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BIrKoHaBqoro opraHy
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roJroBHoro po:noprAnura 6roaxerunx xout.rig na 2019 -2022 porcu
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Mera (ruicin).{enaprauenry couiarl'Eoi roriTUKIt.

Mera (r'aicix) AenapraMeHTy coqia.nrnoi no:riruxu BI.lKoHaBqoro opraHy
Krd'pcrroi nicrtcoi pagu (Kuiactroi uicu<oi gepxaenoi a,qi\.IiHicrpauii) norsrae B
:a6esreqeHHi peari3arrii s raicri Kuesi 4epxannoi no.niraru y cQepi coqia,'rr'aoro
3axr.rcry HaceJreHHa ra vicrrux qilroenx nporpav cotlianhHoi cnptMoBaHocrl.
BianopiAno ao llo:roNennq npo,{enaprairaenr coqialrnoi noJIlTIlKIl
BrrKoHaBrroro opmHy KniBchKoi Iraicrroi .4epxaenoi aguinicrpaqii (Ktlincrroi
uicxoi pa.alr), 3arBepaxeHoro po3nopsAxeHH.{M BI,IKoHaBqoro oprany Klriaclroi
uicu<oi 4epNaenoi agrrainicrpaqii (Kuinctroi uicrxoi pa,4Iz) sia 10 cepnHs 2015
pory Nl 778, Crparerii po3BI.IrKy uicra Kueea 1o 2025 pory, au:uaqeui rari
ocnoeui uanpxut<ll gi-arr,uocri:

-

pea:ri:aqix AepxaBHI{x coqia:mnux rapanriil orpeirauu rcareropirv rpoMaasH
ra :axoAie coqiamuoi ni;i, puuru uace:rennr;

-

naaar rs couiarsnzx nocnyr (cotliamuoro o6c:ryroayaalrur);

-

couia,ruua inrerpauir iHean iqie.

corliiinr,no-rpy4oei ri,4nocnnu, or,rrara npaqi ra:afinrrocri naceneuntr;
reH,qepHa piBHicrL Ta ssaeN4o,{is 3 rpoMaAc;KllMlr
nerepanie eifinr,r ra npaqi;

Posair

opraui:aqiavn iHaanigie,

II

Ana,ri: noroquoi crryarlii y cQepi aiqrsHocri

Crasov na 01.01.2019 e r'ricri Klteni, 3a AaHLrMn eAuuoro ,qepNagnoro
aBToMar[3oBaHoro peecrpy oci6, .sKi r4alorr [paBo Ha nilrnz (6es nepertrHy
r<areropii), 3apeecrpoBaHo ra rrpoxl,IBa€ 47014 mucnu zpouadau,ltci uarorr, npaeo
na druru ga couiarbHolo o3HaKoto.
433 rrlcqqaM oci6 naaano npaBo Kopl'rcryBarrrct Ao,qarKoBI.IMH rrtJlbraMti 3a
piurenrnvu Kuinpagu. 3orpeua qe oco6ra, rri 3riaHo 3 '{uHHuM 3aKoHoaaBcrBoM
Yrpaiuu ue Malorb npaBa Ha 6e3KoutroBHltfi ni:nrogui [poi3A B llicrr<ouy
nacaxr4pcbKoMy

rpancropri :aralrnoro KoprrcryBaHHt.

На обліку в органах соціального захисту населення міста Києва на
початок 2019 року перебувало:
 126,6 тисяч отримувачів різних видів державної допомоги та
компенсацій;
 28 тисяч учасників АТО;
 174, 8 тисяч внутрішньо переміщених осіб;
 45 550 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії,
яким виплачується компенсаційна виплата на продукти харчування.
 336 тисяч родин, яким призначені житлові субсидії.
32 669 осіб отримують соціальні послуги в територіальних центрах
соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
Понад 80 тисячам ветеранів війни та членам сімей загиблих здійснено
виплату разової грошової допомоги.
1063 дітей киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ,
дітей військовослужбовців військових частин, які дислокуються на території
міста Києва, у супроводі дорослого (961 особа) будуть оздоровлені протягом
року.
26 тисяч осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
протягом року будуть забезпечені лікарськими засобами.
87 проектів поданих громадськими організаціями, діяльність яких має
соціальну спрямованість, отримають фінансову підтримку з бюджету міста
Києва.
Департамент соціальної є головним розпорядником коштів по 42
бюджетним програмам. В підпорядкуванні знаходяться 24 бюджетні установи,
які виконують завдання у сфері соціального захисту населення та надають
соціальні послуги.
На утримання підпорядкованих установ, проведення заходів, надання
пільг, допомоги та інших виплат соціального характеру в 2019 році з міського
бюджету виділено 7 415 016,5 тис. грн, що на 51,0 відсоток більше порівняно з
2016 роком.
З урахуванням потреб киян вирішуються питання щодо:
- забезпечення тих, хто потребує технічними засобами реабілітації та
засобами особистої гігієни,
- оздоровлення пільгових категорій населення, в тому числі дітей з
інвалідністю (з реабілітаційним курсом);
- надання додаткових видів адресної допомоги;
- матеріальної підтримки киянам, які опинилися в складних життєвих
обставинах.
Динаміка основних бюджетних показників
у 2016- 2019 роках
тис. грн

