
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 69 позачергова сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05.12.2019         Мукачево    №1662 
 
Про затвердження Програми виплати винагороди Почесним громадянам 
міста Мукачева на 2020-2022 роки 
 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 04.12.2019 № 359 «Про схвалення проєкту Програми виплати винагороди 
Почесним громадянам міста Мукачева на 2020 - 2022 роки, керуючись п.22 ч.1 
ст.26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку (протокол №77 від 04.12.2019 р.), постійної 
депутатської комісії з питань законності, регламенту, депутатської етики, 
оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (протокол №70  від 04.12.2019 р.), 
Мукачівська міська рада вирішила: 
 

  1. Затвердити Програму виплати винагороди Почесним громадянам міста 
Мукачева  на 2020 - 2022 роки  (додається).   

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 51-сесії Мукачівської 
міської ради від 11.12.2018 року №1259 «Про затвердження Програми  виплати 
винагороди Почесним громадянам міста Мукачева на 2018-2020 роки» з 
01.01.2020 року. 

   3. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 
проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті на відповідні бюджетні 
роки. 
           4. Встановити, що дане рішення Мукачівської міської ради набирає 
чинності з 01.01.2020 року. 
           5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Р.Федіва та постійну депутатську комісію з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку.   
 
 
Міський голова                                                               А.Балога 
 
                                                                                                
                                                                                             
 
 
 
 



 
                                                                                             Додаток 1  
                 до рішення 69 позачергової сесії  
                                                                                             Мукачівської міської ради 7-го  
                                                                                             скликання 05 грудня 2019 року № 1662 
                                                                                  

 Програма виплати винагороди Почесним 
                             громадянам міста Мукачева на 2020 -2022 роки 
                                                          (назва програми) 

I. Паспорт програми 
(загальна характеристика програми) 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ контролю та організаційного 
забезпечення діяльності виконавчого 
комітету та міської ради 

2. Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради про погодження 
програми 

від 04.12.2019 № 359 «Про схвалення 
проєкту Програми виплати винагороди 
Почесним громадянам міста Мукачева на 
2020-2022 роки» 

3. Розробник програми  Відділ контролю та організаційного 
забезпечення діяльності виконавчого 
комітету та міської ради 

4. Співрозробники програми Мукачівська міська громадська організація 
«Рада почесних громадян міста Мукачева» 

5. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Мукачівської міської 
ради, відділ контролю та організаційного 
забезпечення діяльності виконавчого 
комітету та міської ради, Мукачівська 
міська громадська організація «Рада 
почесних громадян міста Мукачева» 

5.1 Головний розпорядник коштів  Виконавчий комітет Мукачівської міської 
ради 

6. Учасники програми  Мукачівська міська громадська організація 
«Рада почесних громадян міста Мукачева», 
Почесні громадяни міста Мукачева 

7. Термін реалізації програми  Початок:1 січня 2020 року, закінчення: 
31 грудня 2022 року. 

7.1. Етапи виконання програми 
(для довгострокових програм) 

 I - етап -2020р.(I кв.; II кв.; III кв.; IV кв.) 
IІ- етап - 2021р.(I кв.; II кв.; III кв.; IV кв.) 
ІІI- етап -2022р.(I кв.; II кв.; III кв.; IV кв.)  

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми (для 
комплексних програм) 

 Кошти міського бюджету та інші джерела 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього, тис.грн. у тому числі: 

5460,0  тис. грн. (п ять  мільйонів  
чотириста шістдесят  тисяч  гривень),   

9.1. коштів міського бюджету  5460,0  тис. грн. (п ять  мільйонів  
чотириста шістдесят  тисяч  гривень),   

  коштів інших джерел   
 
 
 
 



ІІ.   Визначення проблеми 
 
Відсутність державної підтримки, в тому числі у вигляді винагороди 

громадянам міста, які внесли значний особистий внесок у соціально-
економічний та культурний розвиток  громади міста, збагачення національної 
духовної спадщини, за виробничу, благодійну, гуманітарну, наукову і 
громадську діяльність, та яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста 
Мукачева» зумовлює необхідність пошуку додаткових джерел підтримки для 
даної категорії громадян на місцевому рівні. 

