
Додаток 
до рішення  міської ради

Програма 
  «Родини Героїв Тернопільської міської територіальної громади»

на 2023-2025 роки

РОЗДІЛ 1. Паспорт Програми
1. Ініціатор розроблення Програми Міський голова

2. Дата, номер і назва документа 
органу виконавчої влади про 
розроблення Програми

Доручення міського голови 
№13/1.1  від 10 лютого 2023 року

3. Розробник Програми Управління сім’ї, молодіжної 
політики та захисту дітей 
Тернопільської міської ради

4. Співрозробники Програми Комунальний заклад 
Тернопільської міської ради 
Тернопільський міський центр 
соціальних служб, громадські 
організації та благодійні фонди

5. Відповідальний виконавець 
програми

Управління сім’ї, молодіжної 
політики та захисту дітей

6. Учасники програми 
(свіввиконавці)

Виконавчі органи, комунальні 
підприємства, установи, організації 
Тернопільської міської ради, 
Тернопільське районне управління 
поліції Головного управління 
Національної поліції в 
Тернопільській області,
Тернопільський об’єднаний міський 
територіальний центр 
комплектування та соціальної 
підтримки,  громадські організації 
та благодійні фонди соціального 
спрямування

7. Термін реалізації Програми 2023-2025 роки
8. Джерела фінансування заходів 

Програми  
Кошти місцевого бюджету 
Тернопільської міської 
територіальної громади (надалі 
бюджет громади) та  інші джерела 



фінансування, не заборонені 
чинним законодавством. 
Фінансування визначених 
програмою заходів
здійснюватиметься за рахунок
коштів, передбачених у  бюджеті
громади на відповідний рік 

РОЗДІЛ 2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
В умовах здійснення захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України під час військового стану, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської 
федерації,  виникла проблема з належної підтримки на місцевому рівні  родин  
загиблих/померлих  ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, які визначені 
з врахуванням вимог Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» (надалі-Родин).

У зв’язку з цим визначено ключові напрями діяльності виконавчих органів 
Тернопільської міської ради щодо надання допомоги та підтримки вказаним 
категоріям населення Тернопільської міської територіальної громади. 

Заходи Програми поширюються на  Родини, які зареєстровані на території 
Тернопільської міської територіальної громади, та Родини, які прибули з інших 
територій України, та проживають на території Тернопільської міської 
територіальної громади і зареєстровані як вимушено переміщені особи.

 Визначення понять та заходи Програми  трактуються і реалізовуються  із 
врахуванням вимог: Бюджетний кодекс України, Сімейний Кодекс України, закони 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей», «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб»,  «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні 
стандарти та державні соціальні гарантії»,  «Про волонтерську діяльність» та інші 
законодавчі документи, розпорядження міського голови, що гарантують 
передбачені Конституцією України соціальні права Родин.

РОЗДІЛ 3. Мета Програми



Метою Програми є запровадження ефективної моделі комплексної допомоги 
та підтримки Родин.

РОЗДІЛ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів 
та джерел фінансування, терміни виконання завдань, 

заходів Програми

Досягнення мети даної Програми здійснюється через :
- моніторинг стану  соціальної підтримки та визначення потреб Родин;
- надання інформаційної та соціально-психологічної підтримки Родинам;
- соціально- матеріальну підтримку Родин;
- створення простору для зустрічей, спілкування та спільної діяльності 

Родин.
Джерелами фінансування заходів (розділ 6) є кошти місцевого бюджету 

Тернопільської міської територіальної громади та  інші  джерела фінансування, не 
заборонені чинним законодавством. 

Фінансування визначених Програмою заходів здійснюватиметься за 
рахунок коштів, передбачених у  бюджеті громади на відповідний рік учасникам 
(співвиконавцям).

     Програма виконується в один етап протягом 2023-2025 років.

РОЗДІЛ 5. Перелік завдань та заходів Програми, напрями використання 
бюджетних коштів та результативні показники

 Основними завданнями Програми є:
1.Удосконалення існуючої системи надання комплексної адресної 

матеріальної, психологічної, юридичної  допомоги Родинам.
2. Створення максимально комфортних умов для життя вказаної категорії 

членів Тернопільської міської територіальної громади,  як такої, що потребує 
підтримки від органів місцевого самоврядування.