Найменування показника

2016 звіт

2017 звіт

2018 звіт

2019
план*

Міська цільова програма
"Турбота. Назустріч
киянам"
Міська цільова програма
"Соціальне партнерство"

982716,4 1365716,2 1678627,0
9744,6

12998,9

15938,0

Міська комплексна цільова
програма «Київ безбар'єрів»
Підпорядковані установи

2550964,8
18872,5
10000,0

340116,5

460892,7

501335,7

641541,7

36463,4

74036,2

67164,8

91830,6

169801,8

220890,5

254619,3

321180,3

48911,3

21094,5

21593,6

30366,6

3184,3

38473,2

41485,4

47623,6

81755,7

106398,3

116472,6

150540,6

Пільги та субсидії

1452348,9 3173961,6 3469905,6

1277348,8

Допомоги та компенсації

2116487,3 2293021,8 2322535,2

2888626,0

в тому числі
будинки-інтернати для дітей з
вадами фізичного та
розумового розвитку
будинки-інтернати для людей
похилого віку та осіб з
інвалідністю, які не можуть
вести самостійний спосіб
життя
територіальний центр
центри реабілітації дітей та
осіб з інвалідністю
Інші підпорядковані установи

Пільгове медичне
обслуговування осіб, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Будівництво установ та
закладів соціальної сфери

8288,2

14877,2

15350,0

17035,7

0,0

0,0

0,0

10627,0

* Бюджетні показники 2019 року наведено відповідно до рішення Київської міської ради
від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" із змінами

Починаючи з 2018 року економіка країни почала демонструвати поступове
зростання, що в свою чергу позитивно вплинуло на сферу зайнятості населення
та ринок праці столиці.
Згідно останніх наявних статистичних даних (за І квартал 2019 року):
- чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років в місті Києві у
І кварталі 2019 року, в порівнянні з І кварталом 2018 року, зросла на 24,4 тис.
осіб та становила 1 млн. 364,6 тис. осіб;
- рівень зайнятості населення у віці 15-70 років зріс з 61,3%
до 62,4% і це найвищий показник серед регіонів держави (по Україні – 57,1%);

- кількість безробітного населення (за методологією МОП) у віці
15-70 років у І кварталі 2019 року, у порівнянні з І кварталом 2018 року,
скоротилася на 6,9 тис. осіб та становила 97,3 тис. осіб;
- рівень безробіття (за методологією МОП) скоротився з 7,2% до 6,7%
робочої сили і м. Київ (після Харківської та Київської областей) має
найнижчий показник в державі (по Україні – 9,2%).
Середньомісячна номінальна заробітна в м. Києві має тенденцію до
зростання та залишається найвищою серед регіонів України.
Протягом 2016-2018 рр. розмір середньомісячної заробітної плати в
столиці зріс в 1,6 рази з 8 648 грн (за 2016 рік) до 13 542 грн (за 2018 рік).
Згідно статистичних даних за січень-липень 2019 року розмір середньомісячної
заробітної плати по м. Києву склав 15 334 грн, що в 1,5 рази перевищує
середній показника по державі (10 161 грн).
Розділ ІІІ
Стратегічні цілі та завдання Департаменту соціальної
політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
на 2019 – 2022 роки
Завдання стратегічного плану
Стратегічна ціль № 1 Впорядкування системи надання пільг та адресної
допомоги
Завдання 1.1. Надання адресної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги
сім’ям з дітьми, особам з інвалідністю та іншим соціально вразливим верствам
населення.
Завдання 1.2.. Забезпечення надання компенсації за пільговий проїзд в
міському пасажирському транспорті міста Києва, який працює у звичайному
режимі руху, тих категорій осіб, право безоплатного проїзду для яких
встановлено рішеннями Київської міської ради та чинним законодавством
України, здобувачам вищої освіти та учням професійно-технічних навчальних
закладів
Завдання 1.3. Надання додаткових пільг окремим категоріям киян.
Стратегічна ціль № 2 Посилення соціального захисту учасників АТО/ООС
та членів сімей загиблих
Завдання 2.1. Вирішення питання забезпечення житлом осіб з інвалідністю
внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих
шляхом надання грошової компенсації вартості житлових приміщень
Завдання 2.2. Надання додаткових пільг та гарантій учасникам АТО/ООС,
членам їх сімей та членам сімей загиблих.

