота» на 2022-2024 роки

1.Паспорт Програми

1 Ініціатор розроблення Програми Управління соціальної політики
2 Дата, номер і назва розпорядчого 

органу виконавчої влади про 
розроблення Програми

Протокольне доручення міського 
голови від 02.11.2021 №45

3 Розробник Програми Управління соціальної політики

4 Співрозробники Програми Фінансове управління 
Тернопільський міський 
територіальний центр соціального 
обслуговування населення 
(надання соціальних послуг)

5 Відповідальний виконавець 
Програми

Управління соціальної політики 
Фінансове управління 
Тернопільський міський 
територіальний центр соціального 
обслуговування населення 
(надання соціальних послуг)

6 Учасники Програми Управління соціальної політики , 
Тернопільський міський 
територіальний центр соціального 
обслуговування населення 
(надання соціальних послуг), 
Фінансове управління ,
Відділ земельних ресурсів , 
Тернопільський об’єднаний 
міський територіальний центр 
комплектування та соціальної 
підтримки,
Громадські об’єднання ветеранів 
та осіб з інвалідністю, 
Тернопільський благодійний фонд
«Карітас», 
Тернопільська філія АТ
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«Укртелеком»,
Надавачі житлово - комунальних 
послуг.

7 Термін реалізації Програми 2022-2024 роки
8 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми
Місцевий бюджет Тернопільської 
міської територіальної громади 
(надалі Бюджет громади)

9 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми,
всього (тис. грн.), в т. ч.:

79647

9.1 Кошти Бюджету громади
( тис. грн.);

75147

9.2 Кошти інших джерел (благодійні 
внески) ( тис. грн.).

4500

Програма розроблена на виконання заходів стратегічного плану розвитку 
Тернопільської міської територіальної громади до 2029 року.

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Тернопільська міська територіальна громада (надалі – Тернопільська
громада) нараховує понад 62000 громадян (особи з інвалідністю внаслідок 
війни, учасники бойових дій, учасники війни, члени сімей загиблих, діти війни, 
жертви нацистських переслідувань, реабілітовані особи, багатодітні сім’ї, особи 
з інвалідністю, діти з інвалідністю, ветерани праці, пенсіонери за віком та інші), 
які отримують різні види соціальних виплат, пенсій, компенсацій.

Усі зазначені категорії громадян охоплені відповідним рівнем 
соціального захисту.

Поряд з цим виникають додаткові потреби вжиття заходів соціальної 
підтримки та надання допомог для цілого ряду груп населення, характерною 
ознакою яких є малозабезпеченість, безробіття, немічність, інші життєві 
негаразди.

Для вирішення цих проблем потрібна комплексна система заходів, 
орієнтована на конкретні цільові групи населення і цим зумовлена необхідність 
прийняття Програми.

Через значне погіршення матеріального стану і відповідно скорочення 
можливості забезпечити навіть елементарні життєві потреби останнім часом 
посилюється тенденція до збільшення звернень від громадян щодо отримання 
адресної грошової допомоги на лікування. Більшість таких звернень надходять 
від осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, одиноких громадян, учасників
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бойових дій антитерористичної операції, операції об’єднаних сил (надалі 
АТО,ООС) та інших осіб, що опинились у складних життєвих обставинах, як 
найбільш вразливої категорії населення, які найгостріше відчувають негативні 
наслідки погіршення економічної ситуації. Найбільше потерпають від бідності 
непрацездатні особи, особи з обмеженими фізичними можливостями.

Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних 
верств населення та необхідність збереження пріоритетних напрямків 
соціального захисту, запобігання поглибленню бідності на підставі виконання 
соціальних зобов'язань Тернопільської міської ради дозволять підтримати 
незаможні верстви населення Тернопільської громади.

3. Мета Програми

Мета Програми – підвищення ефективності системи соціальної допомоги 
мешканцям Тернопільської громади через посилення адресності при її наданні 
та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки, 
вирішення матеріальних та соціально-побутових проблем, здійснення 
конкретних заходів, спрямованих на надання адресної грошової допомоги, 
соціально-правової, трудової та медичної реабілітації, залучення до 
співробітництва громадських об’єднань, поліпшення становища людей з 
різними вадами.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел 
фінансування, строки та етапи виконання Програми

Програма ґрунтується на постійному аналізі матеріального забезпечення 
громадян та моніторингу здійснення заходів з метою запровадження 
ефективніших форм допомоги малозабезпеченим мешканцям Тернопільської 
громади. Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних 
верств населення та необхідність збереження пріоритетних напрямків 
соціального захисту, запобігання поглибленню бідності, на підставі виконання 
соціальних зобов'язань Тернопільської міської ради, дозволять реально 
підтримувати незаможні верстви населення Тернопільської громади, створити 
систему захисту населення від соціальних ризиків.

