
                                                                                                                                                     Додаток
                                                                                                                                                                              до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                                                              

План дій з реалізації ініціативи « Тернопільська міська територіальна громада – Громада дружня до дітей та молоді»

Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

Ціль 1. 
Кожна дитина та молода 
людина має право, щоб 
їхній голос, потреби та 
пріоритети були почуті 
та враховані в 
нормативних актах, 
політиці та програмах 
громади

1) Рівень 
задоволення 
дітей 13-17 
років власною 
участю в 
громадському 
житті та 
прийнятті 
рішень, а також 
ступінь 
задоволення 
батьків 
залученням їх в 
обговорення 
питань, які 
стосуються 
інтересів 
дітей,% 
2)Частка дітей 
та молоді, які 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

8241,00 3218,00 2441,00 2578,00 Виконавчі 
органи 
Тернопільської 
міської ради



1 - Позначка « - » - фінансування заходів здійснюватиметься в межах видатків, передбачених на утримання відповідних виконавчих органі
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

знають про 
можливість 
участі у 
громадському 
житті громади, 
% 

Завдання 1.1.
Діти та молодь залучені 
до діяльності  органів 
виконавчої влади

1) Кількість 
пропозицій та 
рекомендацій 
молодіжної 
ради, які були 
надані на 
розгляд міської 
ради, од
2)  Частка 
пропозицій 
Молодіжної 
ради, які були 
розглянуті та 
схвалені  
міською радою, 
%
3) Частка 
молоді, яка 
вважає, що її  
думку 
враховують при 
прийняті 
рішень в 
громаді, %

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

4023,00 1850,00 1033,00 1140,00 Виконавчі 
органи 
Тернопільської 
міської ради

Заходи:
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

1.1.1 Проведено соціологічий моніторинг  
інтересів, цінностей, потреб та пріоритетів 
молоді віком 14-35  років

Квітень – 
червень 
2020

Бюджет 
громади

30,00 30,00 - - Управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

1.1.2. На засіданнях депутатських комісій, при 
розгляді питань, які стосуються дітей та 
молоді, присутні представники Молодіжної 
ради

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей, 
Молодіжна 
міська рада

1.1.3. Члени Молодіжної ради, представники 
громадських організацій внесли пропозиції до 
загальноміського календарного плану заходів 
«Тернопіль – Молодіжна столиця 2020» 
(усього 250 заходів)

Квітень 
2020

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

1.1.4. Проведено стажування учнів старших 
класів, студентів та молоді віком14-18 років у 
виконавчих органах міської ради

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

40,00 10,00 13,00 17,00 Управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей, 
управління осіти 
і науки

1.1.5. Проведено Регіональний етап програми 
«Державотворець» з запрошеними лекторами 
зі сфери ОМС та громадських діячів.

Жовтень, 
2020, 
2021,2022

Бюджет 
громади

42,00 10,00 15,00 17,00 Управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей,
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

1.1.6. Проведено молодіжні форуми на тему 
політичної та громадянської освіти для учнів, 
студентів та молоді віком 14-35  років, 
зокремо Всеукраїнський молодіжний форум в 
рамках «Тернопіль – Молодіжна столиця»

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

1000,00 800,00 100,00 100,00 Управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей,

1.1.7.  Проведено базовий тренінг 
«Молодіжний працівник», тренінги «Активні 
громадяни»

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

230,00 60,00 80,00 90,00 Управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей,

1.1.8. Проведено набір студентів останніх 
років навчання на програму «Муніципальне 
замовлення», яка передбачає оплату міською 
радою за навчання та гарантоване 
працевлаштування у комунальних 
підприємствах, установах, організаціях або 
виконавчих органах міської ради.

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
освіти і науки

1.1.9. Проведено семінари з питань, 
пов’язаних з правами людини для активної 
молоді віком 14-35 років

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

90,00 20,00 30,00 40,00 Управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей,

1.1.10. Впроваджено заходи для поширення та 
підтримки волонтерського руху: впроваджено 
паспорт волонтера та портал волонтера

Квітень-
травень, 
2020

Бюджет 
громади
Інші 
джерела

75,00

250,00

20,00

250,00

25,00 30,00 Управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

1.1.11. Проінформовано  та залучено дітей   
віком 8-12  років та молодь  віком 13-17 років 
приєднаних сіл громади до реалізації ініціатив 
молоді, створення умов для її творчого і 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

1120,00 350,00 370,00 400,00 Управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 



1 - Позначка « - » - фінансування заходів здійснюватиметься в межах видатків, передбачених на утримання відповідних виконавчих органі

5

Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

духовного розвитку, інтелектуального 
самовдосконалення, організації їх змістовного 
дозвілля, проведення ярмарків, вишколів, 
самітів, писанкарських та інших майстер-
класів, підтримка вуличних неформальних 
рухів 

захисту дітей

1.1.12. Підтримано  ініціативи  лідерів 
молодіжних рухів та інститутів 
громадянського суспільства до реалізації 
проектів, спрямованих на  проведення заходів  
в селах ТМТГ

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

1150,00 300,00 400,00 450,00 Управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