3. Співпраця з громадськістю, подальший розвиток взаємодії між органами 
місцевого самоврядування і громадськими організаціями, широке залучення до 
вирішення соціальних проблем підприємств, установ та організацій різних форм 
власності Тернопільської  міської територіальної громади, волонтерів тощо.



РОЗДІЛ 6. Напрями діяльності, завдання та заходи
Програми  

Обсяги фінансування№з/п Назва напряму 
діяльності
(пріоритетне 
завдання)

Перелік 
заходів 
Програми 

Строки 
виконання 
заходу
(роки)

Виконавці Джерела 
фінансування

2023
рік

2024
рік

2025
рік

1. Проведення моніторингу стану соціальної підтримки та визначення потреб Родин
1.1 Формування єдиного реєстру 

осіб та обліку Родин 
2023-2025 Управління соціальної 

політики,
Управління сім’ї, 

молодіжної політики та 
захисту дітей,

Комунальний заклад 
Тернопільської міської ради 

Тернопільський міський 
центр соціальних служб

Фінансування не потребує

1.2 Здійснення  комплексної оцінки 
потреб  Родин 

2023-2025 Управління соціальної 
політики,

Комунальний заклад 
Тернопільської міської ради 

Тернопільський
міський центр соціальних 

служб

Фінансування не потребує



2. Інформаційна підтримка Родин
2.1 Висвітлення в засобах масової 

інформації заходів, 
спрямованих на підтримку 
Родин 

2023-2025 Управління цифрової 
трансформації та 

комунікацій  зі ЗМІ

Фінансування не потребує

2.2 Розробка, виготовлення та 
поширення соціальної 
продукції інформаційного 
змісту (буклети, листівки, сіті-
лайти, бігборди  щодо прав та 
пільг , та мережу організацій, 
установ та закладів у сфері 
соціальної, психологічної та 
правової роботи)

2023-2025 Управління сім’ї, 
молодіжної політики та 

захисту дітей ,
Комунальний заклад 

Тернопільської міської ради 
Тернопільський міський 
центр соціальних служб,
Управління стратегічного 

розвитку міста

В межах бюджетних призначень

2.3. Забезпечення надання 
інформаційно-консультативних 
послуг  в рамках діяльності 
«Телефону Довіри»

2023-2025 Управління сім’ї, 
молодіжної політики та 

захисту дітей,
Комунальний заклад 

Тернопільської міської ради 
Тернопільський міський 

центр 
соціальних служб

В межах кошторисних призначень



3.Соціально-психологічна підтримка Родин
3.1 Забезпечення надання  Родинам 

комплексу безкоштовних 
соціальних послуг: соціального 
супроводу, соціальної 
адаптації, консультування та ін.

2023-2025 Управління соціальної 
політики,

Комунальний заклад 
Тернопільської міської ради 

Тернопільський міський 
центр соціальних служб,
Громадські організації-

надавачі соціальних 
послуг

Фінансування не потребує

3.2 Надання Родинам  соціально-
психологічної підтримки 
(супроводу) в кризових 
ситуаціях

2023-2025 Відділ охорони здоров’я, 
Управління соціальної 

політики,

Фінансування не потребує



Комунальний заклад 
Тернопільської міської 
ради Тернопільський 

міський центр соціальних 
служб

3.3 Організація надання юридичної  
допомоги  Родинам

2023-2025 Управління соціальної 
політики,  управління 

правового забезпечення, 
громадські організації та 

благодійні фонди

Фінансування не потребує

4. Соціально- матеріальна підтримка Родин
4.1 Першочергове виділення  

Родинам земельних ділянок  
для безоплатної передачі у 
власність під будівництво та 
обслуговування індивідуальних 
житлових будинків 

2023-2025 Відділ земельних ресурсів Фінансування не потребує

4.2 Надання  допомоги  Родинам за 
окремим рішенням виконавчого 
комітету

2023-2025 Управління соціальної 
політики

В межах кошторисних призначень

4.3. Забезпечення безоплатного 
проїзду в пасажирському 
громадському транспорті,  а 

2023-2025 Управління  
транспортних мереж та 

зв’язку,

Фінансування не потребує



також  у перевізників, які 
обслуговують маршрутну 
мережу Тернопільської  міської 
територіальної громади,  та на 
прогулянкових теплоходах 

