Інформація про виконання програми
за 2020, 1 квартал
1. Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування відповідального виконавця програми

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік,
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
за звітний період (тис. грн)
(тис. грн.)
Інформація
викоу тому числі: за джерелами:
у тому числі: за джерелами:
про
Виконавці
Причини
нання
заходу
виконання
невиконання
Усього держав- бюджет
(план/ Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

Завдання: Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги
1. Забезпечувати надання
одноразової адресної
соціальної матеріальної
допомоги окремим
категоріям соціально
незахищених верств
населення, ветеранам війни
міста Києва

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

381 660,2

0,0

381 660,2

0,0

109 496,9

0,0

109 496,9

0,0

Виконано
частково

Отримали
матеріальну
допомогу 347,9
тис осіб.

2. Надавати кошти на
Департамент
стаціонарне лікування, в
соціальної
тому числі ендопротезування, політики
слухопротезування та
виконавчого
протезування ока,
органу
компенсації витрат на
Київської
стаціонарне лікування
міської ради
киянам, які брали
(Київської
безпосередню участь в
міської
антитерористичній операції, державної
забезпеченні її проведення, у адміністрації)
здійсненні заходів із
забезпечення національної
безпеки і оборони (далі учасники відсічі збройної
агресії РФ), особам, яким
видано посвідчення

2019,
2020,
2021

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

225,9

0,0

225,9

0,0

Виконано
частково

Отримали
кошти на
стаціонарне
лікування 7
осіб.

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік,
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
за звітний період (тис. грн)
(тис. грн.)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
про
Причини
нання
заходу
виконання
невиконання
Усього держав- бюджет
(план/ Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

бійця-добровольця, який брав
участь у захисті
територіальної цілісності та
державного сувіренітету на
сході України (далі - бійцідобровольці), членам сімей
Героїв Небесної Сотні,
членам сімей загиблих
(померлих) киянам, які брали
безпосередню участь в
антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення,
учасникам відсічі збройної
агресії РФ
3. Забезпечувати надання:
Департамент
Щорічної матеріальної
соціальної
допомоги:
політики
киянам, які брали
виконавчого
безпосередню участь в
органу
антитерористичній операції, Київської
забезпеченні її проведення, міської ради
учасникам відсічі збройної
(Київської
агресії РФ, бійцям міської
добровольцям;
державної
киянам- постраждалим
адміністрації)
учасникам Революції
Гідності;
непрацездатним киянампостраждалим учасникам
Революції Гідності, які мають
статус особи з інвалідністю
внаслідок війни І та ІІ груп
внаслідок травм, контузії,
каліцтва, захворювань,
пов'язаних із участю у
Революції Гідності;
членам сімей загиблих

2019,
2020,
2021

192 301,3

0,0

192 301,3

0,0

159 531,5

0,0

159 531,5

0,0

Виконано
частково

Фінансування
відбувається за
зверненнями.

Найменування
заходу

(померлих) киян, які брали
безпосередню участь в
антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення,
учасників відсічі збройної
агресії РФ, бійцівдобровольців;
членам сімей киян, які брали
безпосередню участь в
антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення,
учасників відсічі збройної
агресії РФ, бійцівдобровольців, які
перебувають у полоні або
зникли безвісті;
членам сімей киян - Героїів
Небесної Сотні;
Щомісячної адресної
матеріальної допомоги:
непрацездатним батькам,
дружинам (чоловікам),
неодруженим повнолітнім
дітям, визначеним інвалідами
з дитинства 1 та 2 груп або
інвалідами 1 групи киян Героїв
Небесної Сотні;
неповнолітнім дітям,
пасинкам, падчеркам киянГероїв Небесної Сотні;
малолітнім та неповнолітнім
дітям, пасинкам, падчеркам
із сімей загиблих (померлих)
киян, які брали
безпосередню участь в
антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення,
учасників відсічі збройної

Обсяги фінансування на 2020 рік,
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
за звітний період (тис. грн)
(тис. грн.)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
про
Причини
нання
заходу
виконання
невиконання
Усього держав- бюджет
(план/ Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