Завдання 1.2.
Діти громади мають 
можливість участі у 
громадському житті та 
вносити пропозиції щодо 
рішень органів 
виконавчої влади

1) В громаді 
створений 
дитячий та/або 
молодіжний 
дорадчо-
консультативн
ий орган із 
власним 
Статутом, що 
передбачає 
можливість 
впливати на 
рішення у 
молодіжній 
політиці, щодо 
інфраструктури 
ля молоді та 
розподілу 
бюджету на 
заходи, що 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

70,00 10,00 20,00 40,00 Управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей, 
управління 
освіти і науки
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

стосуються 
дітей та молоді, 
так/ні
2) Частка учнів, 
залучених до 
діяльності 
органів 
учнівського 
самоврядуванн
я, %
3) Частка 
учасників 
учнівського 
самоврядуванн
я, які 
приймають 
участь у 
засіданнях 
органів 
виконавчої 
влади, %

Заходи:
1.2.1.У закладах освіти для дітей віком 10-16 
років  створено сприятливе освітнє 
середовище, побудоване на засадах поваги до 
людської гідності, прав людини та демократії, 
через можливості для рівної участі у 
шкільному врядуванні, розвиток навиків 
демократичної участі під час реалізації 
позакласних заходів та у спільних з місцевою 
громадою проектах

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
освіти і науки
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

1.2.2. Підвищено  рівень проінформованості 
громади про  учнівські ініціативи, шляхом 
інформування через соціальні мережі, 
офіційний сайт міської радм

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей, 
управління 
освіти і науки

1.2.3.Про веденно  загальноміський  конкурс 
«Учень року»  серед учнів 7-11 класів та 
Форум  проєктів та ініціатив учнівського 
самоврядування серед учнів всіх шкіл громади

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

70,00 10,00 20,00 40,00 Управління 
освіти та науки

1.2.4. Колективи навчальних закладів (6-9 
класів)  взяли  участь  у всеукраїнських та 
регіональних екологічних, соціальних та 
благодійних акціях та ініціативах («Біоетика», 
«Назустріч мрії», «Серце до серця», «Зробимо 
наше місто чистим», «День Гідності» тощо).

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
освіти і науки

1.2.5. Навчальні  заклади (1-11 класів)  взяли 
участь  у проєктах з розвитку громадянських 
компетентностей та культури демократії 
(«Демократична школа», «Zero Waste School», 
«Е Twinning» тощо).

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
освіти і науки

Завдання 1.3. Молодь 
громади має можливість 
висловлювати свою 
громадську позицію

1) Частка дітей 
та молоді, які 
вважють що 
місцева влада 
звертає увагу на 
їх думку та 
пропозиції,%

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

4144,00 1358,00 1388,00 1398,00 Управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей, 
управління 
освіти і науки
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

2) Кількість осіб, 
які отримали 
грошові премії 
протягом року, 
осіб

Заходи:
1.3.1.Нагороджено переможців шкільних, 
міських, всеукраїнських  олімпіад, виплачено 
щомісячні  премії іменних стипендій міського 
голови 17 учням – номінантам.

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

890,00 290,00 300,00 300,00 Управління 
освіти і науки

1.3.2. Виплачено одноразові  премії  
переможцям (1 місце) ІІ етапу, переможцям та 
призерам ІІІ, ІV (1, 2, 3 - місця) етапів 
Всеукраїнських олімпіад, переможцям, 
призерам та учасникам Міжнародних 
учнівських олімпіад та Міжнародного 
конкурсу з української мови ім. П. Яцика, 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студенської молоді ім. Т. 
Шевченка, Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості “Об’єднаймося, брати 
мої...”, грошових винагород та стипендій 
випускникам ЗЗСО за результатами ЗНО

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

1650,00 550,00 550,00 550,00 Управління 
освіти і науки

1.3.3.  Нагородженно переможців 
альтернативних олімпіад «Надія Тернополя ім. 
М.Николина», «Терапевт власного «Я», 
«Тернополезнавча», «Моя майбутня 
професія»,

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

180,00 60,00 60,00 60,00 Управління 
освіти і науки
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

1.3.4. Виплачено щомісячну  степендію 20  
спортсменам віком 16-25 років, які є 
переможцями та призерами чемпіонатів, 
першостей світу, Європи, України та інших 
змагань з олімпійських, паралімпійських та 
дефлімпійських видів спорту

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

1224,00 408,00 408,00 408,00 Управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури

1.3.5. Відзначено активних 50  представників 
громадських організацій, студентського 
самоврядування, волонтерів віком 17-35 років 
цінними подарунками міського голови

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

200,00 50,00 70,00 80,00 Управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

Ціль 2. Кожна дитина та 
молода людина живе в 
безпечному та чистому 
середовищі

1) Частка дітей 
та молоді, які 
вказали на те, 
що 
перебуваючи 
вдома, вони 
піддавалися 
фізичному 
та/абопсихічно
му насильству 
протягом 
останніх 12 
місяців, % 
2) В громаді 
існує механізм 
запобігання 
випадків 
насильства над 
дітьми та 
булінгу, та 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

