Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Міська цільова програма "Соціальне партнерство"
назва міської цільової програми

за 2019, рік
1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:
Кількість заходів програми, од.
Відсоток виконаних
заходів, %
Всього
Виконаних
Невиконаних
2
2
0
100,00
1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів
Забезпечення партнерської взаємодії комунального та громадського секторів у розвитку
соціальної сфери:
надання, на умовах відбору, фінансової підтримки громадським організаціям, діяльність яких має
соціальну спрямованість, на реалізацію заходів соціального захисту ветеранів і осіб з інвалідністю,
які потребують соціальної підтримки
1. Проведення загальноміських соціальних заходів для окремих категорій киян з нагоди Дня
вшанування учасників бойових дій на
території інших держав,
Дня захисника України, увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні шляхом
відзначення Дня Перемоги,
річниці Чорнобильської катастрофи, Міжнародного дня інвалідів та інших свят та визначних дат.

2. Оцінка ефективності виконання програми
Результативні показники
Індикатори програми
Кількість результативних
Кількість
індикаторів
Відсоток
Відсоток
показників, од.
програми, од.
виконаних,
досягнутих,
%
%
Всього
Виконано Невиконано
Всього
Досягнуто Недосягнуто
30
29
1
96,66666666
0
0
0
0
66667
Фінансування проводилось згідно з рішенням Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467
«Про бюджет міста Києва на 2019 рік», від 04.04.2019 №513/7169 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» та
рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 «Про затвердження міської цільової програми
«Соціальне партнерство» на 2019 - 2021 роки».
Щодо розділу І програми :
п. 1. Планові обсяги фінансування громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю
складають 15916,3 тис. грн. За 2019 року проведені видатки 101 громадськими та районними
організаціями на суму 12758,1 тис. грн. для реалізації 111 проєктів. Кількість осіб, яким громадські
організації надають послуги в рамках виконання проєктів складають 458512 особи.
Середні витрати на реалізацію 1 проєкту громадськими організаціями складає 114,9 тис.грн.
Динаміка кількості осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів
складає 100 %.
Щодо розділу ІІ програми :
п.1 Громадським організаціям з питань забезпечення гендерної рівності, іншим організаціям для
реалізації 10 проєктів профінансовано у сумі 1051,8 тис.грн. Кількість осіб, яким громадські організації
надали послуги в рамках виконання проєктів – 6547 осіб.
п.2 Профінансовано в повному обсязі Київське об’єднання Спілки Самаритян України на
виконання заходів, пов’язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення у сумі
510,0 тис. грн. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування складає 15 тис. осіб.
п.3 На фінансову підтримку Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного
Хреста на виконання (реалізацію) проектів медико - соціальної допомоги одиноким громадянам
похилого віку та людям з інвалідністю планові обсяги становлять 1736,3 тис.грн, фактичні видатки
склали 1584,2 тис. грн.
Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування – 41,7 тис. осіб.
п.3 Планові обсяги Центру захисту дітей «Наші діти» становлять 1200,0тис.грн, фактичні 750,0
тис.грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 216 особи.
п.4 Планові обсяги на фінансову підтримку благодійній організації «Фонд «Асперн» на оплату
комунальних послуг та оренди приміщення 512,7 тис. грн, фактичні видатки становлять 347,0тис.грн.
Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 800 осіб.
Всього по розділу ІІ : планові обсяги склали 4785,1 тис. грн, фактичні обсяги - 4243,0 тис. грн.
Відхилення становить – 542,1 тис. грн. Стан виконання ІІ розділу становить 89 %. Динаміка кількості
осіб, охоплених соціальним обслуговуванням – 100%.
Щодо розділу ІІІ програми:
На проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат заплановані
обсяги 6980,6 тис. грн., фактичні обсяги за 2019 рік склали 6906,4 тис.грн.(в т.ч. райони провели заходи
на суму 1247,8 тис.грн).
Кількість осіб, охоплених заходами складає 335,6 тис.осіб. Середні видатки на проведення одного
заходу складають 383,7 тис. грн. Динаміка кількості осіб, охоплених заходом складає 100%.
Загальні планові обсяги фінансування по програмі «Соціальне партнерство» разом з РДА на 2019
рік становлять 27 682,0 тис. грн, фактичні обсяги склали 23 907,5тис.грн. Програма виконана на 87 %.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому
Фінансування проводилось за потребою

Відповідальний виконавець:
___________________
(посада)

____________________
(підпис)

___________________
(ініціали і прізвище)

