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ПРОГРАМА 

фінансового забезпечення нагородження відзнаками Чернігівської районної 

державної адміністрації Чернігівської області на 2019 рік 

 

1.Паспорт програми 

 
 

1.  Ініціатор розроблення 

Програми 

Чернігівська районна державна 

адміністрація 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документу про 

розроблення Програми 

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про місцеві 

державні адміністрації». 

 

3. Розробник Програми Чернігівська районна державна 

адміністрація 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Чернігівська районна державна 

адміністрація (відділ фінансово – 

господарського забезпечення апарату 

районної державної адміністрації, 

юридичний відділ, по роботі з персоналом 

та зверненнями громадян апарату районної 

державної адміністрації) 

5. Учасники Програми Чернігівська районна державна 

адміністрація 

6. Термін реалізації програми 2019 рік 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Районний бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, тис.грн 

30000 (тридцять тисяч) гривень 

 

2. Загальні характеристика Програми 

 

        Програма розроблена з метою забезпечення фінансування завдань і 

заходів, спрямованих на забезпечення нагородження відзнаками Чернігівської 

районної державної адміністрації. 

       Програма забезпечить виконання Чернігівською районною державною 

адміністрацією повноважень по нагородженню відзнаками районної державної 

адміністрації. 
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3. Визначення проблеми, на розв’язання якої  

спрямована Програма 

 

     Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» прийнято розпорядження голови Чернігівської районної 

державної адміністрації від 01 лютого 2018 року № 120 «Про відзнаки 

Чернігівської районної державної адміністрації», додатком до якого є 

Положення про відзнаки Чернігівської районної державної адміністрації для 

матеріального стимулювання нагороджених громадян України, іноземців, 

трудових колективів підприємств, установ, організацій, територіальних громад 

та військових частин за зразкове виконання службових обов’язків, високі 

виробничі досягнення, особистий внесок у забезпечення розвитку економіки та 

соціально-культурного будівництва, при підведенні підсумків оглядів-

конкурсів, за високу професійну майстерність, мужність та відвагу, діяльність 

по зміцненню законності і правопорядку, благодійну, гуманістичну та 

громадську діяльність, багаторічну і сумлінну працю в органах виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, захист інтересів територіальних громад 

Чернігівського району, державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат 

тощо. 

Основними завданнями Програми є забезпечення: 

-  виплати грошової винагороди до Почесної грамоти Чернігівської 

районної державної адміністрації; 

-  придбання бланків Почесної грамоти Чернігівської районної державної 

адміністрації та Подяки голови Чернігівської районної державної адміністрації;  

- придбання рамок для оформлення Почесної грамоти Чернігівської 

районної державної адміністрації та Подяки голови Чернігівської районної 

державної адміністрації. 

Фінансування цієї діяльності з Державного бюджету України не 

передбачено. 

 

4. Мета Програми 
 

Основною метою Програми є фінансове забезпечення завдань і заходів, 

спрямованих на забезпечення нагородження відзнаками Чернігівської районної 

державної адміністрації. 

 

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

строки виконання Програми 
 

     Чернігівська районна державна адміністрація проводить заходи з 

нагородження відзнаками громадян України, іноземців, трудових колективів 

підприємств, установ, організацій, територіальних громад та військових частин 

за зразкове виконання службових обов’язків, високі виробничі досягнення,  
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особистий  внесок у забезпечення розвитку економіки та соціально- 

культурного будівництва, при підведенні підсумків оглядів-конкурсів, за 

високу професійну майстерність, мужність та відвагу, діяльність по зміцненню 

законності і правопорядку, благодійну, гуманістичну та громадську діяльність, 

багаторічну і сумлінну працю в органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, захист інтересів територіальних громад Чернігівського 

району, державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат тощо. 

Разом з тим, фінансування даних заходів за рахунок коштів Державного 

бюджету України не передбачено. Для матеріального стимулювання 

нагороджених відзнаками Чернігівської районної державної адміністрації у 

2019 році пропонується виділити кошти з районного бюджету на забезпечення 

заходів, визначених у Додатку до Програми. 

6. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виділення коштів з районного бюджету на виконання заходів Програми 

надасть можливість Чернігівській районній державній адміністрації відзначати  

Почесною грамотою Чернігівської районної державної адміністрації та 

Подякою голови Чернігівської районної державної адміністрації громадян 

України, іноземців, трудові колективи підприємств, установ, організацій, 

територіальні громади та військові частини за зразкове виконання службових 

обов’язків, високі виробничі досягнення, особистий внесок у забезпечення 

розвитку економіки та соціально-культурного будівництва, при підведенні 

підсумків оглядів-конкурсів, за високу професійну майстерність, мужність та 

відвагу, діяльність по зміцненню законності і правопорядку, благодійну, 

гуманістичну та громадську діяльність, багаторічну і сумлінну працю в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, захист інтересів територіальних 

громад Чернігівського району, державних, професійних свят, пам’ятних, 

ювілейних дат тощо. 