2315,00 1245,00 460,00 610,00 Виконавчі 
органи ради
Тернопільської 
міської ради 
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

реагування на 
відповідні 
скарги, так/ні 
3) Частка дітей, 
які вказали на 
те, що, 
перебуваючи 
вдома, вони 
піддавалися 
фізичномута/аб
о психічному 
насильству 
протягом 
останніх 12 
місяців, %

Завдання 2.1 
Діти та молодь обізнані 
щодо протидії 
насильству та булінгу у 
закладах освіти та 
охоплено заходами із 
запобігання будь-яким 
проявам дискримінації, 
булінгу та інших форм 
насильства 

1)Рівень 
обізнаності 
учнів та 
педагогів 
щодо проявів 
насильства та 
булінгу у 
дитячому 
середовищі та 
можливих 
шляхів його 
подолання, %
2)Частка учнів 
залучених до 
діяльності 
Шкільних 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

235,00 65,00 80,00 90,00 Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей, 
управління 
освіти і науки,
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

служб 
порозуміння, %
3) Частка дітей 
та молоді, які 
вказали на те 
що були 
свідками 
булінгу та/або 
стали жертвами 
булінгу, % 

Заходи:
2.1.1. Складено та затверджено план 
проведення інформаційних кампаній щодо 
інформування про наявні ресурси і послуги за 
місцем проживання/перебування в питаннях 
надання всебічної підтримки сім’ям з дітьми, 
які перебувають в складних життєвих 
обставинах, зокрема сімей, в яких є прояви  
жорстокого поводження з дітьми та 
насильство в сім’ї

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Тернопільський 
міський центр 
соціальних 
служб для сімї, 
дітей та молоді

2.1.2.Проведено анкетування серед дітей та 
молоді віком 6-12 років; 13-17 років та батьків 
щодо обізнаності про навяні ресурси і послуги 
за місцем проживання/перебування в 
питаннях надання всебічної підтримки сім’ям 
з дітьми, які перебувають в складних 
життєвих обставинах, зокрема сімей, в яких є 
прояви  жорстокого поводження з дітьми та 
насильство в сім’ї

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

45,00 10,00 15,00 20,00 Тернопільський 
міський центр 
соціальних 
служб для сімї, 
дітей та молоді

2.1.3. Проведено  наступні  заходи 
(інформаційну кампанію в ЗМІ, соціальних 

Квітень 
2020 – 

Бюджет 
громади

85,00 25,00 30,00 30,00 Тернопільський 
міський центр 
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

мережах, круглі столи, тренінги)   із 
запобігання насильству в сім’ї шляхом 
надання необхідних соціальних послуг та 
проведення ефективної превентивної роботи 
серед населення;

Грудень 
2022

соціальних 
служб для сімї, 
дітей та молоді

2.1.4.  У закладах освіти для учнів 1- 4 класів 
та 5-11 класів  розроблено плани заходів із 
запобігання булінгу; на сайтах закладів 
створено окремі рубрики про антибулінгову 
політику 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
освіти і науки

2.1.5. Проведено заходи  для учнів шкіл серед 
1-4 класів, 5- 11 класів, учнів закладів ВПТО 
щодо протидії та попередження насильства у 
шкільному середовищі, формування 
антибулінгової політики у закладах, розвитку 
соціально-емоційної грамотності учасників 
освітнього процесу, здатності до соціальної 
комунікації, поваги до гідності людини, 
толерантності (кола, тренінги, флешмоби, 
фестивалі, ярмарки, конференції, зустрічі, 
акції, тематичні тижні, місячники  тощо) 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей, 
управління 
освіти і науки,

2.1.6. У закладах освіти створено Шкільні 
служби порозуміння для впровадження 
медіації та вирішення конфліктів середі дітей 
та молоді віком 6-17  років мирним шляхом.

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
освіти і науки

2.1.7. Сформовано та впроваджено  
соціальний  атлас  з переліком надавачів 
соціальних послуг Тернопільської 
територіальної громади для дітей, молоді, 
сімей

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

105,00 30,00 35,00 40,00 Тернопільський 
міський центр 
соціальних 
служб для сім’ї, 
дітей та молоді 

Завдання 2.2. 1)Частка дітей і Квітень Бюджет 1750,00 1100,00 270,00 380,00 Управління 
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

Діти та молодь громади 
проживають в 
безпечному екологічному 
середовищі

батьків, які 
вказали на те, 
що навколо 
будинків чисто 
і немає сміття, 
%
2) Частка дітей 
і батьків, які 
вказали що 
проживають в 
районі із 
високим рівнем 
(і) забруднення 
повітря, % (іі) 
шуму, % 

2020 – 
Грудень 
2022

громади освіти і науки, 
Управління 
культури і 
мистецтв

Заходи:
2.2.1. Проінформовано молодь  віком 10-17 
років та здійснено ряд заходів по формуванні 
культури сортуванню сміття та по ЕКО – 
вихованню в цілому, проведення лекцій, 
тренінгів та конкурсів

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
освіти і науки, 
Управління 
культури і 
мистецтв

2.2.2.  Проведено  «Дні сталої енергії» , 
спрямовані  на підвищення серед учнівської  
молоді віком від 12 -17 років та студентської  
молоді  віком 17-23 роки,культури 
енергозбереження, свідомого 
ресурсоспоживання. виставки 
енергоефективного обладнання, майстер-
класи тощо, і просвітницько-розважальні 
заходи 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

200,00 50,00 70,00 80,00 Управління 
освіти і науки, 
Управління 
культури і 
мистецтв
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

 2.2.3. Здійснено заходи щодо покращення 
стану наявних громадських вбиралень. 
Влаштовано громадську вбиральню  в сквері 
по вулиці В. Чорновола.

