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Про надання інформації

Управління культури департаменту освіти та гуманітарної політики 
Черкаської міської ради здійснює свою діяльність відповідно затверджених 
програм, одна з яких «Міська програма виділення грантів у галузі культури м. 
Черкаси на 2018-2022 роки» затверджена рішенням Черкаської міської ради від 
10.11.2017 року №2-2581.

Основна мета програми -  створення умов для творчого росту громади 
міста, розкриття її здібностей, успішного розвитку та модернізації української 
культури на місцевому рівні шляхом надання грантів на створення мистецьких 
праць, культурного продукту, проведення різнопланових видовищних масових 
заходів, а також організація участі окремих митців та колективів на 
всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях тощо.

Відповідно до фінансових розрахунків на 2020 рік по «Міській Програмі 
виділення грантів у галузі культури м. Черкаси» було передбачено 499 632,00 
грн. , але відповідно до Рішення міської ради від 13.08.2020 №2-5989 м. Черкаси 
«Про внесення змін до Рішення міської ради від 27.12.2019 №2-5671 «Про 
міський бюджет м. Черкаси на 2020 р.» зменшено видатки на суму 
197 000,00грн.

Бюджет Програми на 2020 рік склав -  302 632,00грн.
Слід зазначити, що відповідно до Положення про виділення грантів 

розгляд проектів Експертною радою проводиться у березні та вересні (щороку).
Загальна кількість поданих проектів у 2020 році склала 38 шт.
За результатами роботи Експертної ради з виділення грантів у галузі 

культури м. Черкаси в 2020 році підтримано 9 проектів на загальну суму 
302 101,00грн. з яких 2 гранти недоповнювального характеру на суму 59 996,00, 
що складає 20% від загального фінансування та 7 грантів доповнювального 
характеру на суму 242 105,00грн.

1. Видання книг -  3 проекти: видання книги-альбому Віктора Клименка 
«Душа і пам'ять Черкащини: живопис, графіка» (60 примірників), видання 
книги «Хоробрі серця. Сила добра» (200 примірників), видання літературно- 
художнього твору «Добра Мати Бридкого Каченяти» (1000 прим.).
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2. Створення культурної події -  3 проекти: «Мистецькі Черкаси -  
сучасний погляд» зі створення Клубу любителів поезії, конкурсу читців та 
видання книги - збірки «Мистецькі Черкаси -  сучасний погляд» (200 
примірників), «Резиденція Святого Миколая», «Створення циклу студійних 
програм різної тематики».

3. Створення мистецької роботи -  3 проекти: створення ] (ріальної
дошки українському композитору М.В.Лисенку, сучасна^ ія звукозапису,
мурал «Книга -  крила душі».
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