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ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ 
ТА ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Н А К А З
/^zZ/дгг м. Черкаси №

Про внесення змін до наказу 
від 15.07.2022 № 56-н «Про 
затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2022 рік 
(КПКВК 3010180)»

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, правил складання 
паспортів бюджетник програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (у 
редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209), 
рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет 
Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (2357600000)», 
рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 12.07.2022 № 507 
«Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про 
бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік 
(23576000000)», наказу директора департаменту фінансової політики 
Черкаської' міської ради від 30.06.2022 № 29 «Про затвердження Типової 
відомчої' класифікації видатків та кредитування бюджету Черкаської міської 
територіальної громади», рішення виконавчого комітету Черкаської міської 
ради від 13.10.2022 № 823 «Про внесення змін до рішення міської ради від 
23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади 
на 2022 рік (23576000000)», рішення Черкаської міської ради від 01.12.2022 
№ 33-28 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 
«Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік 
(2357600000)» 
НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу від 15.07.2022 № 56-н «Про затвердження 
паспорту бюджетної програми на 2022 рів: (КПКВК 3010180)», а саме: 
затвердити, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік за 
КПКВК 3010180 «Інша діяльність у сфері державного управління (Програма 
фінансування заходів, пов’язаних із нагородженням міськими відзнаками 



громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки)» та викласти його в новій 
редакції згідно з додатком.

2. Встановити термін дії цього наказу до 31 грудня 2022 року.

3 . Вважати таким, що втратив чинність наказ директора, департаменту 
від 25.10.2022 №• 81-н «Про внесення змін до наказу від 15.07.2022 № 56-н 
«Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2022, рік (КПКВК 
3010180)».

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Виконуюча обов’язки 
директора департаменту Катерина ПИДОРИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент управління справами та юридичного 

(найменування головного розпорядника
забезпечення Черкаської міської ради ________ _____

коштів місцевого бюджету)
/Я//ржа Яо

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 3000000 Департамент управління справами та юридичного забезпечення__________________________________________
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 3010000 Департамент управління справами та юридичного забезпечення__________________________________________
(код) _______ _______ (найменування відповідального виконавця) _______ _______ _________

Т, 3010180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (Програма фінансування заходів,
------------------------- (код)__________________ (КФКВК)_______ пов’язаниуізнагородженням міськтливідзнакамигромадяіі,трудовихколективІБ на  

2021-2025 роки) 
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5 877 119,10 гривень, у тому числі загального фонду 5 877 119,10 гривень та 
спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування". Закон України "Про службу в органах 
місцевого самоврядування", рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-47 «Про затвердження Програми фінансування заходів, 
пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки, рішення Черкаської міської ради від 
23.12.2021 № 16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення Черкаської міської ради від 13.09.2016 
№ 2-900 «Про затвердження положень про відзначення міськими нагородами», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 
17.05.2022 № 368 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади 
на 2022 рік (2357600000)», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 31.05.2022 № 400 «Про внесення змін до рішення міської 
ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (2357600000)», ріі^нняЖйкбі^чЗРбікб^ітИтуг 
Черкаської міської ради від 12.07.2022 № 507 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «її

А



міської територіальної громади на 2022 рік (2_ /6000000)», наказ директора департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 
30.06.2022 № 29 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Черкаської міської територіальної 
громади», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 13.10.2022 № 823 «Про внесення змін до рішення міської ради від 
23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», рішення Черкаської міської ради від 
01,12.2022 № 33-28 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади 
на 2022 рік (2357600000)»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики
Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення нагородної справи, відзначення та вшанування мешканців міста за 
особливі заслуги та інше, шляхом виконання місцевих програм

7. Мета бюджетної програми

Вшанувати громадян та трудові колективи м. Черкаси за вагомий внесок у розвиток міста, зокрема економіки, науки, осві ги. кульїури.----------------------------
мистецтва, охорони здоров’я, спорт1/, відродження та примноження надбань національної культури, створення матеріальних і духовних
ЛІЩют^ьШдвотаорчзьта-аобротиотуїаяівдіст^ц^шстьЛ^^^ЕІІШ^ЕЦв^ддао^^лшшщаїйв^ІЩ^^^гаийщсееи^дЙґіі -------------------
стихійного лиха тощо, вшанування подвигу жителів міста, які загинули в боях з російськими загарбниками

8. Завдання бюджетної програми

1Mb ц/тт Завдання
1. Забезпечення своєчасної виплати грошових винагород громадянам міста Черкаси

2. Вирішення питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення нагородної справи

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ 
Дира«тор департаменту управління справами та 
■етичного за&зпечення Чермкмииймої ради

Міпис, / ■ ------------ ------------------------



гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1. Придбання нагородної символіки, грамот, подяк тощо 554 839,10 0 554 839,10

2. Забезпечення виплат грошових винагород громадянам міста 5 322 280,00 0 5 322 280,00

ривень
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

—
№ з/п Найменування місцевогрегіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма фінансування заходів, повиваних із 
нагородженням міськими відзнаками громадян, 5 877 119,10 0 5 877 119,10
трудових колективів на 2021-2025 роки

— ----------------- ----------------------------------------------------------------------—

Усього 5 877 119,10 0 5 877 119,10

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор департаменту управління справами та 

' ц міської ради

підпис}



11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники СІдиниця 
виміру

Джерело 
інформації

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат

1.1 Витрати на виплату щомісячної грошової винагороди громадянам, 
нагородженим званням "Почесний громадянин міста Черкаси" грн.