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

1550,00 1050,00 200,00 300,00 Управління 
освіти і науки, 
Управління 
культури і 
мистецтв, КП 
«ТІЦ»

Завдання 2.3. Діти та 
молодь Тернопільської 
територіальної громади 
обізнані щодо наслідків 
вживання наркотичних 
речовин та шляхи 
передачі ВІЛ

1)Частка дітей 
та молоді, які 
вказали на те, 
що мають 
можливість без 
відомв батьків 
звернутися до 
фахівця 
(медичного, 
освітнього чи 
соціальної 
установи) або 
передзвонити 
на граячу 
лінію, щоб 
обговорити свої 
проблеми, %
2) Частка дітей, 
які вказали, що 
ніколи не 
вживали 
наркотичні 
речовини,%

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

330,00 80,00 110,00 140,00 Управління  
освіти і науки, 
відділ охорони 
здоровя та 
медичного 
забезпечення
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

Заходи:
2.3.1. Розроблено план проведення 
інформаційно-просвітницьких заходів для 
дітей та молоді  віком 10 -15  років щодо 
профілактики вживання наркотичних речовин 
та шляхів передачі ВІЛ 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Тернопільський 
міський центр 
соціальних 
служб для сімї, 
дітей та молоді

2.3.2.  Здійснено ефективну інформаційну 
роботу щодо обізнаності дітей та молоді віком 
10-17  років Тернопільської територіальної 
громади щодо наслідків вживання 
наркотичних речовин та шляхи передачі ВІЛ

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Тернопільський 
міський центр 
соціальних 
служб для сімї, 
дітей та молоді

2.3.3. Проведено інформаційно-просвітницькі 
заходи для дітей та молоді віком  10-17  років 
щодо профілактики вживання наркотичних 
речовин та шляхів передачі ВІЛ (бесіди, 
лекції, тренінги, «Маршрут Безпеки», 
Учнівський марафон, конкурс агіттеатрів  до 
Дня боротьби зі СНІДом «Знати  сьогодні, 
щоб жити завтра», Гарячі ліні, круглі столи, 
опитування тощо)

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

120,00 30,00 40,00 50,00 Управління 
освіти і науки,
Тернопільський 
міський центр 
соціальних 
служб для сімї, 
дітей та молоді

2.3.4.Надано медико-соціальні  послуги 
підліткам та молоді віком 12-17  років на 
засадах Дружнього підходу до дітей та молоді, 
основними принципами якого є 
добровільність, доброзичливість, доступність, 
конфеденційність, анонімність та неосудливий 
підхід до відвідувача у «Клініці, дружньої до 
молоді»

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Відділ охорони 
здоровя та 
медичного 
забезпечення 
Тернопільської 
міської ради

2.3.5.Залучено молодь віком 12-17 років  до 
співпраці шляхом участі у розробці та 
поширенні інформаційно-просвітницьких  

Квітень 
2020 – 
Грудень 

Бюджет 
громади

- - - - Відділ охорони 
здоровя та 
медичного 
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

матеріалів, проведенні навчально-тематичних 
семінарів, тренінгів, наданні консультативно-
інформаційних послуг різним категоріям дітей 
та молоді (за методом “рівний-рівному”).

2022 забезпечення 
Тернопільської 
міської ради

2.3.6. Пошерено інформацію серед молоді 
віком 14-35 років про донорство, підтримку 
донорських рухів, проінформовано про 
небезпечні захворювання, проведено навчання 
з надання першої (домедичної) допомоги

Квітень 
2020 – 
Грудень
2022

Бюджет 
громади

210,00 50,00 70,00 90,00 Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей

Ціль 3. Кожна дитина та 
молода людина має 
право насолоджуватися 
життям в сім’ї, іграми та 
відпочинком

1) Частка дітей-
сиріт та дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування, які 
перебувають у 
державних 
закладах,% 
2) Кількість 
дітей з громади, 
які 
виховуються в 
закладах 
інституційного 
догляду, в тому 
числі 
розташованих 
за межами 
громади 
(інтернатні 
заклади різних 
типів та форм 

Квітень 
2020 – 
Грудень
2022

Бюджет 
громади

331343,0
0

94452,0
0

114451,0
0

122440,
00

Виконавчі 
органи ради 
Тернопілької 
міської ради
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

власності, 
притулки, 
ЦСПР), осіб
3) 3) Рівень 
задоволення 
дітей (6-17) та 
батьків якістю 
організації 
відпочинку та 
дозвілля дітей 
та молоді в 
громаді, %