Засобами вирішення проблеми соціального захисту громадян, на які 
спрямована Програма, відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», є надання додаткових до визначених 
законодавством України пільг та соціальних послуг.

Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб 
допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього 
стану і не опинитися на узбіччі суспільства та підтримати життєдіяльність
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мешканців громади, тобто створити передумови для задоволення власних і 
водночас суспільно позитивних потреб та інтересів.

Одним із важливих завдань Програми є комплексна взаємодія міської 
ради та громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю для ефективного 
вирішення питань соціального захисту осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, 
ветеранів війни і праці, людей похилого віку та створення в Тернопільській 
громаді умов, комфортних для їхнього проживання.

Реалізація Програми передбачає взаємодію управлінь та відділів міської 
ради, установ та закладів соціального спрямування, громадських об’єднань.

З метою вирішення основних завдань Програми її учасники 
здійснюватимуть організаційне та інформаційне забезпечення виконання 
Програми, сприятимуть соціальному захисту та підвищенню рівня 
життєзабезпечення мешканців Тернопільської громади.

Для досягнення мети Програми передбачається:
- здійснення заходів, спрямованих на задоволення інтересів і повсякденних 
потреб мешканців Тернопільської громади та забезпечення права кожного на 
гідний рівень життя;
- вивчення проблем людей, ветеранів війни і праці, громадян старшого 
покоління, реабілітованих або потерпілих від репресій осіб та членів їх сімей, 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей 
загиблих (померлих) учасників бойових дій АТО, ООС, Героїв Небесної Сотні, 
а також координація дій щодо соціального партнерства, спрямованого на 
забезпечення їх вирішення;
- удосконалення системи підтримки соціально активних тернополян;
- посилення орієнтації на адресність при наданні матеріальної, натуральної та 
гуманітарної допомоги;
- проведення заходів для осіб з інвалідністю, ветеранів війни і праці, ветеранів 
ОУН-УПА, громадян старшого покоління з нагоди державних свят, їх 
відзначення та привітання з визначними подіями в їхньому житті, а також 
вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів війни і учасників 
АТО,ООС;
- створення сприятливих умов для діяльності громадських об’єднань ветеранів 
та осіб з інвалідністю, надання їм фінансової підтримки;
- співпраця з недержавними суб’єктами, що надають соціальні послуги з 
використанням механізму соціального замовлення;
- оздоровлення пільгових категорій громадян;
- реалізація проекту «Соціальне таксі»;
- розширення переліку та підвищення ефективності надання соціальних послуг 
мешканцям громади;
-здійснення заходів з адаптації людей похилого віку до нового етапу життя.
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Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при 
формуванні показників Бюджету громади , виходячи з реальних можливостей.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання 
проєкту бюджету на відповідний рік.

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься 
згідно з чинним законодавством України за рахунок коштів Бюджету громади в 
межах асигнувань, передбачених на зазначену мету та із залученням 
благодійних надходжень.

Програма виконується в один етап протягом 2022–2024 років.

Ресурсне забезпечення Програми

Етапи виконання ПрограмиОбсяг коштів, які 
пропонується залучити 
на виконання Програми

2022 рік 2023 рік 2024 рік
Усього 
витрат на 
виконання 
Програми

Обсяг фінансових 
ресурсів, тис. грн. 
усього
в т.ч.

25788 26317 27542 79647

Бюджет громади 24288 24817 26042 75147
Кошти інших джерел 
(благодійні внески)