кошторис, 
рішення міської 

ради
122 280 0 122 280

1.2 Витрати на виплату грошової винагороди родинам загиблих захисників 
України, посмертно удостоєних Почесного звання «Захисник України - 
Герой Черкас» грн.

рішення МІСЬКОЇ 
ради, рішення 
виконавчого 

комітету

5 200 000 ґ\ V 5 200 000

1.3 Витрати на придбання нагородних бланків (грамот виконавчого 
комітету, подяк, вітальних адрес міського голови, вітань Черкаської 
міської ради, її виконавчого комітету), грамот, дипломів, відзнаки 
«Людина___ року у м.Черкаси» ЧМР (на металевій пластині з
гравіюванням) та значків до них, папок (зокрема, вітальних, з грн.

рішення ради, 
розпорядження 

міського голови, 119 339,1 0 119 339,1— державною символікою), вітальних листівок міського голови, договір, накладна
KUiiccpiw, IJLUJ-Lt 1 OtsHA Мсф(Ж5 pdMUK ДЛЯ 1 pdMOT, ПОДЯК, ВІТЗЛЬНИХ оДр^^ 

міського голови, вітань ЧМР, її виконавчого комітету
1.4 Витрати на придбання почесних відзнак, нагрудних знаків "Почесний 

громадянин м.Черкаси", почесних відзнак «Захисник України - Герой розпорядження
Черкас», пам’ятних знаків "За заслуги перед м.Черкаси" відповідних, 
ступенів, медалей "За сумлінну працю", нагрудних знаків "За мужність 
і героїзм", футлярів до них та інших атрибутів

грн. міського голови, 
договір, накладна

369 982 0 369 982

1.5 Витрати на придбання цінних подарунків міського голови Із нанесеною 
символікою м.Черкаси грн. договір, накладна 518 0 518

1 6
Витрати на придбання букетів квітів для вручення особам, які 
нагороджуються (в окремих випадках)

ГрН. договір, накладна
65 000 0 65 000

1.7 Кількість осіб, яких планується нагородити відзнаками
осіб

клопотання про 
нагородження

/■ .099 0 2099
л згц ІНОЗОРИГІНА. 1ОМ

1.8 Кількість осіб, яких планується нагородити почесними відзнаками
осіб подання про 

нагородження

% 'Директор JJ этартамеиту управлінь

А
справами та 
шсько^др

< Z/ >_____/2-_______ 20



1.9 і л .......................... і

Кількість осіб, яким планується вручити букети квітів

2 Продукту

2.1 Кількість осіб, нагороджених відзнаками

2.2 Кількість осіб, нагороджених почесними відзнаками

2.4 Кількість осіб, яким вручено букети квітів

2.5 Кількість осіб, яким здійснено вищезазначені грошові виплати

3 Ефективності
------ -------

3.1 Середня вартість однієї відзнаки

—3-^2----- Х1ереднящартіст:ь-почесної2відзнаки-тадтрибутів.долаеї-_________________

3.4 Середня вартість букету квітів

3.5 Середньорічний розмір виплат на 1 особу

4 Якос%|

4.1 Відсоток осіб, вшанованих міськими відзнаками, вітаннями, цінними 
подарунками, квітами до потреби

4.2 Відсоток забезпечення нагородної справи матеріально-технічними 
засобами



осіб
доручення 

міського голови і 200 0 200

осіб
рішення міської 

ряди 2099 0 2099

осіб
рішення міської 

ради
421 0 421

осіб

рішення міської 
рятти

розпорядження 
міського голови

200 0 200

осіб

рішення міської
ПЯДИ, 

розпорядження 
міського голови

79 о 7Q / -Z

--------- ----------- ---------- — -----------------------------------— —
грн. розрахунок 56,86 0 56,86

гри.
____-розрахунок____

8/8,82 0 878,82

Грн.
розрахунок

325 0 325

грн. розрахунок
67 370,63 0 67 370,63

% розрахунок
100 0 100

% розрахунок
/і'С

31
Риректо 
юрі^чн

ІДНО З ОРИ ГІН 
департаменту управлії 

хо забезпечення Черкас ■кси міської ради

20

bidnucf



4.3 ВІДСОТОК осіб, ЯКИМ здійснено грошові ВИП.А.ЙИ до потреби розрахунок
100 100

Заступник директора департаменту - начальник 
юридичного управління департаменту управління 
справами та юридичного забезпечення Черкаської 
міської ради

Катерина ПИДОРИЧ 
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики Черкаської міської

------Тетяна ХАРЕНКО-------- 
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор департаменту управління справами та 
юридичного забезпечення Черкаської міської ради