Завдання 3.1.
Діти-сироти та діти 
позбавлені батьківського 
піклування 
Тернопільської міської 
територіальної громади 
охоплені сімейними 
формами виховання 

1) Частка дітей-
сиріт та дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування, які 
виховуються у 
прийомних 
сім’ях та 
дитячих 
будинках 
сімейного типу, 
%

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

8135,00 3085,00 3600,00 1450,00 Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей,

Заходи:
3.1.1. Інформаційну кампанію щодо створення 
дитячих будинків сімейного типу, прийомних 
сімей, патронатних сімей, школи наставництва 
(розробка, буклетів щодо дитячих будинків 
сімейного типу, прийомних сімей, 
патронатних сімей, створення  відео-роликів 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей,
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

та трансляція на ТБ та в Інтернеті, співпраця з 
релігійними організаціями з метою 
інформування парафіян) проведено
3.1.2. Направлено на навчання кандидатів 
усиновителів, прийомних батьків, опікунів. 
Забезпечено умови для проходження 
відповідного навчання.

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей,

3.1.3. Діти сироти та діти позбавлені 
батьківського піклування влаштовані у 
сімейні форми виховання.

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей,

3.1.4. Придбано квартири для забезпечення 
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа житлом

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Державний 
бюджет

10500,00 3000,00 3500,00 4000,00 Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей,

Відсутність 
бюджетних 
призначень 
в 
очікуваному 
обсязі

3.1.5. Проведено поточні ремонті роботи у 
соціальному житлі для дітей сиріт та 
позбавлених батьківськог піклування (вул. 
Овочева 9,кв.138,139, вул.Карпенка 42,кв. 71)

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

335,00 85,00 100,00 150,00 Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей,

3.1.6. Здійснено  наставництво над дітьми, які 
проживають у закладах для дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
іншому закладі для дітей

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей,

Завдання 3.2.
Діти та молодь мають 
можливість займатися  
фізичною культурою та 
спортом, а також  їх 
долучено до фізично 

1) Частка 
відремонтовани
х спортивних 
майданчиків до 
загальної 
кількості тих, 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

109662,0
0

28710,0
0

35832,00 45120,0
0

Управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури



1 - Позначка « - » - фінансування заходів здійснюватиметься в межах видатків, передбачених на утримання відповідних виконавчих органі

19

Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

активного дозвілля та 
здорового способу життя 

що потребують 
ремонту, %
2) Частка дітей 
і батьків, які 
вказали на те, 
що поруч з 
будинком є 
місце з 
обладнаним 
майданчиком, 
де діти можуть 
гратися, 
займатися 
фізичними 
вправами, 
спортом, %
3) Частка дітей 
та молоді, які 
займаються 
спортом 
щонайменше 1 
раз в тиждень (е 
враховуючи 
шкільні 
заняття 
фізкультури), %

Заходи:
3.2.1. Створено інтерактивну карту 
спортивних  майданчиків громади та 
проведено інформаційну кампанію серед 
населення  

Квітень –
вересень 
2020

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

3.2.2.  Спорудженно багатофункціональний 
«Палацу Спорту» за адресою Проспект Злуки, 
3 а  м.Тернопіль

Квітень 
2020 –  
Грудень 
2022 роки

Бюджет 
громади 
Державний 
бюджет

15000,00

85000,00

3000,00

 
25000,0

0

5000,00

30000,00

7000,00

30000,0
0

Управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури

Відсутність 
бюджетних 
призначень 
в 
очікуваному 
обсязі

3.2.3. Залучено мешканців громади віком від 6 
до 35 років  до участі у спортивних та 
оздоровчих заходах, організовано  та 
проведенно заходи та акції з популяризації 
фізичної культури, спорту, здорового способу 
життя, рухової активності

Квітень 
2020 –  
Грудень 
2022 роки

Бюджет 
громади

1850,00 450,00 600,00 800,00 Управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури

Відсутність 
бюджетних 
призначень 
в 
очікуваному 
обсязі

3.2.4.Проведено інвентаризацію всіх 
спортивних майданчиків громади,  
підготовлено звіт щодо їх наявного стану, 
надано пропозиції щодо покращення 
технічного стану всіх майданчиків громади

Квітень – 
травень 
2020

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури

3.2.5. Проведно спортивно – розвиваючі 
заходи для дітей віком 6-12 років та молоді 
12-16 років у всіх мікрорайонах міста та в 
селах громади

Квітень 
2020 –  
Грудень 
2022 роки

Бюджет 
громади

330,00 100,00 120,00 150,00 Тернопільський 
міський центр 
фізичного 
здоров’я 
населення

3.2.6. Виготовлено  та розміщено соціальну 
рекламу, для обізнаності дітей віком  6-14 
років та молоді віком 15-35 років,  щодо 
переваг здорового способу життя, рухової 
активності, формування відповідальності за 
власне здоров’я та утвердження національної 
ідеї про соціально активну, фізично здорову та 
духовно багату особистість

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

100,00 100,00 - - Управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури

3.2.7.  Проведено інформаційно-просвітницьку Квітень Бюджет 300,00 50,00 100,00 150,00 Управління 
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

