
Додаток
    
Програма «Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади» 

на 2023-2025 роки
Розділ 1. Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення 
програми

Міський голова

2. Дата, номер і назва 
нормативних документів

доручення міського голови від 10.02.2023 
№13/1.1.

3. Розробник програми Управління сім’ї, молодіжної політики та 
захисту дітей

4. Співрозробники Програми Виконавчі органи Тернопільської міської 
ради, 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. Загальні визначення

  Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади - це діти, 
віком  до 18 років, які є членами  сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, 
захисників і захисниць України, визначених з врахуванням вимог Закону 
України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Заходи Програми поширюються на дітей вищезазначених осіб, які  
зареєстровані та проживають на території Тернопільської міської 
територіальної громади та дітей , які прибули з інших територій України та 
проживають на території Тернопільської міської територіальної громади і 
були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Заходи програми реалізовуються та трактуються з врахуванням 
визначення понять, згідно чинного законодавства, а саме: Законів України 
« Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний та 
правовий статус військових та членів їх сімей», «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про соціальні послуги», Сімейного 
кодексу України, Бюджетного кодексу України. 

Розділ 3. Визначення проблеми, на розв’язання якої 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 підтримкою на 
місцевому рівні дітей Героїв.

Такі діти потребують захисту  прав, законних інтересів, соціального 
захисту, реалізації в повному обсязі їх права на освіту, охорону здоров’я, 
працю, достатній життєвий рівень, всебічне забезпечення сприятливих умов 
для повноцінного та гармонійного розвитку.

Дана Програма  – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому 
рівні з метою надання соціальних, психологічних, юридичних, медичних та 
інших послуг дітям Героїв (надалі Діти).

Розділ 4. Визначення мети Програми
Метою Програми є: 

- запровадження ефективної моделі комплексної допомоги та підтримки 
Дітям;



- підвищення рівня поінформованості з питань соціальної та 
психологічної підтримки;

- поліпшення ефективності взаємодії Тернопільської міської ради з 
громадськими організаціями, благодійними фондами та іншими 
юридичними особами у сфері підтримки дітей з числа вказаної 
категорії;

- впровадження нових методів і форм соціальної роботи.

Розділ 5. 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 Дітей;
- надання додаткових пільг дітям, окрім тих, які передбачені чинним 
законодавством;
-  організацію змістовного дозвілля та відпочинку Дітей;
-  соціально-матеріальну підтримку.

Джерелами фінансування заходів Програми (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) Програми.



 Розділ 6. Напрямки діяльності та заходи Програми 

Обсяги фінансування
(тис. грн.)№

з/
п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
програми

Строки 
виконанн
я заходу 
(роки)

Виконавці Джерела 
фінансування 2023

рік
2024
рік

2025
рік

1 Здійснення моніторингу стану соціальної підтримки та визначення потреб дітей

1.1) формування та ведення  банку даних Дітей 

2023-2025 Управління соціальної 
поліики
Управління сім’ї, 
молодіжної політики та 
захисту дітей

не потребує 
фінансування

0,0 0,0 0,0

1.2) моніторинг стану надання соціальної 
підтримки Дітям. 

2023 – 
2025

Управління сім’ї, 
молодіжної політики та 
захисту дітей

не потребує 
фінансування

0,0 0,0 0,0

1.3) забезпечення функціонування «гарячої» 
телефонної лінії для надання соціально-
психологічної підтримки дітям 

2023-2025 Управління сім’ї, 
молодіжної політики та 
захисту дітей

в межах кошторисних призначень

1.4) налагодження співпраці з міжнародними 
партнерами з питань  організації  оздоровлення 
та відпочинку дітей 

2023-2025 Управління сім’ї, 
молодіжної політики та 
захисту дітей,
управління стратегічного 
розвитку міста, управління 
освіти та науки

не потребує 
фінансування

0,0 0,0 0,0

2 Надання додаткових пільг дітям , окрім тих, які передбачені чинним законодавством
2.1) першочергове влаштуванням Дітей у 
дошкільні, загальноосвітні, професійно-
технічні навчальні заклади громади  та у 
Галицький фаховий коледж імені Вячеслава 

2023-2025 Управління освіти і науки не потребує 
фінансування

0,0 0,0 0,0



Чорновола.
2.2) зарахування дітей у гуртки закладів 
позашкільної освіти  на безоплатній основі

2023-2025 Управління освіти і науки не потребує 
фінансування

0,0 0,0 0,0

2.3) відвідування дітьми  спортивних груп на 
безоплатній основі

2023-2025 Управління розвитку 
спорту та фізичної 
культури

не потребує 
фінансування

0,0 0,0 0,0

2.4) безоплатне  користування атракціонами в 
парках міста

2023-2025 Управління житлово-
комунального 
господарства, благоустрою 
та екології, КП 
«Об’єднання парків і 
відпичинку»

не потребує 
фінансування

0,0 0,0 0,0

2.5) проведення акції до  Дня знань «Знання-це 
сила»

2023-2025 Управління  сім’ї, 
молодіжної політики та 
захисту дітей
Управління розвитку 
спорту та фізичної 
культури
Управління освіти і науки

в межах кошторисних призначень

2.6) позачергове обслуговування дітей  в 
ЦНАП.