1500 1500 1500 4500

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Пріоритетні завдання:
- надання грошової допомоги за особистими зверненнями громадянам, які 
зареєстровані і проживають в Тернопільській громаді та опинилися в складних 
життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, хворобами, 
малозабезпеченістю, сирітством, стихійним лихом, катастрофою, складним 
фінансовим становищем, а також учасникам бойових дій, ветеранам ОУН-УПА, 
політв’язням та репресованим, ветеранам війни та праці, особам звільненим з 
місць позбавлення волі, одиноким громадянам похилого віку, багатодітним та 
малозабезпеченим сім’ям, учасникам АТО, ООС, членам громадських 
об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю, особам яким виповнилося 100 і 
більше років;
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- надання адресної безготівкової допомоги для покриття витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку особам з інвалідністю I групи; 
особам, які одержують державну соціальну допомогу (пенсію) на дитину з 
інвалідністю до 18 років (один з батьків, опікун, піклувальник чи усиновитель); 
дітей з інвалідністю до 18 років (при умові спільного проживання та реєстрації 
з одним із батьків, опікуном, піклувальником чи усиновителем);
- соціальна підтримка членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, 
учасників АТО, ООС, учасників добровольців АТО, ООС, сімей загиблих воїнів
– афганців, ветеранів ОУН-УПА, які брали участь у виконанні бойових завдань 
по захисту України у складі військових та інших підрозділів ОУН-УПА, 
реабілітованим, членам їх сімей, потерпілим від репресій особам та дружинам 
(чоловікам) померлих реабілітованих, учасників бойових дій ОУН-УПА, які не 
вступили в другий шлюб, яким передбачені пільги рішеннями Тернопільської 
міської ради;
- придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів 
харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та осіб з 
інвалідністю, ветеранів війни та праці, дітей з інвалідністю, малозабезпечених 
мешканців Тернопільської громади;
- підтримка громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
-забезпечення безкоштовним харчуванням малозабезпечених одиноких 
громадян та інших верств населення Тернопільської громади в благодійній 
їдальні Тернопільського міського територіального центру соціального 
обслуговування населення (надання соціальних послуг);
-виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду 
на непрофесійній основі особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею 
проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки 
відповідно до постанови КМУ від 23.09. 2020 № 859;
-сприяння надання додаткових пільг та гарантій учасникам бойових дій та 
членам їх сімей;
-соціальна підтримка осіб з інвалідністю внаслідок війни, які стали інвалідами 
через поранення, каліцтво, контузію чи інших ушкоджень здоров’ю, одержаних 
під час безпосередньої участі в АТО, ООС, забезпеченні її проведення або 
масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 
лютого 2014 року, неповнолітніх дітей осіб, які загинули (пропали безвісти), 
померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 
забезпечення проведення АТО, ООС;
-фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю;
-соціальна підтримка громадян, відібраних і направлених Тернопільським 
об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної 
підтримки для проходження військової служби за контрактом у Збройних 
Силах України;
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-виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в АТО, ООС і яким надано статус учасника бойових дій, в 
розмірі визначеному на відповідний рік;
-придбання путівок на санаторно-курортне лікування для осіб на яких 
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»;
- надання пільг з послуг зв’язку пільговим категоріям громадян;
-співпраця з недержавними суб’єктами, що надають соціальні послуги з 
використанням механізму соціального замовлення;
- сприяння розвитку системи надання соціальних та реабілітаційних послуг, 
розширення їх переліку та підвищення їх якісного рівня;
-відшкодування витрат Тернопільському благодійному фонду «Карітас», 
пов’язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового 
апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку.

Розвинена мережа соціальної допомоги, яка надається з врахуванням 
особливостей і потреб різних категорій громадян на принципах адресності та 
індивідуального підходу, що здійснюються на місцевому рівні у доповнення до 
державного соціального забезпечення (пенсії, доплати тощо) є найбільш 
ефективною.

В результаті проведення в Україні АТО,ООС, в яких беруть участь в тому 
числі і мешканці Тернопільської громади, виникає необхідність підтримки та 
надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, ООС та їх сім'ям.

У межах видатків підтримки ветеранів другої світової війни, воїнів ОУН- 
УПА, учасників бойових дій, реабілітованих громадян та потерпілих від 
репресій, сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій, громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю, дітей з 
інвалідністю, а також людей похилого віку, здійснюватимуться заходи, щодо 
надання матеріальної допомоги з нагоди відзначення пам’ятних дат.

Реалізація заходів, запланованих Програмою, дозволить матеріально 
підтримати мешканців Тернопільської громади, у яких виникли складні життєві 
ситуації (хвороба, пожежа, стихійне лихо, тощо), надати соціальні послуги 
особам з інвалідністю та іншим соціально незахищеним верствам населення, 
організувати безоплатне одноразове гаряче харчування малозабезпеченим 
мешканцям Тернопільської громади.

