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(0200000) Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ( МБ)) (найменування головного розпорядника )

(0210000) Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ( МБ)) (найменування відповідального виконавця)

ЇО21О18ПЇ їо*і тп Програма фінансування заходів, пов’язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, 
' ' трудових колективів на 2016-2020 роки

(КПКВК ДБ( МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми:вшанувати громадян та трудові колективи м. Черкаси за вагомий внесок у розвиток 
міста, зокрема економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, спорту, відродження та 
примноження надбань національної культури, створення матеріальних і духовних цінностей, миротворчу іа 
доброчинну діяльність, мужність і відвагу при рятуванні людей, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і а 
стихійного лиха тощо.

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

(тис грн.)
5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів"

II" і/п Показники План з урахуванням змін Виконано ІІІДХИЛОНІІИ

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд
спеціальний 

фонд разом загальний фонд спеціальний 
фонд разом

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1, Видатки(надані кредити) 1064200,00 0,00 1064200,00 534673,52 0,00 534673,52 529526,48 0,00 529526,48

II т.ч.

1.1.

Ниіііі.н.і щомісячної грошової винагороди 
II розмірі двох прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб особам, яким 
присвоєно почесне звання "Почесний 
іррмадяїіин міста Черкаси"______________

103468,00 0,00 103468,00 103468,00 0,00 103468,00 0,00 0,00 0,00



1.2.

НИІІІІПНІ ПОЖИІ Н .ШИ ІЦііМіі ЯЧІНИ іронюиої 
ВИНПГОроДИ В розмірі х прожиткових 
мінімумів ДЛИ ІірлЦо.іД.ННИХ осіб, 
встановлених чинним ьіконодлиством на 
1 ЧИСЛО МІСЯЦЯ, 1,1 який буде проводиться 
нарахування 1 особі, якій планувалося 
присвоїти почесне знания «Почесний 
громадянин міста Черкаси» (або 
двадцяти п'яти прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб, встановлених чинним 
законодавством на 1 число місяця, 
за який проводиться нарахування 
вищезазначеної виплати, передбаченої 
при присвоєнні почесного звання 
«Почесний громадянин міста Черкаси» 
посмертно загиблому в АТО/ООС 
військовослужбовцю (спадкоємцям 1-ої 
черги на право спадкування)

54925,00 0,00 54925,00 0,00 0,00 0,00 54026,00 0,00 54925,00



1 з,
ПИПІІЛІЛ ОДІІОрШІОІІОІ І рОІІІОІІОІ 
ниппгороди ОСОбпМ, ЯКІ НІІІЛрОДЖОІІІ 
пам'ятним знаком "з.і заслуги пород 
містом Черкаси" нідіюііідпою сіуіюця

348329,00 0,00 348329,00 0,00 0,00 0,00 -348329,00 0,00 : 1411329,00

1.4.
Придбання медалей "За сумлінну працю" 
(вартість медалей, фуглнріп іа 
посвідчені.)

51375,00 0,00 51375,00 40000,00 0,00 40000,00 -11375,00 0,00 11375,00

1.5.
Придбання нагрудних знаків "За мужність 
і героїзм" м. Черкаси (вартість знаків, 
футлярів іа посвідчень)

70000,00 0,00 70000,00 69998,50 0,00 69998,50 -1,50 0,00 -1,50

1.6.
Придбання цінних подарунків міського 
голови (годинники наручні та інші 
подарунки)

199100,00 0,00 199100,00 188862,02 0,00 188862,02 -10237,98 0,00 1023/,98

1.7.

Придбання рамок для грамот, подяк, 
вітальних адрес міського голови та вітань 
Черкаської міської ради, її виконавчого 
комітету

70050,00 0,00 70050,00 70050,00 0,00 70050,00 0,00 0,00 0,00

1,8
І Іридбання букетів квітів для вручення 
лсоОам, які нагороджуються 15989,00 0,00 15989,00 15980,00 0,00 15980,00 -9,00 0,00 -9,00

1 II,
1 Іридбання дипломів Черкаської міської 
ради та відзнаки "Людина___ року"
у м, Черкаси

5950,00 0,00 5950,00 0,00 0,00 0,00 -5950,00 0,00 5950,00

1.10.