Стратегічна ціль № 3 Розвиток системи надання соціальних послуг та
забезпечення якості їх надання
Завдання 3.1. Впровадження державних стандартів надання соціальних послуг
в умовах інтернатних установ.
Завдання 3.2 Закупівля додаткових соціальних послуг у недержавних
суб’єктів шляхом механізму соціального замовлення.
Завдання 3. 3. Покращення умов проживання в установах сфери соціального
захисту населення.
Завдання 3.4. Розширення спектру соціальних послуг, які надаються
територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних
послуг).
Стратегічна ціль № 4 Покращення показників столичного ринку праці
Завдання 4.1. Реалізація завдань і заходів, визначених міською Програмою
зайнятості населення на відповідний рік.
Завдання 4.2. Розвиток комунікацій між учасниками ринку праці та
вироблення консолідованих пропозицій сторін соціального діалогу щодо
формування активної політики сприяння зайнятості населення на міському
ринку праці.
Стратегічна ціль № 5 Удосконалення системи взаємодії з громадськими
об’єднаннями, діяльність яких має соціальну спрямованість, забезпечення
гендерної рівності
Завдання 5.1 Надання, на умовах конкурсного відбору, фінансової допомоги
громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на
виконання (реалізацію) розроблених ними проектів.
Завдання 5.2 Удосконалення роботи Київського міського Центру роботи з
жінками (Київського міського центру сім\ї та гендерного паритету).

Розділ ІV
Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності відповідно визначених
стратегічних цілей та завдань на 2019 – 2022 роки
Стратегічна ціль № 1 Впорядкування системи надання пільг та адресної
допомоги

Завдання 1.1. Надання адресної допомоги малозабезпеченим сім’ям,
допомоги сім’ям з дітьми, особам з інвалідністю та іншим соціально
вразливим верствам населення.
Забезпечити у 2019-2022 роках виконання чинного законодавства в
частині підтримки малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, осіб з інвалідністю
та інших соціально вразливих верств населення шляхом надання державної
допомоги.
Заплановані завдання на 2019-2022 роки
Завдання у 2019-2022 роках
Забезпечення надання державної та
допомоги малозабезпеченим сім’ям,
сім’ям з дітьми, особам з інвалідністю
та
іншим
соціально
вразливим
верствам населення.
Надання
одноразової
адресної
соціальної
допомоги
окремим
категоріям соціально незахищених
верств населення, ветеранам війни,
дітям-сиротам та окремим категоріям
осіб з інвалідністю.

Очікуваний результат
Підвищення якості життя соціально
вразливих верств населення

Підвищення ефективності системи
соціальної допомоги в місті Києві

Одним із завдань роботи Департаменту є надання адресної матеріальної
допомоги окремим категоріям соціально незахищеним верствам населення
міста Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах (у разі
довготривалої хвороби, необхідності проведення складного і дорогого
лікування з хірургічним втручанням, смерті близьких родичів (одного з
подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха, катастрофи, пожежі, повені та
інших особливих обставин тощо), які вони не можуть подолати без сторонньої
підтримки, а також надання одноразової адресної допомоги з нагоди
відзначення державних, релігійних свят та визначних дат.
Заплановані завдання на 2019-2022 роки
Завдання у 2019-2022 роках
Надання адресної матеріальної
допомоги незахищеним верствам
населення міста Києва

Очікуваний результат
Забезпечити додаткову матеріальну
підтримку соціально незахищених
громадян

Завдання 1.2. Забезпечення надання компенсації за пільговий проїзд в
міському пасажирському транспорті міста Києва, який працює у звичайному
режимі руху, тих категорій осіб, право безоплатного проїзду для яких
встановлено рішеннями Київської міської ради та чинним законодавством
України, здобувачам вищої освіти та учням професійно-технічних навчальних
закладів

Продовжити у 2019 та наступних роках реалізацію надання пільги
безоплатного проїзду окремим категоріям громадян
Заплановані завдання на 2019-2022 роки
Завдання у 2019-2022 роках
Відшкодування за пільговий проїзд

Очікуваний результат
Надання права безоплатного проїзду
окремих категорій громадян