Найменування
заходу

агресії РФ та бійцівдобровольців;
Для покриття витрат на
оплату житлово-комунальних
послуг:
киянам, які брали
безпосередню участь в
антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення,
учасникам відсічі збройної
агресії РФ, бійцямдобровольцям та членам їх
сімей; членам сімей загиблих
(померлих) киян, які брали
безпосередню участь в
антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення,
учасників відсічі збройної
агресії РФ та бійцівдобровольців, які
перебувають у полоні або
зникли безвісті, в тому числі
членам сімей загиблих
(померлих) киян, які брали
безпосередню участь в
антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення,
учасників відсічі збройної
агресії РФ та бійцівдобровольців, яким
встановлено відповідний
статус згідно з Законом
України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;
киянам-членам сімей
учасників бойових дій та
військовослужбовців, які

Обсяги фінансування на 2020 рік,
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
за звітний період (тис. грн)
(тис. грн.)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
про
Причини
нання
заходу
виконання
невиконання
Усього держав- бюджет
(план/ Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік,
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
за звітний період (тис. грн)
(тис. грн.)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
про
Причини
нання
заходу
виконання
невиконання
Усього держав- бюджет
(план/ Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

загинули (померли) чи
пропали безвісти на території
республіки Афганістан, яким
встановлено відповідний
статус згідно з Законом
України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» або
«Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців
та членів їх сімей»;
учасникам війни з числа
учасників, які брали
безпосередню участь в
антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення,
учасникам відсічі збройної
агресії РФ та бійцямдобровольцям, яким
встановлено статус згідно з
Законом України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", розмір
середньомісячного сукупного
доходу сім'ї яких у
розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців
перевищує величину доходу,
який дає право на податкову
соціальну пільгу; членам
сімей киян-Героїв Небесної
Сотні, киянам постраждалим учасникам
Революції Гідності

5. Забезпечувати надання
одноразової адресної
матеріальної допомоги

Департамент
соціальної
політики

2019,
2020,
2021

107 079,5

0,0

107 079,5

0,0

27 362,0

0,0

27 362,0

0,0

Виконано
частково

Кількість
одержувачів 7016 осіб

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік,
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
за звітний період (тис. грн)
(тис. грн.)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
про
Причини
нання
заходу
виконання
невиконання
Усього держав- бюджет
(план/ Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

малозабезпеченим верствам
населення міста Києва та
киянам, які опинилися в
складних життєвих
обставинах

виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),
Районні в місті
Києві державні
адміністрації
6. Забезпечувати надання
Департамент
2019,
допомоги на поховання
соціальної
2020,
особи, яка не досягла
політики
2021
пенсійного віку та на момент виконавчого
смерті не працювала, не
органу
перебувала на службі, не
Київської
зареєстрована у Центрі
міської ради
зайнятості як безробітна,
(Київської
виконавцю волевиявлення
міської
померлого або особі, яка
державної
зобов’язалась поховати
адміністрації)
померлого
7. Сприяти забезпеченню:
Департамент
осіб з інвалідністю, дітей з
соціальної
інвалідністю, осіб похилого політики
віку та жінок, які зазнали
виконавчого
мастектомію протезами, (у
органу
тому числі молочних залоз
Київської
для занять фізкультурою та міської ради
плаванням, ліфами та
(Київської
компресійними рукавами)
міської
засобами пересування,
державної
реабілітації та складного
адміністрації)
протезування;
малозабезпечених громадян,
осіб похилого віку, дітей з
інвалідністю засобами
особистої гігієни (підгузками,

2019,
2020,
2021

8 849,0

0,0

8 849,0

0,0

1 653,6

0,0

1 653,6

0,0

Виконано
частково

Отримали
матеріальну
допомогу 445
осіб

135 600,0

0,0

135 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не виконано

В звітному
періоді
проведена
підготовка
тендерної
документації,
здійснено
закупівлю
згідно чинного
законодавства.
Питання
знаходиться на
стадії перевірки
тендерних
пропозицій
учасників.