Така ініціатива є проявом визнання та поваги до Почесних громадян 
міста, поваги до їх багаторічної виробничої, благодійної та громадської 
діяльності, що отримала широке визнання та високу оцінку громади міста. 

Дана програма розроблена відповідно до Положення про звання 
«Почесний громадянин міста Мукачева» в новій редакції, затвердженого 
рішенням 33-ї сесії Мукачівської міської ради 7 скликання №852 від 30 
листопада 2017 року. 

 
ІІІ.   Визначення мети програми 

 
Метою Програми є відзначення Почесних громадян міста Мукачева, які 

зробили вагомий особливий внесок у соціально-економічний та культурний 
розвиток  громади міста, збагачення національної духовної спадщини, 
благодійну, гуманітарну, наукову і громадську діяльність та надання їм 
щомісячної винагороди. 

 
ІV.   Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та 

джерела фінансування, строки та етапи виконання програми 
 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься згідно із 
положеннями чинного законодавства України та за рахунок коштів міського 
бюджету в межах наявного фінансового ресурсу, а також інших джерел, не 
заборонених  чинним законодавством України.  

Виходячи з вищенаведеного, загальний кошторис видатків по Програмі 
складає 5460,0 тис. гривень (2020 рік – 1764,0 тис. грн..; 2021 рік – 1848,0 тис. 
грн.; 2022 рік – 1848,0 тис. грн..), а основним джерелом фінансового 
забезпечення реалізації Програми передбачаються кошти міського  бюджету у 
сумі 5460,0 тис. гривень згідно Додатку 1 до Програми.  

 
V.   Перелік завдань програми та результативні показники 

 
Основним завданням Програми  виплати винагороди Почесним 

громадянам міста Мукачева на 2020 - 2022 роки є виплата щомісячної 
винагороди Почесним громадянам міста Мукачева згідно Додатку 2 до 
Програми. 

Результатом виконання Програми очікується: покращення матеріального 
стану Почесних громадян міста Мукачева 

 
 



 
VI.   Напрями діяльності та заходи  

 
Основний напрямок діяльності Програми зосереджений на виплаті 

щомісячної винагороди Почесним громадянам міста Мукачева. 
 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання програми. 
 

Координацію дій між виконавцями програми, а також контроль за її 
виконанням здійснює виконавчий комітет  Мукачівської міської ради. 
        Відділ контролю та організаційного забезпечення діяльності виконавчого 
комітету та міської ради  впродовж 2020 -2022 років щоквартально, до 15 числа 
наступного за звітним періодом місяця, та щороку до 10 лютого готує та подає 
фінансовому управлінню Мукачівської міської ради та відділу економіки  
Мукачівської міської ради інформацію про стан виконання відповідних 
програм згідно додатку 3 до Програми. 
 Відділ контролю та організаційного забезпечення діяльності виконавчого 
комітету та міської ради за підсумками року подає на розгляд сесії 
Мукачівської міської ради звіт про стан виконання програми до 01 березня року 
наступного за звітним періодом. 
 У звіті повинні міститися дані про заплановані та фактичні обсяги і 
джерела фінансування програми, виконання результативних показників у 
динаміці з початку дії програми згідно з додатком 3 до Програми та 
пояснювальну записку про роботу співвиконавців програми щодо її виконання, 
у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.  
  

 
             

  
Секретар міської ради                   І.Маняк        

 
 



 
 
                                                                                                                                                                                    Додаток 1  

              до  Програма виплати винагороди             
                                                                                                                                                                             Почесним громадянам міста Мукачева                       

                                                                                                                                            на 2020 -2022 роки 
 

 
Ресурсне   забезпечення 

 

до  Програми  виплати винагороди Почесним 
 громадянам міста Мукачева на 2020 - 2022 роки  

тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується залучити  
на виконання програми у 2018 році 

Етапи виконання програми Усього витрат на 
виконання програми 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 
2020 р. 2020 р. 2020 р. 2020 р. 