Завдання 1.3. Надання додаткових пільг окремим категоріям киян.
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням та оздоровленням
ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни,
яким виповнилось 18 років, осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей киян, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
учасників відсічі збройної агресії РФ, дітей військовослужбовців військових
частин, які дислокуються на території міста Києва, у супроводі матері, батька
або особи, яка замінює батьків, здійснюється за рахунок коштів державного та
місцевого бюджетів.
Видатки державного бюджету на санаторно-курортне лікування
пільгових категорій громадян становлять близько 40 відсотків від загальної
чисельності осіб, які потребують оздоровлення. Однак завдяки залученню
коштів місцевого бюджету кількість оздоровлених осіб пільгових категорій
зростає на 10 відсотків. Забезпечення путівками таких категорій, як ветерани
праці, діти війни, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи 2, 3, 4 категорій, діти учасників антитерористичної операції,
оздоровлення яких не фінансується державним бюджетом, становить близько
45 відсотків.
Завдання у 2019-2022 роках
Соціальна підтримка
громадян
пільгових категорій шляхом надання
безплатних санаторно-курортних та
оздоровчих путівок.

Очікуваний результат
Забезпечити
надання безплатних
санаторно-курортних та оздоровчих
путівок.

Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку
та жінок, які зазнали мастектомію, протезами (в тому числі молочних залоз для
занять фізкультурою та плаванням), засобами пересування, реабілітації та
складного протезування, ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками,
засобами гігієни.
Завдання у 2019-2022 роках
Забезпечення осіб з інвалідністю
засобами пересування, реабілітації та
складного протезування, ортопедичним взуттям та ортопедичними
устілками, засобами гігієни.

Очікуваний результат
Забезпечення осіб з інвалідністю
необхідними засобами реабілітації та
гігієни

З метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій
соціально незахищених верств населення міста Києва сприяти забезпеченню:
- миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до
самообслуговування та перебувають на обліку в міському та/або
районних територіальних центрах соціального обслуговування міста
Києва ;
- комплектами постільної
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 міста Києва;
- безкоштовним
харчуванням
та/або
продуктовими
наборами
малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста
Києва.
Заплановані завдання на 2019-2022 роки
Завдання у 2019-2022 роках
Надання соціальної допомоги особам з
інвалідністю та іншим соціально
вразливим верствам населення

Очікуваний результат
Забезпечення миючими засобами,
комплектами постільної білизни,
безкоштовним харчуванням або
продуктовими наборами окремих
категорій громадян

Стратегічна ціль № 2 Посилення соціального захисту учасників АТО/ООС
та членів сімей загиблих
Завдання 2.1. Вирішення питання забезпечення житлом осіб з інвалідністю
внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих шляхом
надання грошової компенсації вартості житлових приміщень
Продовжити у 2019 та наступних роках реалізацію додаткових пільг та
гарантій киянам-учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей
загиблих (померлих) киян-учасників АТО/ООС .
З метою вирішення питання забезпечення житлом осіб з інвалідністю
внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих
учасників АТО/ООС Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від
19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а
також членів їх сімей». Зазначеною постановою затверджено Порядок та умови
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких
категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, а також членів їх сімей.
Заплановані завдання на 2019-2022 роки
Завдання у 2019-2022 роках

Очікуваний результат

Вирішити питання забезпечення
житлом осіб з інвалідністю внаслідок
війни з числа учасників АТО/ООС та
членів сімей загиблих учасників
АТО/ООС

Надання грошової компенсації за
належні для отримання жилі
приміщення сприятиме частковому
вирішенню питання забезпечення
житлом осіб з інвалідністю внаслідок
війни з числа учасників АТО/ООС та
членів сімей загиблих учасників
АТО/ООС

Завдання 2.2. Надання додаткових пільг та гарантій учасникам АТО/ООС,
членам їх сімей та членам сімей загиблих.
З метою надання фінансової підтримки киянам-учасникам АТО/ООС, членам їх
сімей прийнято рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 271/271 «Про
надання додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції та
членам їх сімей» (далі-Рішення). Зазначеним Рішенням передбачено надання
різних видів матеріальної допомоги особам зазначеної категорії.
Заплановані завдання на 2019-2022 роки
Завдання у 2019-2022 роках
Надання додаткових пільг та гарантій
учасникам антитерористичної операції
та членам їх сімей

Очікуваний результат
Забезпечити додаткову матеріальну
підтримку учасників АТО/ООС та
членів сімей родин, які втратили своїх
рідних через бойові дії в Донецькій та
Луганській областях