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік,
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
за звітний період (тис. грн)
(тис. грн.)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
про
Причини
нання
заходу
виконання
невиконання
Усього держав- бюджет
(план/ Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

пелюшками, урологічними
прокладками тощо);
передчасно народжених
дітей, вагою при народжені
до 1500 грамів; дітей з
малозабезпечених та
багатодітних сімей засобами
особистої гігієни (підгузками,
пелюшками тощо) та киян, в
першу чергу осіб з
інвалідністю, ортопедичним
взуттям та ортезами на стопу.
8. Здійснювати привітання
мешканців м. Києва, які
відзначають свій 100-річний
ювілей, з врученням
матеріальної допомоги,
квітів, адреса та подарунку

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

423,0

0,0

423,0

0,0

35,2

0,0

35,2

0,0

Виконано
частково

Отримали
матеріальну
допомогу 7
осіб.

9. Надавати матеріальну
допомогу на придбання
твердого палива ветеранам
війни та малозабезпеченим
сім'ям, які отримують
субсидії

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

259,6

0,0

259,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не виконано

Звернення не
надходили

10. Надавати щомісячну
адресну соціальну
матеріальну допомогу дітямсиротам та окремим
категоріям осіб з

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу

2019,
2020,
2021

314 905,6

0,0

314 905,6

0,0

72 974,0

0,0

72 974,0

0,0

Виконано
частково

Отримали
матеріальну
допомогу 27216
осіб.

Найменування
заходу

інвалідністю

11. Надавати матеріальну
допомогу жінкам,
зареєстрованим у місті Києві,
які народили трійню і більше
дітей, за поданням
Департаменту охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)
12. Надавати матеріальну
допомогу на часткову
компенсацію членам сімей
загиблих (померлих) киянам,
які брали безпосередню
участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її
проведення, учасникам
відсічі збройної агресії РФ,
членам сімей загиблих
(померлих) бійцівдобровольців на
виготовлення та
встановлення надгробків та
допомогу на поховання киян,
які брали безпосередню
участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її
проведення, учасників відсічі
збройної агресії РФ та
бійців-добровольців

Обсяги фінансування на 2020 рік,
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
за звітний період (тис. грн)
(тис. грн.)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
про
Причини
нання
заходу
виконання
невиконання
Усього держав- бюджет
(план/ Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

216,3

2019,
2020,
2021

3 000,0

0,0

216,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не виконано
Звернення не
надходили

0,0

3 000,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

Виконано
частково

Отримали
допомогу на
поховання - 6
осіб.

Найменування
заходу

13. Надавати щомісячну
матеріальну допомогу
почесним громадянам міста
Києва, які досягли
пенсійного віку

Обсяги фінансування на 2020 рік,
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
за звітний період (тис. грн)
(тис. грн.)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
про
Причини
нання
заходу
виконання
невиконання
Усього держав- бюджет
(план/ Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

3 046,7

0,0

3 046,7

0,0

663,4

0,0

663,4

0,0

Виконано
частково

Отримали
допомогу 27
осіб.

14. Надавати матеріальну
Департамент
допомогу киянамсоціальної
уповноваженим членам сімей політики
загиблих киян-учасників
виконавчого
антитерористичної операції органу
за належні для одержання або Київської
одержані ними земельні
міської ради
ділянки для будівництва і
(Київської
обслуговування жилого
міської
будинку, господарських
державної
будівель і споруд
адміністрації)

2019,
2020,
2021

42 200,0

0,0

42 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не виконано

Підготовлено
10 проєктів
рішень КМР,
після
прийняття яких
буде
забезпечено
виплату
матеріальної
допомоги
родинам.

15. Забезпечувати осіб
пенсійного віку та осіб з
інвалідністю мобільними
системами екстреного
оповіщення з абонентською
підтримкою

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

34 400,0

0,0

34 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не виконано

Фінансові
показники по
данному заходу
передбачено
26.03.2020
рішенням КМР
№902/9072.