роботу  серед молоді віком 14-25 років  
громади  з метою популяризації здорового 
способу життя, занять фізичною культурою і 
спортом, досягнень видатних українських 
спортсменів, утвердження патріотизму

2020 –  
Грудень 
2022 роки

громади розвитку спорту 
та фізичної 
культури

3.2.8. Виготовлено друковану продукцію з 
метою попередження негативних проявів 
серед дітей віком 7-15  років, профілактики 
правопорушень, введенню здорового способу 
життя 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

42,00 10,00 12,00 20,00 Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей

Завдання 3.3. 
Діти та молодь мають 
доступ та можливість 
отримати послуги з 
оздоровлення та 
відпочинку

1) Частка дітей 
(6-17), які 
відпочивали 
більше ніж 1 
тиждень 
протягом року 
поза межами 
свого міста 
(відвідували 
дитячий табір, 
відпочивали із 
батьками 
тощо), %
2) Частка дітей, 
які відвідували 
культурний 
захід (виставу, 
цирк, концерт, 
виставку тощо) 
протягом 
останніх 12 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

6790,00 2020,00 2270,00 2500,00 Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей, 
управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури, 
управління 
освіти і науки
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

місяців, % 
3.3.1 Забезпечено екскурсійними  послугами 
500 дітей віком 6-15 років,  які потребують 
соціальної підтримки та уваги 

Квітень 
2020 –  
Грудень 
2022 роки

Бюджет 
громади

1100,00 300,00 350,00 450,00 Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей,

Не 
відбудуться 
державні 
закупівлі

3.3.2.  Забезпечено відпочинковими та 
оздоровчими послугами 2500 дітей 6-17 років, 
військовослужбовців, Героїв АТО, волонтерів

Квітень 
2020 –  
Грудень 
2022 роки

Інші  
джерела 

1800,00 500,00 600,00 700,00 Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей,
Благодійні 
організації

3.3.3. Розширенно  мережу пришкільних 
таборів, щорічно створено 2 табори  

Квітень 
2020 –  
Грудень 
2022 роки

Бюджет 
громади

970,00 300,00 320,00 350,00 Управління 
освіти і науки

3.3.4 Проведенно до 10 спортивно-оздоровчих 
таборів щороку  для дітей віком 6-16 років, в 
тому числі вихованців дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл міста

Квітень 
2020 –  
Грудень 
2022 роки

Бюджет 
громади

820,00 220,00 300,00 300,00 управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури,

3.3.5. Забезпечено  оздоровленням дітей віком 
6-17  років з багатодітних та 
малозабезпечениних сімей, дітей учасників 
АТО, дітей ситріт та позбавлених 
батьківського піклування

Квітень 
2020 –  
Грудень 
2022 роки

Бюджет 
громади

2100,00 700,00 700,00 700,00 Управління 
освіти і науки

3.3.6. Впроваджено  електронне зарахування 
дітей до перших класів закладів загально 
середньої освіти

Квітень 
2020 –  
Грудень 
2022 роки

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
освіти і науки

3.3.7.  Впроваджено  електронне  зарахування 
дітей віком 6-7 років до гуртків першого року 
навчання комунальних закладів позашкільної 

Квітень 
2020 –  
Грудень 

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
освіти і науки
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

освіти 2022 роки
3.3.8.Впроваджено  електронну зарахування 
дітей на проходження вступного іспиту для 
зарахування до 0-1-го класів комунальні 
установи початкові спеціалізовані мистецькі 
навчальні заклади 

Квітень 
2020 –  
Грудень 
2022 роки

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
культури і 
мистецтв

3.3.9.Впроваджено  електронне зарахування 
дітей (вихованців) до груп відділень з видів 
спорту комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

Квітень 
2020 –  
Грудень 
2022 роки

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури

3.3.10. Надано доступ до окремих послуг 
безкоштовної медичної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам та жителям громади

Вересень 
2022 –  
Грудень 
2022 роки

Цільова 
пожертва в 
рамках 
реалізації 
проєкту 
«Надзвичай
не 
реагування 
на 
підтримку 
дітей, 
постраждал
их від 
збройних 
конфліктів, 
шляхом 
грошових 
переказів 
муніципаліт
етам, які 
включені до 

362 000,0
0

362 000,
00

Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей,
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

Ініціативи 
«Громади, 
дружні до 
дітей та 
молоді» для 
підтримки 
нагальних 
потреб 
сімей з 
дітьми»

Завдання 3.4  Діти та 
молодь з особливими 
освітніми потребами 
мають право та 
отримають якісні та 
доступні послуги 

1) Частка дітей 
з особливими 
освітніми 
потребами 
(згідно 
висновку ІРЦ), 
охоплених 
інклюзивнім 
навчанням 
(загальний 
показник, та 
окремо для 
середньої 
освіти та 
дошкільної 
освіти), %
2) Частка 
батьків дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами, які 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

160,00 30,00 60,00 70,00 Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей,
Управління 
освіти і науки,
Управління 
культури і 
мистецтв
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

задоволені 
якістю 
освіти,%

Заходи:
3.4.1. Запроваджено Сратегію розвитку 
інклюзивного середовища Тернопільської 
міської територіальної громади

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
освіти і науки

3.4.2. Відкрито 6 інклюзивних групи  та груп 
компенсуючого типу для дітей 3-6 років, у 
діючих ЗДО з урахуванням фактичного стану 
здоров’я дітей. Відкрито інклюзивні, 
спеціальні  класи,  до 10 класів щорічно

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей

3.4.3. Організовано групи інклюзивного 
навчання в закладах позашкільної освіти з 
метою забезпечення рівних прав та 
можливостей осіб віком 6-17  років з 
особливими освітніми потребами на якісну 
позашкільну освіту.

