звіт
про роботу Ки.і.вського міського центру по нарахуванню
та здійсненню соціальних виплат за 9 місяців 2018 року.
Станом на о1.10.2018 року на обліку в органах праці та соціального захисту
населення міста Києва перебуває 93703 одержувача державно.і. допомоги сім'ям з
дітьми, 3407 одержувачів державноЇ соціально.і. допомоги малозабезпеченим
сім'ям, 20247 одержувачів державно.і. соціально.і. допомоги особам з інвалідністю
з дитинства та дітям з інвалідністю, 5 352 одержувача державно.і. соціально.і.

допом6ги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, 195
одержувачів тимчасово.і. державно.і. допомоги дітям, батьки яких ухиляються від
сплати аліментів, 59 одержувачів державно.і. соціальноЇ допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
За 9 місяців 2018 року виплачено допомоги з місцевого бюджету за
рахунок субвенцій з державного бюджету на загальну суму 1 678 295,О тис. грн
(касові видатки) з них згідно законів Укра.і.ни та постанов Кабінету Міністрів
укра`1.ни:

• Закону Укра.і.ни "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" -1 180 426,4
тис. гривень;

• Закону Укра.і.ни "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім'ям" -79 746,6 тис. гривень;

• Закону Укра.і.ни "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю
з дитинства та дітям з інвалідністю" -332 710,8 тис. іривень;

• Закону Укра.і.ни "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію та особам з інвалідністю"- 74 089,8 тис. гривень;
• постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 31 січня 2007 року № 81 "Про

затвердження порядку призначення та виплати державно.і. соціально.і. допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ірошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам, за надання соціальних

послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом
«гроші ходять за дитиною» - 9 394,9 тис. гривень;

• постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 22 лютого 2006 року №189
"Про затвердження порядку призначення та виплати тимчасово.і. державно.і.

допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають
можливості утримувати дитину або місце проживання Їх невідоме" - 1 926,5 тис.
гривень.

За

9 місяців

2018 року

2038 одержувачам здійснена виплата ірошово.і.

допомоги особам, які проживають разом з особою з інвалідністю 1 та 2 ірупи
внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарсько.і. комісіЇ медичного
закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним на суму
36107,6 тис. гривень.

Згідно законів Укра.і.ни "Про статус ветеранів війни, гаранті.і. .і.х
соціального захисту" та ``Про жертви нацистських переслідувань" в 2018 році

була проведена виплата разово.і. грошово.і. допомоги до 5 Травня 80086
ветеранам війни на загальну суму 105 498,6 тис. іривень.
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На виконання постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 28 березня 2014
року № 76 "Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов'язана з
участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно
присвоєно звання Герой УкраЇни за громадянську мужність, патріотизм, геро.і.чне
відстоювання конституційних засад демократі.і., прав і свобод людини,
самовіддане служіння Укра.і.нському народові, виявлені під час Революці.і. .

гідності" було проведено виплату одноразово.і. ірошово.і. допомоги 31 особі, які є
членами сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях
громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21
лютог6 2014 року на загальну суму 7 929,8 тис. гривень.

На виконання постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни від о6 серпня 2014
№324 "Про соціальний захист осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під
час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21
листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року" було проведено виплату одноразово.і.
грошово.і. допомоги 62 особам на загальну суму 21892,О тис. гривень.

На виконання постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 29 липня 2015
№535 "Про соціальний захист осіб, які отримали тілесні ушкодження середньо.і.
тяжкості під час участі у масових акціях іромадського протесту, що відбулися у
період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року" було проведено виплату
одноразово.і. грошово.і. допомоги 75 особам на загальну суму 25991,3 тис. іривень.
На виконання постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 23 ірудня 2015
№1098 "Про соціальний захист осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження,
побо.і., мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що
відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року" було

проведено виплату одноразово.і. грошово.і. допомоги 222 особам на загальну суму
31925,О тис. іривень.