 

7. Ресурсне забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного 

бюджету. 

 Сума коштів, необхідна на реалізацію програми, є орієнтовною та може 

змінюватися, виходячи з можливостей районного бюджету. 

Головним розпорядником коштів з фінансування Програми визначити 

Чернігівську районну державну адміністрацію. 

 Обсяги фінансування на виконання Програми визначені у додатку  до 

Програми. 
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8. Координація та контроль за ходом 

 виконання Програми 

 

Контроль за виконанням Програми та координація роботи, спрямованої 

на фінансування заходів щодо виконання Програми, проведення моніторингу, 

аналізу стану їх виконання здійснюється Чернігівською районною державною 

адміністрацією та постійною комісією Чернігівської районної ради з питань 

бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку. 

 

9. Показники Програми 

 

Показник витрат 

Показник витрат характеризує обсяги і структуру ресурсів, які 

забезпечують виконання Програми. Витрати на виконання Програми наведені у 

додатку до Програми із зазначенням орієнтовних обсягів фінансування 

запланованих заходів. 

 

Показник продукту 

Показник продукту використовується для оцінки досягнення 

поставлених цілей. Виконання даної Програми створює умови для якісного 

виконання своїх повноважень Чернігівською районною державною 

адміністрацією в частині стимулювання нагороджених Почесною грамотою 

Чернігівської районної державної адміністрації та оголошення Подяки голови 

Чернігівської районної державної адміністрації. 

 

Показник якості 

Показник якості відображає якість наданих послуг, а саме своєчасне  

нагородження Почесною грамотою Чернігівської районної державної 

адміністрації та оголошення  Подяки голови Чернігівської районної державної 

адміністрації. 

Передбачає забезпечити 100 % виплату грошової винагороди до Почесної 

грамоти Чернігівської районної державної адміністрації.  

 

Показник ефективності 

Показник ефективності визначається як співвідношення числа наданих 

послуг або результату від виконання Програми до їх вартості. Даний показник 

обрахувати не можна, оскільки неможливо спрогнозувати число представлених 

до нагород та визначити кількісний результат виконання Програми. 

 

Заступник керівника апарату – начальник  

юридичного відділу, по роботі з персоналом 

та зверненнями громадян апарату  

районної державної адміністрації         Т. ШАРА 
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Додаток  

до Програми фінансового  забезпечення 

нагородження відзнаками Чернігівської 

районної державної адміністрації 

Чернігівської області на 2019 рік 

 

 

З А Х О Д И  
щодо фінансового забезпечення нагородження відзнаками Чернігівської  

районної державної адміністрації Чернігівської області у 2019 році 
  

№ 

п/п 
Призначення коштів 

 

Сума видатків, 

грн. 
Відповідальні за 

виконання 

2019 рік 

 

 

1 

Виплата грошової винагороди до 

Почесної грамоти Чернігівської 

районної державної адміністрації  

 

15600,00 грн. (104 

грамоти по 150,00 

грн, 3779,52 грн – 

податок на доходи  

фізичних осіб та 

військовий збір) 

відділ фінансово-

господарського 

забезпечення 

апарату районної 

державної 

адміністрації 

2 

Придбання бланків Почесних 

грамот Чернігівської районної 

державної адміністрації та Подяк 

голови Чернігівської районної 

державної адміністрації 

1040,00 грн 

(104 шт. бланків 

грамот та 104 шт. 

бланків подяк по 

5,00 грн) 

відділ фінансово-

господарського 

забезпечення апарату 

районної державної 

адміністрації 

 

 

3 

Придбання рамок для оформлення 

Почесних грамот Чернігівської 

районної державної адміністрації 

та Подяк голови Чернігівської 

районної державної адміністрації 

9580,48 грн 

(208 шт. рамок по 

46,06 грн) 

відділ фінансово-

господарського 

забезпечення  апарату  

районної державної 

адміністрації 
 Всього 30000,00                  - 

 

 

Заступник керівника апарату – начальник  

юридичного відділу, по роботі з персоналом 

та зверненнями громадян апарату  

районної державної адміністрації         Т. ШАРА 

 

 

 