Придбання нагородних бланків (грамот, 
подяк, вітальних адрес міського голови та 
вітань Черкаської міської ради, її 
виконавчого комітету), значків, папок 
(зокрема, вітальних, з державною 
символікою), вітальних листівок міського 
голови, конвертів, поштових марок

43699,00 0,00 43699,00 43673,00 0,00 43673,00 -26,00 0,00 -26,00

1.11.

витрати на виготовлення: пам'ятних 
знаків "За заслуги перед містом Черкаси" 
1, II, III ступенів, футлярів для них, 
свідоцтва про нагородження, 
фотопортретів у рамах (та їх копій, якщо 
пам’ятним знаком нагороджено 
посмертно загиблого в АТО 
військовослужбовця), інформаційних 
табличок, інформаційного стенда з 
узагальненою інформацією про 
НЯГОПОЛЖЙНИХ

18257,00 0,00 18257,00 0,00 0,00 0,00 -18257,00 0,00 18257,00



1.12.

витрати на виготовлення почесних 
відзнак та нагрудних знаків "Почесний 
громадянин міста Черкаси", футлярів для 
них, посвідчень про нагородження, 
фотопортретів із рамою (та їх копій, якщо 
почесною відзнакою нагороджено 
посмертно загиблого в АТО 
військовослужбовця), інформаційних 
табличок, інформаційного стенда з 
узагальненою інформацією про 
нягогюлжених почесною вілзнакою

3058,00 0,00 3058,00 2642,00 0,00 2642,00 -416,00 0,00 -416,00

1.13.

Оплата одноразової грошової винагороди 
тренерам - жителям м. Черкаси, які 
виховали чемпіонів та призерів 
Олімпійських чи Параолімпійських ігор (у 
розмірі 20 тис. грн.).

40000,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 -40000,00 0,00 -40000,00

1.14.
Витрата коштів на друк збірки
Інформаційних і фотоматеріалів "Пам'ять 
серця"

40000,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 -40000,00 0,00 -40000,00

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Нагородження жипюпів місти Черкаси 
здійснюється після розгляду клопотань та у разі їх схвалення відповідних принятих рішень Черкаської міської ради, її виконавчого комітету чи виданих розпоряджоні, міського полови. 
Розбіжності у виплаті коштів за напрямком 1. «Виплата грошової винагороди Почесним громадянам міста Черкаси» на 54925 грн. пояснюється тим, що протягом 2020 року звання 
«Почесний громадянин міста Черкаси» присвоєно 2 особам посмертно (Захарченку В. І. та Сироті М.Д.), але відповідно до рішень Черкаської міської ради вищезазначені звання присвоено 
без виплат грошових винагород. Протягом 2020 року не прийнято жодного рішення щодо нагородження громадян пам’ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» відповідного 
ступеня, а відтак кошти в сумі 348329 грн. на ці потреби не використано. З цієї ж причини не використано 18257 грн. коштів на придбання вказаних пам'ятних знаків ти інших атрибутів 
до нагородження цими міськими відзнаками. Відхилення за напрямками: придбання цінних подарунків міського голови в сумі 10327,98 грн. виникли у зв’язку із залишенням вкп иіііої суми 
коштів на відрахування ПДФО та військового збору, передбачених на придбанні цінні подарунки. Не використано кошти в сумі 5950 грн. за напрямком «Придбання дипломів ' Іоркпчької 
міської ради та відзнаки «Людина____ року» у м. Черкаси, оскільки щодо цього виду нововведених нагород не було прийнято жодного рішення. Не використані також 40 тис ари коштів
на оплату одноразової грошової винагороди тренерам, оскільки відповідне рішення щодо такої виплати прийнято Черкаською міською радою н24 грудня 2020 року І виплату коштів 
перенесено на 2021 рік. 40000 грн., передбачених за напрямком «Виплата коштів на друк збірки інформаційних і фотоматеріалів «Пам’ять серця», не використані через відсутність 
підготовлених інформаційних та фото-матеріалів.