На виконання постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни від о1.10.2014 №505

"Про надання щомісячно.і. адресно.і. допомоги внутрішньо переміщеним особам
для покрипя витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг" за 9 місяців 2018 року було проведено виплату допомоги на загальну
суму

291842,1 тис.

гривень.

Станом на о1.07.2018 року виплата допомоги

здійснюється 22 611 сім'ям.

На виконання постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 28.02.2011 р №268

"Про виплату одноразово.і. винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання
Укра.і.ни "Мати-геро.і.ня" за 9 місяців 2018 року було проведено виплату

одноразово.і. винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання Укра.і.ни ``Матигеро.і.ня" 13 особам на загальну суму 226,2 тис. гривень.

На виконання постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 25.07.2012 р №256

"Про затвердження Порядку виплати одноразово.і. матеріально.і. допомоги особам,
які постраждали від торгівлі людьми" за 9 місяців 2018 року було проведено
виплату одноразово.і. матеріально.і. допомоги особам, які постраждали від торгівлі
людьми 4 особам на загальну суму 20,2 тис. гривень.
На виконання постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 12.04.2017 р. №256

"деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів

із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій
населення" за 9 місяців 2018 року було проведено виплату одноразово.і.
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матеріально.і. допомоги 516 непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю на загальну суму 361,9 тис. гривень.
За 9 місяців 2018 року з місцевого бюджету
на виплату інвалідам

компенсаці.і. на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, запасні
частини до них та транспортні видатки профінансовано 347,О тис. іривень.
За 9 місяців 2018 року Ки.і.вським міським відділенням Фонду соціального
захисту інвалідів на виплату компенсаці.і. за невикористану санаторно-курортну
путівку профінансовано 342,О тис. іривень.
Також, спеціалістами центру здійснюються виплати:
• 1964 одержувачам компенсаці.і. фізичним особам, які надають соціальні
послуги;
о 1 671 одержувачам компенсаці.і. непрацюючій працездатній особі, яка
доглядає за інвалідом першо.і. ірупи, а також за престарілим, який досяг 80річного віку;

• 4 одержувачам допомоги сім'ям з дітьми, які постраждали внаслідок

Чорнобильсько.і. катастрофи ;

• 46 698 одержувачам

компенсаці.і. на продукти харчування учасникам

ліквідаці.і. наслідків аварі.і. на ЧАЕС 1 та 2 категорі.і..

За 9 місяців 2018 року за рахунок коштів місцевого бюджету здійснювались

виплати

різних видів матеріально.і. допомоги на виконання місько.і. цільово.і.

проірами " Турбота. Назустріч киянам." на 2016-2018 роки, а саме:
Номер р]шенняКи.і.врадита
Назва рішення Ки.і.вради та
РОЗПОРЯдЖеННЯ

кмдА

Рішення КиЇвради

розпорядження КМдА

від о3.03.2016

допомога на поховання деяких категорій
осіб, виконавщо волевиявлення

Ng 1 1 6/ 1 1 6

померлого або особі, яка зобов'язалась

КількістьОтримувачів

допомоги
1314

Матеріальна допомога на придбання

від о3.03.2016

твердого патіива ветеранам війни та

№116/116

малозабезпеченим сім'ям

Рішення Ки.і.вради

допомога киянам - учасникам

від о9.10.2014№271/271

антитерористичноЇ операці.і. (5 000 грн)

початку року
(тис. грн.)
3820,1

в т.ч. 268 чол.за2017рік
672,5

поховати померлого
Рішення Ки.і.вради

Загальна сумавидатківз

55

159,5

25709

128588,4

545

13627,2

29

725,3

10

255,9

35

175,0

Матеріальна допомога членам сімей
загиблих (померлих) киян, які брали
участь в ііроведенні антитерористично.і.
операці.і. (25 000грн)

Матеріальна допомога членам сімей
киян, які загинули або померли внаслідок
поранень, каліщва, контузі.і. чи інших
ушкоджень здоров'я, одержаних під час
участі у Революці.і. Гідності (25 000 грн)

Щомісячна адресна матеріальна допомога

малолітнім та неповнолітнім дітям,

пасинкам, падчеркам киян, які загинули

або померли внаслідок поранень,
каліцтва, контузі.і. чи інших ушкоджень
здоров'я, одержаних під час участі у
РеволюціЇ Гідності (3 000 грн)

допомога на поховання киян- учасників
антитерористичноЇ операці.і. (5 000 ірн)

Заборгованістьстаномн

01.10.2018

(тис. грн.)