Обсяг ресурсів, усього,у тому числі:                 441,0        441,0 441,0 441,0 1764,0 
міський бюджет    441,0 441,0 441,0 441,0 1764,0 
інші - - - - - 

Обсяг коштів, які пропонується залучити  
на виконання програми у 2019 році 

Етапи виконання програми Усього витрат на 
виконання програми 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 
2021 р. 2021 р. 2021 р. 2021 р. 

Обсяг ресурсів, усього,у тому числі: 
 

462,0 
 

462,0 
 

462,0 
 

462,0 
 

1848,0 
міський бюджет 462,0 462,0 462,0 462,0 1848,0 
інші - - - - - 

Обсяг коштів, які пропонується залучити  
на виконання програми у 2020 році 

Етапи виконання програми Усього витрат на 
виконання програми 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 
2022 р. 2022 р. 2022 р. 2022 р. 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 
 

462,0 
 

462,0 
 

462,0 
 

462,0 
 

1848,0 
міський бюджет 462,0 462,0 462,0 462,0 1848,0 
інші - - - - - 

 
 
Секретар міської ради                                                                                         І.Маняк 

 
 



 
                                                                                                                                                                                    Додаток 2 

              до  Програма виплати винагороди             
                                                                                                                                                                             Почесним громадянам міста Мукачева                       

                                                                                                                                            на 2020 -2022 роки 
 
 

Перелік заходів і завдань  

Програми  виплати винагороди Почесним громадянам 
 міста Мукачева на 2020 - 2022 роки   

 

№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності (пріоритетні 

завдання) 
Перелік заходів програми 

Строк 
виконання 

заходу 
Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

1. Відзначення Почесних 
громадян міста Мукачева   

Виплата щомісячної винагороди 
Почесним громадянам міста 

Мукачева 

         2020 р. 
         2021 р. 
         2022 р. 

Виконавчий комітет 
Мукачівської міської 

ради 
  

Міський  бюджет 
1764,0 
1848,0  
1848,0  

Покращення матеріального 
забезпечення Почесних 

громадян міста Мукачева  

 Усього за програмою  5460,0    

 
 
Секретар міської ради                                                                                         І.Маняк 

                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                    Додаток 3 

              до  Програма виплати винагороди             
                                                                                                                                                                             Почесним громадянам міста Мукачева                       

                                                                                                                                            на 2020 -2022 роки 
                                                                                                                                                                                                                             

 
Інформація про виконання  Програми виплати винагороди Почесним громадянам  

міста Мукачева на 2020-2022 роки   
    Виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
 КВКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

2.    Відділ контролю та організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету та 
міської ради 

 КВКВ  найменування відповідального виконавця програми 
3.   Програма виплати винагороди Почесним громадянам міста Мукачева на 2020-2022 роки  

 

 КФКВ  Найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 
 

4. Напрями діяльності та заходи програми  
 

 
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 
                                                                                                                                                                                                                                                            тис. грн. 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд Спеціальний фонд усього Загальний фонд Спеціальний фонд усього Загальний фонд Спеціальний фонд 

         

 
 

Секретар міської ради                                                                                         І.Маняк 
 

№ п/п Захід Головний 
виконавець 

 

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. Стан виконання 
заходів 

(результативні 
показники виконання 

програми) 

Всього У тому числі: Всього У тому числі: 
Місцевий 
бюджет 

Міський 
бюджет 

Районний, міський 
(міст обласного 
підпорядкування) 

бюджети 

Кошти 
небюдждет
них джерел 

Місцевий 
бюджет 

Міський 
бюджет 

Районний, міський 
(міст обласного 
підпорядкування) 

бюджети 

Кошти 
небюдждет
них джерел 


	Ресурсне   забезпечення