Скоординовані та узгоджені дії міської ради, її виконавчих органів, 
громадських об’єднань створять систему соціальної підтримки для мешканців 
Тернопільської громади та забезпечать її функціонування.

Результат виконання Програми визначається результативними 
показниками, які включають кількісні та якісні показники, характеризують хід
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її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань 
Програми.

Основними показниками очікуваного результату є :
- показник витрат (орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми на 

відповідний бюджетний рік);
- показники продукту (враховано середню кількість одержувачів одноразової 

грошової допомоги – 4000 осіб в рік, адресної безготівкової допомоги для 
покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку - 
700 осіб, допомоги громадянам, які служать за контрактом – 150 осіб, 
щомісячної допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників бойових 
дій АТО,ООС - 70 осіб, доплати до пенсії ветеранам ОУН-УПА – 23 осіб, 
відшкодування витрат Тернопільській філії АТ «Укртелеком» за надання 
послуг зв’язку пільговим категоріям населення – 940 осіб, компенсаційні 
виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду – 140 
осіб, середню кількість малозабезпечених громадян та інших верств 
населення, які харчуються в благодійній їдальні – 60 осіб щоденно, кількість 
ветеранів війни, одержувачів путівок на санаторно-курортне лікування – 15 
осіб, збільшення кількості осіб похилого віку, залучених до суспільного 
життя громади – 65 осіб щорічно;

- показник ефективності (середній розмір одноразової та адресної грошової 
допомоги на одну особу 2100 грн., відшкодування пільг на оплату житлово- 
комунальних послуг – 4780 грн. в рік, одноразової допомоги контрактникам
-15,0 тис. грн., середня вартість витрат на послуги зв’язку – 40,31 грн., 
компенсаційні виплати фізичним особам за надання соціальних послуг – 
2397 грн. в місяць, середня вартість одноразового харчування – 45 грн., 
середня вартість путівки на санаторно- курортне лікування для ветеранів 
війни – 12,3 тис. грн., надання безкоштовних послуг у перевезенні 
щомісячно понад 30 осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового 
апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку;

- показник якості: посилення позитивних тенденцій у наданні передбачених 
заходами Програми послуг соціально незахищеним мешканцям громади.
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6. Напрямки діяльності та заходи Програми

Орієнтовні обсяги 
фінансування 

(тис. грн.)
у тому числі

№ 
п/п

Назва 
напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів програми

Строк 
виконання 

заходу, 
роки

Виконавці
Джерела 
фінансу 
вання

2022 2023 2024

Очікуваний 
результат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Соціальна 
підтримка 
членів сімей 
загиблих 
(померлих) 
учасників 
бойових дій, 
учасників 
добровольців 
під час 
безпосередньої 
участі в 
АТО,ООС

Надання щомісячної допомоги :
- членам сімей загиблих учасників 
бойових дій АТО, ООС, учасників - 
добровольців АТО, ООС, які брали 
безпосередню участь в АТО, ООС, 
забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в 
районах АТО, ООС у період її 
проведення, та загинули (пропали 
безвісти), померли внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або 
захворювань, одержаних під час 
безпосередньої участі в АТО, ООС, 
забезпеченні її проведення;
- батькам та дружинам загиблих 
(померлих) учасників АТО, які не 
мають статусу члена сім’ї 
загиблого (померлого);
- членам сімей Героїв Небесної 
Сотні.

2022-2024 Управління 
соціальної 
політики

Бюджет 
громади

840 864 864 Покращення 
матеріального 
становища 
членів сімей 
загиблих 
(померлих) , 
щорічно 70 осіб

2. Соціальний 
захист

Надання щомісячної доплати до 
пенсії особам, на яких поширюється

2022-2024 Управління 
соціальної

Бюджет 
громади

300 300 300 Покращення 
матеріального
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ветеранів ОУН- 
УПА

статус ветеранів ОУН-УПА . політики становища 
ветеранів ОУН- 
УПА

3. Заохочення 
громадян, які 
проходять 
військову 
службу за 
контрактом у 
Збройних 
Силах України

Надання одноразової грошової 
допомоги громадянам, які відібрані і 
направлені Тернопільським 
об’єднаним міським територіальним 
центром комплектування та 
соціальної підтримки для 
проходженням військової служби за 
контрактом у Збройних Силах 
України