16. Забезпечувати надання
соціальних послуг
установами, закладами
соціального захисту,
створеними за рішеннями

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу

2019,
2020,
2021

138 345,7

0,0

138 345,7

0,0

30 268,7

0,0

30 268,7

0,0

Виконано
частково

Фінансування
здійснюється
згідно
замовлень на
фінансування.

Найменування
заходу

місцевих органів влади

17. Надавати адресну
матеріальну допомогу
студентам з інвалідністю,
сиротам, позбавленим
батьківського піклування, із
сімей Героїв Небесної Сотні
та з малозабезпечених сімей
на часткову оплату навчання
у вищих навчальних закладах
за їх вибором

Обсяги фінансування на 2020 рік,
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
за звітний період (тис. грн)
(тис. грн.)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
про
Причини
нання
заходу
виконання
невиконання
Усього держав- бюджет
(план/ Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),
Районні в місті
Києві державні
адміністрації
Департамент
2019,
соціальної
2020,
політики
2021
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2 400,0

0,0

2 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не виконано

Опрацьовано 4
заяви, виплату
буде проведено
в квітні.

18. Забезпечувати
оздоровлення ветеранів війни
та праці, членів сімей
загиблих (померлих)
ветеранів війни, яким
виповнилося 18 років,
постраждалих учасників
Революції Гідності, осіб з
інвалідністю, дітей війни,
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи, м. Києва

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

33 000,0

0,0

33 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не виконано

Оголошено
процедури
закупівель
послуг з
оздоровлення

19. Забезпечувати
оздоровлення у супроводі
матері, батька або особи, яка
замінює батьків:
- дітей киян, які брали
безпосередню участь в
антитерористичній операції,

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради

2019,
2020,
2021

30 000,0

0,0

30 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не виконано

Через
надзвичайну
ситуацію у
зв’язку із
поширенням
коронавірусної
інфекції

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік,
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
за звітний період (тис. грн)
(тис. грн.)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
про
Причини
нання
заходу
виконання
невиконання
Усього держав- бюджет
(план/ Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

забезпеченні її проведення,
учасників відсічі збройної
агресії РФ віком до 14 років;
- дітей-киян
військовослужбовців
військових частин N2260,
2269, 3027, 3030, 3066, 3078,
1465, 1498, 2428, А0222,
А0525, А1799,А1937, А2299,
А4193, які дислокуються на
території міста Києва, віком
до 14 років;
- дітей загиблих (померлих)
киян, які брали безпосередню
участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її
проведення, учасників відсічі
збройної агресії РФ, віком до
18 років

(Київської
міської
державної
адміністрації)

20. Забезпечувати
оздоровлення з курсом
реабілітації дітей та осіб з
інвалідністю Дарницького та
Святошинського дитячих
будинків-інтернатів

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

2 115,0

0,0

2 115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не виконано

Оголошено
процедури
закупівель
послуг з
оздоровлення

21. Забезпечувати
оздоровлення з курсом
реабілітації у супроводі
одного із батьків або
законного представника,
дітей з інвалідністю,

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської

2019,
2020,
2021

11 310,0

0,0

11 310,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не виконано

Тендерна
документація
на стадії
підготовки.

COVID-19
закупівля
санаторнокурортних
путівок в
основному
призупинилась.
Між тим,
тендерна
документація
підготовлена та
при умові
послаблення
карантинних
заходів будуть
проведені
відповідні дії
по закупівлі
згідно чинного
законодавства.

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік,
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
за звітний період (тис. грн)
(тис. грн.)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
про
Причини
нання
заходу
виконання
невиконання
Усього держав- бюджет
(план/ Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

інвалідність яких пов’язана із
захворюванням нервової
системи, що
супроводжується руховими
порушеннями
22. Забезпечувати
проведення заходів по
вшануванню працівників
соціальної сфери

міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

23. Сприяти забезпеченню
безкоштовним харчуванням
та продуктовими наборами
малозабезпечених одиноких
громадян та інших верств
населення міста Києва

24. Сприяти забезпеченню:
миючими засобами
малозабезпечених громадян,
які не здатні до
самообслуговування та
перебувають на обліку в
міському та/або районних
територіальних центрах
соціального обслуговування

400,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Виконано
частково

Проведення
заходу
заплановано на
листопад 2020
року.