Щомісячна адресна матеріальна допомога
киянам - учасникам антитерористично.і.
операці.і. та сім'ям киян, які загинули під
час проведення антитерористичноЇ
операці.і. для покритгя витрат на оплату

ііііі=

4

471

13376,9

17

799,3

179

1363,6

73822

27620,5

48750

13180,6

9556

22365,0

42

126,8

50 289

30 303,9

26 520

8 060,5

20

234,5

1

0,5

ними житлово-комунаjіьних пос]іуг
матеріальна допомога на
часткову
компенсацію членам сімей загиблих
(померлих) киян, які брали участь у
проведенні антитерористично.і. операці.і.,

на
виготовлення
надгробків

озпорядження

мдА

ід 10.04..18 № 600

озпорядження

мдА

та

встановлення

Щомісячна матеріальна допомога дітямсиротам, позбавлених батьківського
піклування, дітям-інвалідам
Одноразова адресна соціальна
матеріальна допомога ветеранам ВВВ до

озпорядження

мдА

дня Перемоги, дня пам'яті та примирення
Матеріальна допомога деяким
іромадянам, постраждалим від

ід о4.04.2018 № 54

ЧорнобильськоЇ катастрофи (32 роковиничк)

ід 18.04.2018 № 655

озпорядження

Одноразова адресна матеріальна

мдА від

допомога малозабезпечених громадян м.

13 .05.2016р. Ng 317

Києва, які опинилися в складнж

ішення Ки.і.вради

житгєвих обставинах
Одноразова адресна матеріальна

ід о3.03.2016

допомога особам, які досягли 100 річного

gl l6/116

віку у 2018 році

Розпорядження

Одноразова адресна соціальна

кмдА від

матеріальна допомога з нагоди

03.08.2018р.

святкування дня Незалежності УкраЇни у

№1391

2018 році

Розпорядження

Одноразова адресна соціальна

кмдА від

матеріальна допомога з нагоди

23.08.2018р.

святкування дня Незалежності Укра.і.ни у
2018 році (зміни до розпорядження

№1524

КМдА від о3 .08.18 №1391)

Рішення Ки.і.вради
від о3.03.2016р.№!116/116

Щомісячна виплата грошово.і. компенсаці.і.
витрат на автомобільне пальне з
розрахунку 50 літрів високооктанового
бензину на місяць
Компенсація за самостійне санаторнокурортне лікування

За 9 місяців 2018 року відділом контролю за правильністю здійснення
соціальних виплат та виплатою пенсій перевірено правильність нарахування та

виплати пенсій управлінням з питань виплати пенсій Головного управління
Пенсійного фонду Укра.і.ни в м. Києві по 8 районах.

район
Солом'янський
дарницький

суми

суми

переплат недоплат

Попереджено Попереджено Кількістьособовихрахунків
переплат

недоплат

20529,96

438663,16

21846,15

34985,82
49555,66

82535,55

1 1804,03

5950
5660

Святошинський
Шевченківський

9617,19

33830,83

18636,81

268730,72
57495,38

10498,35

580,65

54906,15

ГОЛОСі.1.ВСЬКИй

22846,78

29073,55
48125,77

6650
4900

12670,60

230803,60

6780

Всього:

76612,50 195571,63

134953,57

1050599,01

29940
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За результатами перевірки складено акти по деснянському, Подільському,
Печерському районах, які знаходиться на узгодженні в управлінні з питань
виплати пенсій Головного управління Пенсійного фонду Укра.і.ни в м. Києві.
Відділом контролю за правильністю призначення соціальних виплат за
9 місяців 2018 року перевірено

115023

справ одержувачів допомоги та

компенсацій. В результаті перевірок справ одержувачів допомоги та компенсацій
повернено на дооформлення 807 справ, що складає 1,2% від перевірених справ.