Стратегічна ціль № 3 Розвиток системи надання соціальних послуг та
забезпечення якості їх надання
Завдання 3.1. Впровадження державних стандартів надання соціальних послуг
в умовах інтернатних установ.
У підпорядкуванні Департаменту соціальної політики
діють 8
інтернатних установ: 2 геріатричні пансіонати, 4 психоневрологічні інтернати
та 2 дитячих будинки-інтернати, в яких обслуговуються майже 2,5 тис. осіб з
інвалідністю та громадян похилого віку. На їх базі буде розширено спектр
надання соціальних послуг, визначених оновленим законодавством, що дасть
можливість не лише подолати вже існуючі складні життєві обставини, але і
мінімізувати їхні негативні наслідки та профілактику, зокрема в частині
здійснення заходів, пов`язаних з психічними та інтелектуальними
порушеннями.
Завдання у 2019-2022 роках

Очікуваний результат

Приведення у відповідність надання
соціальних послуг відповідно до
законодавства та нормативно

Забезпечення утримання підопічних в
інтернатних установах на постійній
основі соціальними послугами,

правових актів впровадження
державних стандартів надання
соціальних послуг в умовах
інтернатних установ.

заходами передбаченими
затвердженими стандартами

Завдання 3.2 Закупівля додаткових соціальних послуг у недержавних
суб’єктів шляхом механізму соціального замовлення.
Верховною Радою України прийнято нову редакцію Закону України «Про
соціальні послуги» (далі – Закон), що набирає чинності з 01 січня 2020 року (від
17.01.2019 р. № 2671-VIII).
Закон визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних
послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання
або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім`ям, які перебувають у
складних життєвих обставинах.
Інноваційним підходом в розбудові системи інтегрованих соціальних
послуг є обов’язковість їх надання виключно відповідно до державних
стандартів соціальних послуг, що передбачають зміст, обсяг, умови та порядок
надання відповідної соціальної послуги, показники її якості для суб’єктів усіх
форм власності та господарювання, які надають послугу з метою подолання чи
мінімізації негативних наслідків складних життєвих обставин, у яких перебуває
сім’я (особа).
Департаментом передбачається визначити потребу населення міста Києва
у соціальних послугах, види послуг, які будуть закуповуватись в рамках
механізму соціального замовлення та здійснювати закупівлю додаткових
соціальних послуг у недержавних суб’єктів усіх форм власності та
господарювання.
Завдання у 2019-2022 роках
Очікуваний результат
Забезпечувати закупівлю додаткових Доступність більш широкого спектру
соціальних послуг у недержавних соціальних послуг для киян
суб’єктів
шляхом
механізму
соціального замовлення.
Завдання 3. 3. Покращення умов проживання в установах сфери соціального
захисту населення.
З метою підвищення стандартів якості проживання мешканцям
підпорядкованих установ щорічно з міського бюджету виділяються кошти для
проведення капітального ремонту приміщень, озеленення та покращення
території закладів в тому числі на впровадження безбар’єрного середовища, та
придбання необхідного обладнання. А саме, капітальний ремонт Київського
пансіонату ветеранів праці для маломобільних людей та людей похилого віку
Лівого берегу м. Києва для створення території комфорту, безпеки та
комунікації мешканців установи. Забезпечення надання якісних соціальних,
реабілітаційних та психологічних послуг вразливих верст населення.

Завдання у 2019-2022 роках
Очікуваний результат
Проведення капітального ремонту в Забезпечити
належні
умови
підпорядкованих установах
перебування
в
установах
їх
мешканців та відвідувачів.
Завдання 3.4. Розширення спектру соціальних послуг, які надаються
територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних
послуг).
На сьогодні виникла гостра необхідність надання соціальної послуги
паліативного догляду у територіальних центрах соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) міста Києва.
Більшість отримувачів соціальних послуг територіальних центрів
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Києва –
одиноко проживаючі непрацездатні соціально незахищені громадяни. Значна
кількість з них, це особи віком 80 років і старші та особи з інвалідністю, які
страждають на тяжкі захворювання. У зв’язку із підвищенням пенсійного віку,
демографічною кризою, еміграцією працездатного населення, складним
матеріальним станом якість життя людей похилого віку різко погіршується, що
призводить до скорочення тривалості їх життя.
За останні роки серед отримувачів соціальних послуг (особи з
інвалідністю, особи віком 80 років і старші) збільшується кількість ліжково та
невиліковно хворих громадян. Такі особи потребують заходів з паліативного
догляду та збільшення часу з надання соціальних послуг.
Заплановані завдання на 2019-2022 роки
Завдання у 2019-2022 роках
Створення відділень паліативного
догляду в територіальних центрах
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)

Очікуваний результат
Забезпечити надання соціальних
послуг особам з інвалідністю, які
страждають на тяжкі захворювання