Департамент
2019,
соціальної
2020,
політики
2021
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),
Районні в місті
Києві державні
адміністрації

27 102,7

0,0

27 102,7

0,0

1 178,3

0,0

1 178,3

0,0

Виконано
частково

Отримали
проднабори 3218 особи,
забезпечено
харчуванням 399 осіб

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської

2 200,0

0,0

2 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не виконано

Документація
знаходиться на
стадії
проведення
тендерних
закупівель.

2019,
2020,
2021

2019,
2020,
2021

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік,
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
за звітний період (тис. грн)
(тис. грн.)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
про
Причини
нання
заходу
виконання
невиконання
Усього держав- бюджет
(план/ Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

м. Києва;
державної
комплектами постільної
адміністрації)
білизни громадян, які не
здатні до
самообслуговування, мають
V групу рухової активності
та перебувають на обліку в
міському та/або районних
територіальних центрах
соціального обслуговування
м. Києва
25. Оплата за виконані
роботи залучених
безробітних та інших
категорій осіб для участі в
оплачуваних громадських
роботах з метою матеріальної
підтримки та додаткового
стимулювання мотивації до
праці в інтересах
територіальної громади міста

Департамент
2019,
соціальної
2020,
політики
2021
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),
Районні в місті
Києві державні
адміністрації,
Київський
міський центр
зайнятості

1 275,7

0,0

480,5

795,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Не виконано

За даними
КМЦЗ в
зв'язку з
карантиними
заходами
договори про
організацію
громадських
робіт не
укладалися.

26. Забезпечувати надання
комплексної соціальнопсихологічної допомоги
киянам, які брали
безпосередню участь в
антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення,
учасникам відсічі збройної
агресії РФ, бійцям добровольцям, членам їх
сімей та членам сімей

Районні в місті 2019,
Києві державні 2020,
адміністрації, 2021
Служба у
справах дітей
та сім'ї
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської

7 321,7

0,0

7 321,7

0,0

1 370,0

0,0

1 370,0

0,0

Виконано
частково

Всього
отримали
послуги - 5033
особи

Найменування
заходу

загиблих (померлих) киян,
які брали безпосередню
участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її
проведення, учасників відсічі
збройної агресії РФ, бійців добровольців

Обсяги фінансування на 2020 рік,
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
за звітний період (тис. грн)
(тис. грн.)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
про
Причини
нання
заходу
виконання
невиконання
Усього держав- бюджет
(план/ Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
міської
державної
адміністрації),
Київський
міський центр
соціальних
служб для сім'ї,
дітей та молоді
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

28.Забезпечувати
Департамент
компенсацію за пільговий
соціальної
проїзд міським пасажирським політики
транспортом окремих
виконавчого
категорій осіб, право
органу
безоплатного проїзду для
Київської
яких встановлено рішеннями міської ради
Київської міської ради, а
(Київської
також студентів вищих
міської
навчальних закладів I-IV
державної
рівнів акредитації та учнів
адміністрації)
професійно-технічних
навчальних закладів, а також
пенсіонерів за віком, які
згідно із законодавством
України мають право
безоплатного проїзду

2019,
2020,
2021

1 394 401,4

0,0

1 394 401,4

0,0

383 379,5

0,0

383 379,5

0,0

Виконано
частково

Кількість
громадян, які
використали
своє право на
пільговий
проїзд за
рахунок
програми
"Турбота.
Назустріч
киянам"
становить 890,0
тис. осіб.

30. Забезпечувати придбання
комплексних проїзних
квитків у КП «Київський
метрополітен» для
компенсації проїзду міським
пасажирським транспортом

2019,
2020,
2021

7 600,0

0,0

7 600,0

0,0

1 209,0

0,0

1 209,0

0,0

Виконано
частково

Придбано та
видано 930
проїзних
квитків
військовослужб
овцям

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської

Найменування
заходу

військовослужбовців
військових частин
N2260, 2269, 3027, 3030,
3066, 3078, 1465, 1498, 2428,
А0222, А0525, А1799,А1937,
А2299, А4193 ,

Обсяги фінансування на 2020 рік,
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
за звітний період (тис. грн)
(тис. грн.)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
про
Причини
нання
заходу
виконання
невиконання
Усього держав- бюджет
(план/ Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

військових
частин.