Виявлено помилок, що впливають на розмір допомоги та компенсацій в 783
справах, що складає 1,2°/о від усіх перевірених справ, на загальну суму умовних
переплат - 772824 ірн та умовних недоплат - 267277 іривень. Виявлено
технічkих помилок в 266 справах, що складає о,4°/О від усіх перевірених справ.
Повернено на дооформлення 1779 справ, що складає 4,3О/о від усіх перевірених
справ, призначення по яких здійснено згідно постанови Кабінету Міністрів
Укра.і.ни від о1.10.2014 № 505 "Про надання щомісячно.і. адресно.і. допомоги

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг".
За 9 місяців 2018 року в центр надійшло 76 ухвал про відкриття проваджень

за позовними заявами з питань збільшення сум компенсацій ветеранам війни,
іромадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильсько.і. катастрофи та іншим
категоріям населення, в т.ч. :
1) відповідно до Закону Укра.і.ни "Про статус ветеранів війни, гаранті.і. .і.х

соціального захисту" ( разова грошова допомога до 5 травня ) - 1 1 позовних заяв;
2) відповідно до Закону Укра.і.ни "Про статус і соціальний захист іромадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильсько.і. катастрофи" (допомога на
оздоровлення) - 8 позовних заяв;
3) відповідно до Закону Укра.і.ни "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"

(допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею

трирічного віку) - 5 позовних заяв;

4) відповідно до п. 2 Порядку надання щомісячно.і. адресно.і. допомоги
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів Укра.і.ни від о1.10.2014 №505 -51 позовна заява;

5) інших позовних заяв - 1 позовна заява.
Прийнято та опрацьовано 351 постанова (ухвала) судів різних інстанцій, а
саме:
-І інстанці.і. -305;

- апеляційно.і. інстанці.і. - 33 ;
- касаційно.і. інстанці.і. - 13 .

Прийнято 254 судових повістки-повідомлення про виклик представника
Центру для участі у судовому засіданні.
до відділу правово.і. та кадрово.і. роботи від відділів по здійсненню соціальних
виплат надійшли 76 копій розпоряджень управлінь праці та соціального захисту

населення районних в місті Києві державних адміністрацій, щодо призначення
допомоги відповідно до рішень судів, які відпрацьовані та долучені до матеріалів
судових справ.

Прийнято та опрацьовано 211 повідомлень та постанов з управління
державно.і. виконавчо.і. служби Головного територіального управління юстиці.і. у
місті Києві.
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Станом на о1.10.2018 р. штатних працівників центру - 262
фактично працівників облікового складу 269 осіб, в тому числі:
-керівників
-фахівців

одиниці,

-28 осіб;
-224 особи;

-інших працівників фобітники)
-17 осіб.
Серед працівників центру, які займають посади керівників - 25 осіб мають
повну вищу освіту, що становить 89,3 %, та 3 особи мають базову вищу освіту,
що становить 10,7 %.

Серед фахівців центру 154 особи мають повну вищу освіту, що становить
68,8% та 70 осіб мають базову вищу освіту, що становить 31,2 О/о.
Навчаються серед фахівців без відриву від виробництва 4 особи, що
становить і ,8 оіо.
Серед інших працівників, мають повну вищу освіту - 2 особи та професійнотехнічну - 3 особи.
За 9 місяців 2018 року прийнято на роботу в центр 12 осіб, в тому числі:
- керівників - 1 особа;
-фахівців

-11 осіб.

За 9 місяців 2018 року звільнено 11 осіб, в тому числі:
- керівників - 1 особа;
-фахівців

-10осіб;

в тому числі:

- за власним бажанням - 7 осіб;
- по переведенню - 2 особи;
- за згодою сторін -2 особи.

директор Центру

Міжальчук 40421 15
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