Стратегічна ціль № 4. Покращення показників столичного ринку праці
Завдання 4.1. Реалізація завдань і заходів, визначених міською Програмою
зайнятості населення на відповідний рік.
Програма зайнятості населення м. Києва визначає заходи розв’язання
проблем, які виникають на столичному ринку праці, та передбачає
консолідацію зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на
підвищення рівня економічної активності населення, сприяння його
продуктивній зайнятості та посилення соціального захисту від безробіття.
Основними завданнями Програми є:
- оцінка стану столичного ринку праці та прогнозних параметрів щодо
трудового потенціалу, обсягів зайнятості та рівня безробіття населення;
- визначення основних напрямів проведення регіональної політики
зайнятості і шляхів їх реалізації;

- координація зусиль структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних
в місті Києві державних адміністрацій, пов’язаних з виконанням заходів
регулювання ринку праці та поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення;
- здійснення моніторингу та інформаційного забезпечення Київської
міської ради щодо реалізації завдань і заходів Програми.
Шляхи розв’язання проблеми
З метою сприяння підвищенню рівня зайнятості та зниженню рівня
безробіття регіональна політика у сфері зайнятості спрямовується на виконання
пріоритетних завдань за такими основними напрямами:
створення додаткового попиту на робочу силу;
підвищення кваліфікації робочої сили;
підвищення рівня обізнаності населення про можливості на
ринку праці;
сприяння забезпеченню своєчасної виплати заробітної плати,
прискорення погашення заборгованості з неї;
У результаті реалізації Програми очікується:
підвищення рівня зайнятості населення віком 15-70 років до 63,0%;
зниження рівня безробіття населення віком 15-70 років,
визначеного за методологією Міжнародної організації праці, до 5,7%;
зростання середньої заробітної плати не менш ніж до 25023,0 грн;
зменшення заборгованості із виплати заробітної плати до 25,0 млн
грн;
Завдання 4.2. Розвиток комунікацій між учасниками ринку праці та
вироблення консолідованих пропозицій сторін соціального діалогу щодо
формування активної політики сприяння зайнятості населення на міському
ринку праці.
Невідповідність напрямів підготовки молодих фахівців потребам
економіки призводить до професійно - кваліфікаційного дисбалансу на ринку
праці. В результаті ринок праці переповнений випускниками закладів освіти,
які здобули спеціальності, що не користуються попитом на ринку праці.
Наявність структурної диспропорції між попитом та пропозицією робочої
сили – за професійними групами працівників, видами економічної діяльності, а
також недостатньо якісні характеристики вакантних робочих місць (посад) за
умовами та оплатою праці є чинниками, що не приваблюють кваліфікованих
працівників до роботи на таких робочих місцях та обмежують задоволення
потреби роботодавців у працівниках.
З іншого боку, роботодавців не влаштовує значна кількість працівників
унаслідок особливих вимог виробництва до рівня їх кваліфікації та досвіду
роботи.
Однією з актуальних проблем сучасного ринку праці є проблема
працевлаштування осіб, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку
праці, зокрема, молоді, осіб передпенсійного віку, осіб з інвалідністю,
учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб тощо.
Основними причинами молодіжного безробіття є невідповідність обсягів
та напрямів професійного навчання потребам економіки та ринку праці,

недостатній рівень якості професійної підготовки, незадовільні умови праці, які
пропонуються молоді роботодавцями на конкретних робочих місцях.
Реалізація цього завдання відбуватиметься шляхом:
- розвитку системи професійної орієнтації населення;
- подальшого розвитку партнерства між органами влади, роботодавцями та
закладами освіти на ринку праці, зокрема, шляхом вироблення спільних
погоджених рішень сторін соціального діалогу в сфері зайнятості населення в
місті Києві на засіданнях Координаційного комітету сприяння зайнятості
населення;
- сприяння зайнятості молоді, її кар’єрному розвитку;
- удосконалення системи професійного навчання на виробництві.
Стратегічна ціль № 5. Удосконалення системи взаємодії з громадськими
об’єднаннями, діяльність яких має соціальну спрямованість, забезпечення
гендерної рівності
Завдання 5.1 Надання, на умовах конкурсного відбору, фінансової
допомоги громадським організаціям, діяльність яких має соціальну
спрямованість, на виконання (реалізацію) розроблених ними проектів.
Впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій та
створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, а саме:
впровадження соціального партнерства між виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією), районними в
місті Києві державними адміністраціями та громадою через громадські
організації з питань ґендерної рівності, осіб з інвалідністю, громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни та праці,
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або
операції Об’єднаних сил, забезпеченні її проведення, жертв нацистських
переслідувань, дітей війни (далі – громадські організації, діяльність яких має
соціальну спрямованість).
Заплановані завдання на 2019-2022 роки
Завдання та заходи
Очікуваний результат
1. Реалізація міської цільової програми Забезпечити ефективну взаємодію
«Соціальне партнерство»
виконавчого органу Київської
міської
ради
(КМДА)
та
2. Проведення інформаційних заходів громадських
організацій,
для
представників
громадських діяльність яких має соціальну
організацій, діяльність яких має спрямованість,
щодо реалізації
соціальну спрямованість, з метою їх проектів, розроблених ними з
залучення до участі в програмі
використанням коштів міського
бюджету, що дасть можливість
3. Проведення відкритого процесу частково вирішити пріоритетні
відбору
проектів,
що соціальні проблеми міста Києва.
фінансуватимуться за рахунок коштів
програми «Соціальне партнерство», в