31. Надання інших пільг
Департамент
2019,
окремим категоріям громадян соціальної
2020,
відповідно до законодавства політики
2021
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),
Районні в місті
Києві державні
адміністрації

5 433,7

0,0

5 433,7

0,0

80,3

0,0

80,3

0,0

Виконано
частково

Отримали
щомісячну
виплату
грошової
компенсації
витрат на
автомобільне
пальне з
розрахунку 50
літрів
високооктаново
го бензину на
місяць - 20 осіб
(на суму 80,3
тис. грн).

32. Забезпечувати
компенсацію пільговим
категоріям населення за
встановлення лічильників
холодного та гарячого
водопостачання

1 530,0

0,0

1 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не виконано

Розроблено
Порядок
компенсації
пільговим
категоріям
населення за
встановлення
лічильників
холодного та
гарячого
водопостачання
, який готується
для подання до
Головного
територіальног
о управління
юстиції м.

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік,
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
за звітний період (тис. грн)
(тис. грн.)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
про
Причини
нання
заходу
виконання
невиконання
Усього держав- бюджет
(план/ Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

33. Забезпечення закупівлі
додаткових соціальних
послуг, в т. ч. послуги
соціальної адаптації дітей та
осіб з інвалідністю

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

5 446,3

0,0

5 446,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не виконано

35. Забезпечувати
компенсацію за надані пільги
окремим категоріям
населення м.Києва на оплату
послуг зв’язку відповідно до
законів України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», «Про
статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції і деяких
інших осіб та їх соціальний
захист», «Про статус і
соціальний захист громадян
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»,
«Про охорону дитинства»,
«Про реабілітацію жертв
репресій комуністичного
тоталітарного режиму
1917-1991 років», «Про
соціальний і правовий захист
військовослужбовців та
членів їх сімей», «Про
основні засади соціального
захисту ветеранів праці та

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2019,
2020,
2021

19 000,0

0,0

19 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не виконано

Києва
Проведені
тендерні
ізакупівлі
додаткових
соціальних
послуг

Питання на
стадії судового
розгляду

Обсяги фінансування на 2020 рік,
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
за звітний період (тис. грн)
(тис. грн.)
Інформація
викоВиконавці
про
Причини
у
тому
числі:
за
джерелами:
у
тому
числі:
за
джерелами:
нання
заходу
виконання
невиконання
(план/ Усього держав- бюджет
Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

Найменування
заходу

інших громадян похилого
віку в Україні», «Про жертви
нацистських переслідувань»,
в тому числі на підставі
судових рішень
36. Забезпечити заміну
електричних плит
мешканцям Спеціалізованих
будинків для ветеранів війни
та праці, громадян похилого
віку та інвалідів на вул.
Котельникова, 32/11, на вул.
Будищанській, 4 та на вул.
Івана Їжакевича,3.

Департамент
соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2020,
2021

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ

755,0

0,0

755,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 915 578,4

0,0

2 914 783,2

795,2

789 458,3

0,0

789 458,3

0,0

2 915 578,4

0,0

2 914 783,2

795,2

789 458,3

0,0

789 458,3

0,0

Не виконано

Новий захід
передбачений
26.03.2020
рішенням КМР
№902/9072.

3. Аналіз виконання за видатками в цілому
тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування
на 2020 рік з урахуванням змін

Проведені видатки за звітний період

Відхилення

усього

загальний фонд

спеціальний
фонд

усього

загальний фонд

спеціальний
фонд

усього

загальний фонд

спеціальний
фонд

2 914 783,2

2 899 100,2

15 683,0

789 458,3

783 438,6

6 019,7

2 125 324,9

2 115 661,6

9 663,3

Директор Департаменту

Руслан СВІТЛИЙ