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
освіти і науки, 
управління 
культури і 
мистецв, 

3.4.4. Проведено інклюзивну альтернативну  
олімпіаду «Ми-чемпіони» для дітей з 
особливими освітніми  потребами, в тому 
числі з інвалідністю

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
освіти і науки

3.4.5. Проведено для молоді  з особливими 
потребами віком 12-16 років проект «Inclusive 
Fashion Day»для соціалізації молоді з 
інвалідності, та розвитку їх впевненості 
власних силах

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

70,00 - 30,00 40,00 Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей

 3.4.6. Продено для молоді з з особливими Квітень Інші 90,00 30,00 30,00 30,00 Управління 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigsozcxpToAhXGxIsKHWEHBZQQFjAEegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fmoemisto.ua%2Fte%2Finclusive-fashion-day-124741.html&usg=AOvVaw2Rbt_NI6Hx9WmAbIAtCy63
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigsozcxpToAhXGxIsKHWEHBZQQFjAEegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fmoemisto.ua%2Fte%2Finclusive-fashion-day-124741.html&usg=AOvVaw2Rbt_NI6Hx9WmAbIAtCy63
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigsozcxpToAhXGxIsKHWEHBZQQFjAEegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fmoemisto.ua%2Fte%2Finclusive-fashion-day-124741.html&usg=AOvVaw2Rbt_NI6Hx9WmAbIAtCy63
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigsozcxpToAhXGxIsKHWEHBZQQFjAEegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fmoemisto.ua%2Fte%2Finclusive-fashion-day-124741.html&usg=AOvVaw2Rbt_NI6Hx9WmAbIAtCy63
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

потребами віком 12-17 років проект «Inclusive 
ART»  для здобуття професійних навичок, 
через мистецтво

2020 – 
Грудень 
2022

джерела сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей

Завдання 3. 5.  
Діти та молодь у СЖО, 
діти – сироти, діти 
позбаленв батьківського 
піклування 
Тернопільської 
територіальної громади 
долучено до заходів з 
популяризації сімейних 
цінностей 

1) Кількість 
діьей від яких 
відмовились 
батьки, осіб
2) Кількість 
дітей, які 
влаштовані у 
сімені форми 
виховання 
протягом року, 
осіб

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

565,00 153,00 177,00 235,00 Управління 
освіти і науки,

Заходи:
3.5.1. Дітей,  які опинилися в складних 
життєвих обставинах та дітей сиріт та дітей,  
позбавлених батьківського піклування  
залучено до акцій «З турботою про дитину», 
«Пізнай свій край», «Шкільний портфель», 
«День усиновлення», «Стежками рідного 
краю», «Ой хто, хто Миколая любить!»

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

268,00 84,00 84,00 100,00 Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей

3.5.2.Проведено «Форум прийомних сімей» 
Тернопільської міської територіальної 
громади

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

66,00 17,00 19,00 30,00 Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей

3.5.3.Проведено цикл заходів присвячених 
прийнятя конвенції ООН про права дитини 
«Діти мають права»

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

51,00 12,00 14,00 25,00 Управління 
сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей

3.5.4. Проведено курси за програмою з Квітень Бюджет 180,00 40,00 60,00 80,00 Управління 
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

підготовки до подружжя, «Основ батьківства», 
тематичні зустрічі та бесіди з дітьми 13-15 
років, та молодю 14-23 роки на теми основ 
сімї, ролі чоловіка в сімї та відповідального 
батьківства

2020 – 
Грудень 
2022

громади сімї,молодіжної 
політики та 
захисту дітей

Завдання 3. 6. Діти 
Тернопільської 
територіальної громади 
мають можливість 
отримати якісні послуги 
з дошкільної, загальної 
середньої та 
позашкільної освіти

1) Частка дітей 
дітей 3-6 років, 
які охоплені 
дошкільною 
освітою,%
2) Кількість 
дітей 
дошкільного 
віку, 
неохоплених 
дошкільною 
освітою,  що 
перебувають у 
черзі в 
дошкільний 
заклад, осіб
3) Частка дітей 
шкільного віку, 
які не 
відвідують 
школу, %
4) Рівень 
задоволення 
діей 8-12 років, 
дітей 13-17 
років та батьків 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

190194,0
0

56974,0
0

69335,00 69885,0
0

Управління 
освіти і науки,
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