ТОВ «Системний 
зв'язок»,

КП "Міськавтотранс", 
«Тернопільелектротранс»,  
суб’єкти господарювання, 

які обслуговують 
маршрутну мережу

4.4 Позачергове обслуговування 
Родин  у Центрі надання 
адміністративних послуг 

2023-2025 Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг»

Фінансування не потребує

5. Створення простору для зустрічей, спілкування та спільної діяльності Родин
5.1 Створення групи 

взаємопідтримки Родин
2023-2025 Управління сім’ї, 

молодіжної політики та 
захисту дітей, Комунальний 

заклад Тернопільської 
міської ради 

Тернопільський міський 
центр соціальних служб,
Управління соціальної 

політики

Фінансування не потребує



5.2  Організація тематичних 
зустрічей, вечорів пам’яті, 
майстер-класів, екскурсій, 
безкоштовних переглядів 
фільмів (за окремим планом)

2023-2025 Управління сім’ї, 
молодіжної політики та 

захисту дітей, Комунальний 
заклад Тернопільської 

міської ради 
Тернопільський міський 
центр соціальних служб,
Управління стратегічного 

розвитку міста,
Комунальне підприємство 

«Туристично 
інформаційний центр»,
Управління культури та 

мистецтв,
Комунальне підприємство 

«Тернопільська 
кінокомісія»,

Відділ торгівлі, побуту та 
захисту прав споживачів,

Управління соціальної 
політики,

Суб’єкти господарювання

В межах кошторисних призначень

5.3 Залучення Родин  до участі: 2023-2025 Управління розвитку 
спорту та фізичної 

Фінансування не потребує



- в  міських акціях до святкових 
і пам’ятних дат;
- у творчих колективах, які 
діють на базі закладів культури,  
занять з сучасного цифрового 
мистецтва;
- у спортивно-масових заходах 
тощо.
 

культури, Тернопільський 
міський центр фізичного 

здоров’я населення, 
комунальні дитячо-

юнацькі спортивні школи,
Управління

культури та мистецтв, 
Комунальна установа 

Тернопільський міський 
Палац культури 

«Березіль» ім. Леся 
Курбаса,

 Будинок культури 
«Пронятин»,

 Будинок культури 
«Кутківці»,Тернопільська 

міська централізована 
бібліотечна система, 

Комунальне підприємство 
«Тернопільська 

кінокомісія»
5.4 Налагодження співпраці з 

міжнародними організаціями та 
фондами,  а також 
волонтерськими, релігійними 

Управління сім’ї, 
молодіжної політики та 

захисту дітей, Комунальний 
заклад Тернопільської 

В межах кошторисних призначень



організаціями  для  організації 
сімейного відпочинку та 
оздоровлення

міської ради 
Тернопільський міський 
центр соціальних служб,

Управління стратегічного 
розвитку міста,

Управління соціальної 
політики,

Управління освіти і науки

5.5  Підтримка громадських 
ініціатив  соціального 
спрямування, які відповідають 
напрямкам та завданням даної 
Програми (шляхом  проведення 
конкурсу проєктів) 

2023-2025 Управління сім’ї, 
молодіжної політики та 

захисту дітей,
Управління фінансового 

забезпечення

В межах кошторисних призначень



                      РОЗДІЛ 7. Координація та контроль за ходом виконання 
Програми

     Відповідальним виконавцем заходів програми є Управління сім’ї, молодіжної 
політики та захисту дітей.

     Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює 
відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – 
учасники Програми–розпорядники коштів  бюджету громади та фінансове управління. 
     Відповідальний виконавець  в частині виконання  заходів Програми здійснює :
- координацію виконання заходів Програми;
- організацію моніторингу реалізації заходів Програми;
- аналіз виконання заходів Програми;
- у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно внесення змін 
і доповнень до Програми. 
       За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної 
соціально-економічної ситуації в громаді та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце 
в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів.
   Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого 
відповідальний виконавець Програми складає заключний звіт про результати її 
виконання та подає його на розгляд сесії міської ради разом із пояснювальною запискою 
про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у двомісячний строк після 
закінчення встановленого строку її виконання.
   Інформація відповідального виконавця про хід виконання Програми та ефективність 
реалізації її заходів подається на розгляд міської ради по завершенню дії Програми.

            Міський голова                                                                             Сергій НАДАЛ