2023-2025 Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг»

не потребує 
фінансування

0,0 0,0 0,0

2.7) організація безкоштовних показів фільмів 2023-2025 Управління культури і 
мистецтв 
Комунальне підприємство 
«Тернопільська 
кінокомісія»

не потребує 
фінансування

0,0 0,0 0,0



2.8) забезпечення безкоштовного проїзду Дітей 
у пасажирському громадському транспорті та 
на прогулянкових теплоходах  

2023-2025 Управління транспортних 
мереж та зв’язку 
  КП "Міськавтотранс", КП 
"Тернопільелектротранс"
суб’єкти господарювання, 
які обслуговують 
маршрутну мережу 
громади

не потребує 
фінансування

0,0 0,0 0,0

3 Організація змістовного дозвілля та відпочинку дітей
3.1) організація та проведення екскурсій  2023-2025 Управління стратегічного 

розвитку міста
Управління  сім’ї, молодіжної 
політики та захисту дітей
Управління культури і 
мистецтв
КП «ТІЦ»

в межах кошторисних призначень

3.2.) організація майстер-класів, проведення заходів 
пізнавально-розважального спрямування 

2023-2025 Управління культури і 
мистецтв
Громадські організації,
Благодійні фонди  

в межах кошторисних призначень

3.3) залучення дітей  до участі в творчих колективах 2023-2025 Управління культури і 
мистецтв

не потребує 
фінансування

0,0 0,0 0,0

3.4) залучення дітей  до участі у спортивно-масових 
заходах, які проводяться на території громади

2023-2025  Управління розвитку спорту 
та фізичної культури

не потребує 
фінансування

0,0 0,0 0,0

3.5) проведення акції, присвяченої Міжнародному 
Дню захисту дітей 

2023-2025 Управління  сім’ї, молодіжної 
політики та захисту дітей

в межах кошторисних призначень

3.

3.6) організація безкоштовного харчування на час 
організації заходів дозвілля та відпочинку , згідно 
розробленого плану

2023-2025 Відділ торгівлі, побуту та 
захисту прав споживачів

не потребує 
фінансування

0,0 0,0 0,0



3.7) організація безоплатного відвідування 
розважально-відпочинкових закладів 

2023-2025 Відділ торгівлі, побуту та 
захисту прав споживачів
Суб’єкти господарювання 

не потребує 
фінансування

0,0 0,0 0,0

3.8) залучення до заходів Новорічно-різдвяних та 
Великодній свят, зокрема в акції, присвяченої Дню 
Святого Миколая «Я вірю в Диво»

2023-2025 
роки

Управління сім’ї, молодіжної 
політики та захисту дітей

в межах кошторисних призначень

3.9) залучення до волонтерських ініціатив, 
освітньо-наукових національно-патріотичних 
заходів

2023-2025 
роки

Управління сім’ї, молодіжної 
політики та захисту дітей
ГО Товариство Червоного 
Хреста 
ГО Центр Науки Тернополя
ГО Молодіжний 
Націоналістичний Конгрес 

в межах кошторисних призначень

3.10)підтримка ініціатив громадських, благодійних 
організацій, діяльність яких спрямована на 
оздоровлення, відпочинок та таборування дітей 

2023-2025 
роки

Управління сім’ї, молодіжної 
політики та захисту дітей
ГО Молодіжний 
Націоналістичний Конгрес, 
БФ Карітас, ВМГО Сокіл, 
ГО Спілка Української 
Молоді 

не потребує 
фінансування

0,0 0,0 0,0

3.11)сприяння в профорієнтаційній діяльності та 
залучення до профорієнтаційного стажування, 
участь в проекті «Муніципальне  замовлення»

2023-2025 
роки

Управління сім’ї, молодіжної 
політики та захисту дітей
Управління освіти і науки
ГО  АТОМ, ГС  Молодіжний 
Центр, Управління сім’ї, 
молодіжної політики та 
захисту дітей,

в межах кошторисних призначень

4. Соціально-матеріальна  підтримка дітей
4.1) надання одноразової  допомоги Дітям, за 
окремим рішенням виконавчого комітету

2023-2025 Управління соціальної 
політики

в межах кошторисних призначень



4.2)налагодження співпраці з благодійними, 
волонтерськими, релігійними, міжнародними 
організаціями з метою залучення позабюджетних 
коштів для надання відповідної допомоги

2023-2025 Виконавчі органи міської 
ради, підприємства, установи, 
організації усіх форм 
власності

не потребує 
фінансування

0,0 0,0 0,0

4.3) залучення до шефської, наставницької, 
благодійної допомоги та моральної підтримки 
представників бізнесу, політиків, громадських 
діячів

2023-2025 Управління сім’ї, молодіжної 
політики та захисту дітей
Управління освіти та науки

не потребує 
фінансування

0,0 0,0 0,0

4.4) надання соціально-психологічної допомоги, 
психологічної підтримки дітям 

2023-2025 Управління сім’ї, молодіжної 
політики та захисту дітей
Відділ охорони здоров’я

не потребує
фінансування

0,0 0,0 0,0



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, підготовку 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