2022-2024 Управління 
соціальної 
політики

Бюджет 
громади

2250 2325 2400 Виконання 
доведених 
завдань 
Тернопільській 
громаді з 
відбору і 
направлення 
громадян на 
військову 
службу за 
контрактом у 
Збройних Силах 
України, 150 
осіб щорічно

4. Компенсаційні 
виплати за 
надання 
соціальних 
послуг

Компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги з догляду, 
особам, передбаченим пунктом 1 
Порядку, затвердженого постановою 
КМУ від 23.09.2020 №859

2022-2024 Управління 
соціальної 
політики

Бюджет 
громади

4500 4700 4900 Підтримка 
громадян, які 
потребують 
стороннього 
догляду, 140 осіб 
щорічно

5. Сприяння та 
заохочення в 
роботі 
громадських 
об’єднань

Фінансова підтримка громадських 
об’єднань ветеранів та осіб з 
інвалідністю

2022-2024 Управління 
соціальної 
політики

Бюджет 
громади

900 100 100 Покращення 
ефективності 
роботи 
громадських 
об’єднань,10 
об’єднань

6. Оздоровлення 
ветеранів

Придбання путівок на санаторно- 
курортне лікування для осіб, на яких

2022-2024 Управління 
соціальної

Бюджет 
громади

198 198 198 Покращення 
стану здоров’я
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війни, осіб на 
яких 
поширюється 
дія Закону 
України «Про 
статус 
ветеранів 
війни, гарантії 
їх соціального 
захисту»

поширюється чинність Закону 
України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»

політики ветеранів війни, 
20 осіб щорічно

7. Надання пільг 
в частині 
виплати 
грошової 
компенсації за 
земельні 
ділянки

Виплата грошової компенсації за 
земельні ділянки особам, які 
захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України і 
брали безпосередню участь в 
АТО,ООС і яким надано статус 
учасника бойових дій, особи з 
інвалідністю внаслідок війни, а також 
членам сімей осіб, які загинули 
(пропали безвісти) або померли 
внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних під час участі в 
АТО, ООС і яким надано статус 
члена сім’ї загиблого (померлого) 
відповідно до законодавства України

2022-2024 Управління 
соціальної 
політики

Бюджет 
громади

3000 3000 3000 Матеріальна 
підтримка 
учасників 
бойових дій 
АТО, ООС та
членам сімей 
загиблих 
(померлих), 40 
осіб щорічно

8. Формування 
соціального 
замовлення 
відповідно до 
законодавства

Надання соціальних послуг з 
використанням механізму 
соціального замовлення, що 
надаються недержавними суб’єктами

2022-2024 Управління 
соціальної 
політики

Бюджет 
громади

800 900 1000 Охоплення 
додатковими 
соціальними 
послугами 
мешканців 
громади ( 30 осіб
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щомісячно)

9. Забезпечення 
доступу осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 
до об’єктів 
соціальної 
інфраструктури 
за допомогою 
проекту
«Соціальне 
таксі»

Відшкодування витрат 
Тернопільському благодійному 
фонду «Карітас», пов’язаних з 
перевезенням осіб з інвалідністю з 
порушенням опорно-рухового 
апарату, осіб з вадами зору та 
одиноких людей похилого віку.

2022-2024 Управління 
соціальної 
політики

Бюджет 
громади

300 320 350 Надання 
додаткових 
безкоштовних 
послуг , понад 
240 осіб в рік

10. Надання пільг з 
послуг зв’язку

Відшкодування витрат 
Тернопільській філії АТ
«Укртелеком» за надання 
телекомунікаційних послуг 
пільговим категоріям громадян

2022-2024 Управління 
соціальної 
політики

Бюджет 
громади

500 510 530 Реалізація 
передбачених 
законодавством 
пільг, 940 осіб 
щомісячно

11. Матеріальна 
підтримка осіб, 
які опинились 
у складних 
життєвих 
обставинах

-Надання одноразової грошової 
допомоги.
-Надання адресної безготівкової 
допомоги для відшкодування витрат 
за житлово-комунальні послуги:
-особам з інвалідністю I групи;
-особам, які одержують державну 
соціальну допомогу (пенсію) на 
дитину з інвалідністю до 18 років 
(один з батьків, опікун, піклувальник

2022-2024 Тернопільс 
ький 
міський 
територіал 
ьний центр 
соціальног 
о 
обслуговув 
ання 
населення

