Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки
назва міської цільової програми

за 2020, 9 місяців
1.
Всього
33

Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:
Кількість заходів програми, од.
Відсоток виконаних
заходів, %
Виконаних
Невиконаних
0
33
0,00
1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

15. Забезпечувати осіб пенсійного віку та осіб з інвалідністю мобільними системами екстреного
оповіщення з абонентською підтримкою
Причини невиконання: Закупівля не відбулась в зв'язку з відхилення всіх тендерних
пропозицій учасників через невідповідність вимогам, визначеним у тендерній документації.
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
Причини невиконання: В зв'язку з карантиними заходами договори про організацію
громадських робіт не укладалися та не було залучено жодну безробітну особу до громадських
робіт.
28.Забезпечувати компенсацію за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих
категорій осіб, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської
ради, а також студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійнотехнічних навчальних закладів, а також пенсіонерів за віком, які згідно із законодавством України
мають право безоплатного проїзду
Причини невиконання: З метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, установлено Кабінетом Міністрів України
карантин на території міста Києва, що призвело до падіння пасажиропотоку, зокрема пільгової
категорії осіб.
32. Забезпечувати компенсацію пільговим категоріям населення за встановлення лічильників
холодного та гарячого водопостачання
Причини невиконання: Порядок надання компенсації окремим пільговим категоріям населення
міста Києва за встановлення лічильників холодного та гарячого водопостачання затверджено
Наказом ДСП від 17.08.2020 №152, який 13.09.2020 зареєстрований за № 183/186 в установленому
порядку. Станом на 01.10.2020 заяви на компенсацію до ДСП не надходили.
2.

Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники
Кількість результативних
Відсоток
показників, од.
виконаних,
%
Всього
Виконано Невиконано
171
0
171
0

Індикатори програми
Кількість індикаторів
Відсоток
програми, од.
досягнутих,
%
Всього
Досягнуто Недосягнуто
1
0
1
0

Плановий ресурс Програми на 2020 рік складає 3 231 416,7 тис. грн, профінансовано за січеньвересень 2020 року 1 677 676,6 тис грн, що становить 51,9% до планових річних призначень.
За січень – вересень 2020 року надана адресна матеріальна допомога з нагоди відзначення державних,
релігійних свят та визначних дат, киянам - учасникам антитерористичної операції, Героям Небесної
сотні, членам їх сімей та членам сімей загиблих, киянам, які опинилися в складних життєвих
обставинах та іншим окремим категоріям соціально незахищених верств населення на загальну суму
612165,4 тис гривень.
Надана щомісячна адресна матеріальна допомога дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з
інвалідністю на загальну суму 215993,5 тис. гривень.
Забезпечено належне функціонування установ, закладів соціального захисту, створеними за рішеннями
місцевих органів влади, видатки становили 91481,4 тис. гривень.
Малозабезпечені одинокі громадяни та інші верстви населення м. Києва забезпечені продуктовими
наборами, безкоштовним харчуванням, на загальну суму 12306,4 тис. гривень.
Забезпечено виконання заходу Програми щодо надання комплексної соціально-психологічної допомоги
киянам-учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих, видатки становили 4432,1 тис. грн.
В звітному періоді профінансовано компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян в сумі 652865,6 тис. гривень.
Забезпечено придбання комплексних проїзних квитків для військовослужбовців військових частин, які
дислокуються на території міста Києва для виконання покладених на них обов'язків на суму 1 209,0 тис.
гривень.
У звітному періоді складним протезуванням забезпечено 116 осіб, закуплено 3626 одиниць засобів
реабілітації та пересування, 8528 одиниць ортопедичного взуття та ортезів на стопу , в рамках
боротьби з коронавірусною інфекцією закуплено 1436,2 тис. одиниць дезінфікуючих засобів на
загальну суму 45277,0 тис. грн.
За 9 місяців 2020 року придбано путівки на загальну суму 30747,6 тис.грн, а саме:
- для 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 на суму 14915,7 тис грн;
- на оздоровлення дітей киян-учасників антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії), дітейкиян військовослужбовців та дітей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції на суму 9216,4, для оздоровлення мешканців Святошинського та
Дарницького будинків-інтернатів на суму 1050,0 тис. грн та для дітей з інвалідністю, пов’язаною із
захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями на суму 5565,5 тис.грн.
Проведено закупівлю додаткових соціальних послуг на суму 160,4 тис.грн (закуплено 2 види послуг).
Профінансовано заборгованість минулих років згідно рішень Господарського суду компенсації за
надані пільги окремим категоріям населення на оплату послуг зв’язку на суму 11038,2 тис грн.
3.
Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому
Програма виконана в межах фінансування за 9 місяців. Заходи щодо соціальної підтримки громадян
для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціальнопобутового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки
малозабезпеченим верствам населення, поліпшення становища людей з різними вадами, що передбачені
Програмою, підвищать ефективність системи соціальної допомоги в місті Києві через посилення
адресності при її наданні. Вважаємо за доцільне продовжити виконання заходів Програми та
здійснювати відповідне їх фінансування.
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