
Оцінювання Програми фінансування заходів, пов’язаних 
із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів 

на 2016-2020 роки

Виконання Програми фінансування заходів, пов’язаних 
із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів 
на 2016-2020 роки (зі змінами, далі - Програма), відповідних положень 
про відзначення громадян міськими нагородами, затверджених рішеннями 
Черкаської міської ради від 13.09.2016 № 2-899 та від 10.04.2020 № 2-5914 
протягом 2020 року здійснювалося на виконання відповідних клопотань 
керівників підприємств, установ, організацій різної форми власності 
та громадських структур.

Вшанування громадян за вагомий особистий внесок у розвиток Черкас 
охоплює представників усіх сфер життєдіяльності міста: економіки, науки, 
освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, спорту, культури, 
правоохоронних органів, Збройних Сил України, громадських формувань 
тощо.

Виконання Програми завершується 2020 року.
Нагороджено осіб:

Види нагород Протягом 2020 року Протягом 2016-2020 
років

грамоти Черкаської 
міської ради

5 5

грамоти виконавчого 
комітету

152 1346

подяки міського
голови

777 3068

медаль «За сумлінну 
працю»

93 292

нагрудний знак «За 
мужність і героїзм»

174 500

цінний подарунок 100 617
вітальні адреси 172 1832
вітальні листівки 525 2525

Протягом року продовжується виплата коштів за напрямом «Виплата 
грошової винагороди (пожиттєвої щомісячної у розмірі 2 прожиткових 
мінімумів 2 особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста 
Черкаси» за раніш прийнятими рішеннями Черкаської міської ради 
(Хімічу А.І. та Скачкову А.О.).

2020 року почесне звання ’’Почесний громадянин міста Черкаси" 
присвоєно 2 особам (посмертно): Захарченку В.І. та Сироті М.Д. 
(з виготовленням фотопортретів для Галереї Слави міста Черкаси).



Відзначено одноразовою грошовою винагородою 2 тренерів, які 
виховали чемпіонів та призерів чемпіонатів Європи, світу.

Нагородженим особам (в окремих урочистих випадках) вручено 94 
букети квітів.

У рамках виконання Програми особлива увага постійно приділяється 
нагородженню міськими відзнаками черкасців, які брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції та продовжують захищати незалежність 
і виборювати територіальну цілісність України під час проведення Операції 
об’єднаних сил, що триває в Донецькій та Луганській областях. Більшість 
військовослужбовців після повернення додому активно займаються 
громадською діяльність, у місті діють понад десять ветеранських громадських 
організацій та ще дві об’єднали членів родин загиблих і померлих внаслідок 
участі в АТО/ООС воїнів. Активно працює кілька волонтерських центрів та 
громадських організацій, активісти яких допомагають українській армії, 
підтримують ветеранів та родини загиблих воїнів.

Залишається актуальним відзначення сучасних захисників України, 
волонтерів, пожежників, працівників правоохоронних органів нагрудними 
знаками «За мужність і героїзм».

Велика кількість клопотань надходить з проханням відзначити кращих 
представників трудових колективів медаллю «За сумлінну працю».

Чимало найуспішніших спортсменів, переможців різноманітних 
Всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань, олімпіад, конкурсів 
тощо відзначено цінними подарунками міського голови.

Протягом дії Програма стала добре знаною в Черкасах.
Із проханням про заохочення черкасців міськими відзнаками за заслуги 

у різних сферах життєдіяльності міста, а також із нагоди відзначення понад ста 
професійних свят, різноманітних ювілеїв підприємств і окремих осіб на адресу 
міського голови Бондаренка А.В. постійно звертаються керівники 
підприємств, установ, організацій, у тому числі і громадських.

Щороку надходить понад 300 таких клопотань.
Кожне клопотання та інші необхідні документи детально і своєчасно 

розглядаються працівниками відділу «Патронатна служба» Черкаської міської 
ради, у разі погодження ними оперативно готуються відповідні проекти 
розпоряджень міського голови, рішення виконавчого комітету та міської ради.

Протягом 2020 року підготовлено 319 рішень міської ради, її 
виконавчого комітету, розпоряджень міського голови (10 рішень Черкаської 
міської ради, 40 рішень виконавчого комітету; 53 розпорядження міського 
голови про нагородження медалями «За сумлінну працю», 41 - про 
нагородження нагрудними знаками «За мужність і героїзм», 140 - про 
нагородження подяками міського голови», 35 - про нагородження цінними 
подарунками міського голови. Також підготовлено близько двохсот 
відомостей про вручення нагород, актів про списання матеріальних цінностей.

Вручення міських нагород здійснюється публічно, церемонія 
нагородження висвітлюється у засобах масової інформації.



Виконання Програми фінансування заходів, пов’язаних 
із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 
2016-2020 роки перебуває на постійному контролі міського голови 
Бондаренка А.В.

24 грудня 2020 року Черкаською міською радою прийнято рішення 
№ 2-47 «Про затвердження Програми фінансування заходів, пов’язаних із 
нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів 
на 2021-2025 роки».

Помічник міського голови 
відділу «Патронатна служба» 
Черкаської міської ради

ІЗ-
Н.П. Борисюк