Бюджет 
громади

8500 9000 9500 Підвищення 
рівня соціальної 
захищеності 
вразливих груп, 
5000 осіб  в рік
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чи усиновитель);
- дітям з інвалідністю до 18 років 
(при умові спільного проживання та 
реєстрації з одним із батьків, 
опікуном, піклувальником чи 
усиновителем);

(надання 
соціальних 
послуг)

12. Соціальна 
підтримка 
ветеранів ОУН- 
УПА,
реабілітованих 
та членів їх 
сімей, сімей 
загиблих воїнів
– афганців, 
учасників 
добровольців

Відшкодування членам сімей 
загиблих (померлих) учасників АТО, 
ООС, сім’ям загиблих воїнів – 
афганців, учасникам добровольцям 
АТО,ООС, ветеранам ОУН-УПА, 
реабілітованим та членам їх сімей, 
пільг на оплату житлово- 
комунальних послуг та послуг 
зв’язку.

2022-2024 Тернопільс 
ький 
міський 
територіал 
ьний центр 
соціальног 
о 
обслуговув 
ання 
населення 
(надання 
соціальних 
послуг)

Бюджет 
громади

1500 1800 2000 Матеріальна 
підтримка сімей 
загиблих 
(померлих), 
ветеранів ОУН- 
УПА,
реабілітованих, 
учасників 
добровольців , 
300 осіб 
щомісячно

13. Забезпечення 
безкоштовним 
харчуванням 
малозабезпече 
них громадян

Безкоштовне харчування соціально- 
незахищених громадян в благодійній 
їдальні

2022-2024 Тернопільс 
ький 
міський 
територіал 
ьний центр 
соціальног 
о 
обслуговув 
ання 
населення 
(надання

Бюджет 
громади

700 800 900 Підтримка 
мешканців 
громади, які 
перебувають у 
складних 
життєвих 
обставинах, 660 
осіб щорічно
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соціальних 
послуг)

14. Надання 
благодійної 
допомоги

Надання допомоги у натуральному 
або грошовому вигляді одиноким 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, сім’ям загиблих 
(померлих) учасників бойових дій 
АТО,ООС, постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, 
багатодітним сім’ям, дітям сиротам і 
дітям, які залишилися без 
батьківського піклування, іншим 
мешканцям Тернопільської громади.

2022-2024 Тернопільс 
ький 
міський 
територіал 
ьний центр 
соціальног 
о 
обслуговув 
ання 
населення 
(надання 
соціальних 
послуг)

Благодій 
ні 
надходж 
ення

1500 1500 1500 Підвищення 
ефективності 
системи 
соціальної 
допомоги на 
території 
громади та 
підтримка 
громадян, які 
перебувають у 
складних 
життєвих 
обставинах, 
понад 350 
щорічно

Всього коштів по Програмі, тис. грн. 25788 26317 27542 79647
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7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за виконанням заходів Програми покладається 
на управління соціальної політики Тернопільської міської ради.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням 
загальної соціально-економічної ситуації в місті та змін зовнішніх умов, що 
можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування 
заходів Програми. Впродовж терміну виконання Програми можуть вноситися 
зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до 
виконання основних заходів.

За напрямками виплат, передбачених Програмою, розробляються 
Положення про порядок здійснення цих виплат, які затверджуються рішенням 
виконавчого комітету.

Розміри щомісячних виплат членам сімей загиблих (померлих) учасників 
бойових дій АТО, ООС, учасників - добровольців АТО, ООС, батькам та 
дружинам загиблих (померлих) учасників АТО, які не мають статусу члена 
сім’ї загиблого (померлого), членам сімей Героїв Небесної Сотні, учасникам 
боротьби ОУН-УПА, громадянам, які проходять військову службу за 
контрактом у Збройних Силах України визначаються в Положенні про 
порядок цих виплат, яке затверджується рішенням виконавчого комітету.

Основними функціями управління соціальної політики в частині 
виконання заходів Програми та контролю є:
- координація виконання заходів Програми;
- організація моніторингу реалізації заходів Програми;
- аналіз виконання програмних заходів;
- у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно 

внесення змін і доповнень до Програми;
Після закінчення встановленого строку виконання Програми управління 

соціальної політики складає підсумковий звіт про результати її виконання та 
подає його на розгляд до Тернопільської міської ради разом із пояснювальною 
запискою не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого 
строку її виконання.

Міський голова Сергій НАДАЛ
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