тому числі проектів, спрямованих на
забезпечення
рівних
прав
та
можливостей жінок і чоловіків та
ґендерно-зумовленої дискримінації
Завдання 5.2 Удосконалення роботи Київського міського Центру роботи
з жінками (Київського міського центру сім\ї та гендерного паритету)
Для забезпечення гендерної рівності потрібно працювати системно та
регулярно, і саме такою є робота КМЦРЖ та районних центрів. Але для
отримання стійкого позитивного результату в цьому напрямку необхідно
об’єднати зусилля громадських організацій, державних установ, громадських
активістів, освітян та працювати з усіма верствами населення від керівних
посад до малечі в дитячих садочках. Велике значення в такій роботі має
розвиток жіночого лідерства, включення жінок до прийняття рішень та
процесів миробудування. Як результат таких дій, Київ має стати прогресивним
європейським містом з надійним інвестиційним потенціалом, високим рівнем
гендерної культури та соціально-економічною привабливістю для міжнародних
партнерів.
Заплановані завдання на 2019-2022 роки
Завдання та заходи
Очікуваний результат
Приведення у відповідність до Жінки отримають можливість бути
законодавства та нормативно-правових соціалізованими в громаді для
актів роботу Київського міського надання та отримання соціальних
Центру роботи з жінками (Київського послуг.
міського центру сім\ї та гендерного
паритету)

Розділ V
Стратегічна ціль № 1 Впорядкування системи надання пільг та
адресної допомоги Стратегічні цілі, завдання та кількісні показники
результатів їх виконання
Найменування
завдання

Найменуван Одиниц
ня
я виміру
кількісного
показника
Призначенн осіб
Завдання 1.1.
Забезпечення
я та виплата
надання
державної
державної
соціальної
допомоги сім’ям з допомоги
дітьми
сім’ям
з
дітьми
Адресна
матеріальна
допомога

2019
план

145 000

2020
прогноз

157 000

2021
прогноз

169 000

2022
прогноз

181000

окремим
категоріям
соціально
незахищених
верств населення,
ветеранам війни
міста Києва
Завдання 1.2
Відшкодування за
пільговий проїзд

кількість

осіб

Кількість
отримувачів
пільги

осіб

кількість

осіб

11185

11750

12230

12500

кількість

одиниць

9462

13840

14000

14500

одиниць

266

215

250

260

тис.один

2625,9

19297,0

20000,0

22000,0

506000

903200

510000

904000

513000

905500

515000

908000

Завдання
1.3.
Надання
додаткових пільг
окремим
категоріям киян.

За

Оздоровлення
деяких пільгових
категорій киян та
дітей з
інвалідністю
Забезпечення
засобами
- реабілітації та
пересування;
- складного
протезування;
- засобами
особистої гігієни;
- ортопедичним
взуттям;
- ортопедичними
устілками

пари

6492

одиниць

5064

10688
11456

12000
11500

12500
12000

Забезпечення
миючими
засобами
малозабезпечених
громадян, які не
здатні до
самообслуговуван
ня та перебувають
на обліку в
міському та/або
районних
територіальних
центрах
соціального
обслуговування
міста Києва

кількість

набір

8548

8976

9428

9928

Забезпечення
комплектами
постільної

кількість

комплек
ти

1555

7386

7588

7785

білизни громадян,
які не здатні до
самообслуговуван
ня, мають V групу
рухової
активності та
перебувають на
обліку в міському
та/або районних
територіальних
центрах
соціального
обслуговування
міста Києва
Забезпечення
кількість
безкоштовним
харчуванням
та/або
продуктовими
наборами
малозабезпечених
одиноких
громадян
та
інших
верств
населення міста
Києва.