дітей шкільного 
віку (8-12 років) 
якістю 
середньої 
освіти, %

Заходи:
3.6.1. Розбудовано мережу ЗДО: -  збудовано  
2 заклали в новостворених мікрорайонах міста 
(вул. Овочева, Смакули, Пелиха,   
Микулинецька)  

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

Державний 
бюджет

162000,0
0

12000,00

42 000,
00

12000,
00

60 000,0
0

60 000,
00 

Управління 
освіти і науки

Відсутність 
бюджетних 
призначень 
в 
очікуваному 
обсязі

3.6.2. Встановлено мережу 
багатофункціональних модулів для батьків з 
немовлятами «baby-rooms»  у комунальних 
закладах міста 

Квітень 
2020 –  
Грудень 
2022 роки

Бюджет 
громади

1450,00 - 1450,00 - Виконавчі 
органи ради

Відсутність 
бюджетних 
призначень 
в 
очікуваному 
обсязі

3.6.3.Забезпечено приміщенням  КЗТМР 
«Центр творчості дітей та юнацтва», що 
необхідне  для реалізації освітньої програми 
відповідно до типу та профілю закладу 
позашкільної освіти, для дітей та молоді від 3 
до 17 років

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

12000,00 - 5000,00 7000,0 Управління 
освіти і науки

Відсутність 
бюджетних 
призначень 
в 
очікуваному 
обсязі

3.6.4. Створено оптимальну мережу гуртків, 
груп, відділень, класів по напрямкам 
позашкільної освіти, відповідно до запитів на 
послугу (що забезпечує доступ дітей до 
позашкільної освіти)

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
культури і 
мистецтв,
Управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
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Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

культури
3.6.5. Поповнено освітньо-розвивального 
середовища ЗДО сучасними дитячими 
меблями,твердим і м’яким інвентарем, 
іграшками, навчально-методичною 
літературою

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади
Інші 
джерела 

1500,00

900,00

500,00

300,00

500,00

300,00

500,00

300,00

Управління 
освіти і науки

Відсутність 
бюджетних 
призначень 
в 
очікуваному 
обсязі

3.6.6. Придбано необхідне обладнання та 
дидактичні матеріали для реалізації Концепції 
Нової української школи  у КЗТМР «Станція 
юних техніків»:
-LEGO для початкової школи;
-функціонування гуртків робототехніки та 
інформатики. 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

344,00 174,00 85,00 85,00 Управління 
освіти і науки

Відсутність 
бюджетних 
призначень 
в 
очікуваному 
обсязі

3.6.7. Проведена інвентаризація комп’ютерної 
техніки у всіх закладах ЗСО та підготовлено 
моніторинговий звіт щодо наявності діючою 
техніки, що дасть змогу 
придбати  комп’ютери, інтерактивне та 
мультимедійне обладнання (традиційний 
графопроектор (проектор);

- РК-панель у поєднанні з проектором;
- мультимедіа-проектор;

- демонстраційні монітори із пристроями 
сполучення з комп'ютерною та відеотехнікою 
та іншого обладнання тощо 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

6000 2000,0
0

2000,00 2000,0
0

Управління 
освіти і науки

Відсутність 
бюджетних 
призначень 
в 
очікуваному 
обсязі

Завдання 3.7.
Діти та молодь  
забезпечені  якісним 
харчуванням в 

1) Кількість 
дітей звільнених 
від сплати за 
харчуваня, осіб 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

9837,00 3480,00 3177,00 3180,00 Управління 
освіти і науки



1 - Позначка « - » - фінансування заходів здійснюватиметься в межах видатків, передбачених на утримання відповідних виконавчих органі

30

Обсяг фінансування. тис. грн.
У т.ч. по роках

Цілі / завдання / заходи Індикатор 
результату, 

одиниця 
вимірювання

Термін 
виконання

Джерело 
фінансуван

ня усього1
2020 2021 2022

Відповідальний 
виконавець

Ризики та 
припущенн

я

навчальних закладах 2) Частка дітей 
та молоді, 
звільненні від 
плати за 
харчування  (від 
загальної 
кількості дітей, 
від кількості 
пільгових 
категорій) , %

Заходи:
3.7.1.Організовано безкоштовне  харчування 
учнів віком 6 – 16  років  - дітей учасників 
АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб та 
інших категорій  

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
освіти і науки

3.7.2. Проведено лабораторні дослідження 
щодо підтвердження безпеки та якості 
сировини, харчової продукції для дітей ЗЗСО 
та ЗДО

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

237,00 80,00 77,00 80,00 Управління 
освіти і науки

3.7.3. Запроваджено оновлене меню в 44 
закладах ЗЗСО 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

- - - - Управління 
освіти і науки

3.7.4. Модернізовано харчоблоки шкільних 
їдалень, замінено застаріле, технологічне, 
холодильне обладнання, забезпеченно  
належну якість питної води 

Квітень 
2020 – 
Грудень 
2022

Бюджет 
громади

Інші 
джерела

7800,00

1800,00

2800,00

600,00

2500,00

600,00

2500,00

600,00

Управління 
освіти і науки

Відсутність 
бюджетних 
призначень 
в 
очікуваному 
обсязі

Міський голова Сергій НАДАЛ