штук

8811

9329

10166

10966

Стратегічна ціль № 2 Посилення соціального захисту учасників АТО/ООС
та членів сімей загиблих
Найменування
завдання

Найменування Одиниця
кількісного
виміру
показника

Завдання 2.1.
Вирішення питання
забезпечення
житлом осіб з
інвалідністю
внаслідок війни з
числа учасників
АТО/ООС та членів
сімей загиблих
учасників
АТО/ООС шляхом
надання грошової
компенсації
вартості житлових
приміщень

Кількість осіб,
яким необхідно
надати
зазначену
виплату

Завдання
2.2.
Надання
додаткових пільг
та
гарантій
учасникам
АТО/ООС, членам

Кількість осіб, Учасники
яким буде
АТО/ООС,
надано
осіб
виплату

2019
план

2020
прогноз

2021
прогноз

2022
прогноз

84

86

90

94

29000

31000

33000

33500

Учасники
АТО/ООС,
особи

їх сімей та членам
сімей загиблих.
ї
підтримки
учасникам
антитерористичної
операції та членам
їх сімей

Члени
сімей
загиблих
(померлих)
учасників
АТО/ООС,
осіб

640

650

660

670

Стратегічна ціль № 3. Розвиток надання системи соціальних послуг
Найменування Найменування
завдання
кількісного
показника
Завдання 3.1. Кількість
Забезпечувати інтернатних
поступове
установ
впровадження
Потужність
державних
інтернатних
стандартів
установ
надання
соціальних
послуг в
умовах
інтернатних
установ.

Найменування
завдання

Найменування
кількісного
показника
Кількість осіб
яким будуть
надаватись
послуги

Завдання 3.2.
Забезпечувати
закупівлю
додаткових
соціальних
послуг
у
недержавних
суб’єктів
шляхом
механізму
соціального
замовлення.
Завдання 3. 3. Кількість
Покращення
установ
умов
проживання
в
установах сфери
соціального
захисту
населення.
Найменування
завдання

Найменування
кількісного

Одиниця
виміру

2019
план

2020
прогноз

2021
прогноз

2022
прогноз

шт

8

8

8

9

осіб

2707

2707

2707

3007

2020
прогноз

2021
прогноз

2022
прогноз

осіб 400

430

460

500

Од. 24

24

24

25

Одиниця
виміру

2019
план

2019
план

2020
прогноз

2021
прогноз

2022
прогноз

Завдання 3.4.
Відкриття
відділень
паліативного
догляду в
районних
територіальних
центрах.

показника
Відсоток

20

30

30

35

Стратегічна ціль № 4. Покращення показників столичного ринку праці
Найменування
завдання

Завдання
1.1.
Реалізація завдань
і
заходів,
визначених
міською
Програмою
зайнятості
населення
на
відповідний рік.

Один
Найменування
иця
кількісного показника вимір
у
Збільшення кількості
громадян,
зайнятих
економічною
діяльністю
%
- Рівень
зайнятості
населення у віці 15-70
років
Зменшення
рівня
безробіття
за
методологією МОП
- Рівень
безробіття
%
населення
(за
методологією МОП) у
віці 15-70 років
Збільшення
розміру
середньомісячної
заробітної плати
- Розмір
грн
середньомісячної
заробітної плати **
Зменшення
суми
заборгованості
із
виплати
заробітної
плати
- Сума заборгованості млн
із виплати заробітної .грн
плати

Завдання
1.2.
Розвиток
комунікацій між
учасниками ринку
праці
та
вироблення
Навантаження на
консолідованих
вільне робоче місце
пропозицій сторін
соціального
діалогу
щодо
формування
активної політики

1

осіб

2019
2020
план прогноз

2021
2022
прогноз прогноз

62,4*

62,6*

62,8

63,0

6,3*

6,1*

5,9

5,7

15 709

18081

21498

25023

91,0**
*

60,0

40,0

25,0

1*

1*

1

1

сприяння
зайнятості
населення
на
міському ринку
праці.
)* - прогнозні показники 2019 року відповідно до рішення Київської міської ради від
02.10.2018 № 1549/5613 «Про затвердження Програми зайнятості населення м. Києва на
2018-2020 роки».
)** - прогнозні дані, розраховані Департаментом економіки та інвестицій ВО КМР
(КМДА) станом на 20.02.2019, позитивний сценарій.
)*** - очікувані дані, згідно зведеного графіка погашення заборгованості із виплати
заробітної плати, складеного у березні 2019 року з урахуванням невиконання та нові
підприємства.

Стратегічна ціль № 5. Удосконалення системи взаємодії з громадськими
об’єднаннями, діяльність яких має соціальну спрямованість, забезпечення
гендерної рівності
Найменування

Найменува
ння
кількісного
показника
5.1. Громадські
на організації

Одиниця
виміру

2019
план

2020
прогноз

2021
прогноз

2022
прогноз

Завдання
Надання,
умовах
конкурсного
відбору,
фінансової
допомоги
громадським
організаціям,
діяльність яких
має
соціальну
спрямованість,
на
виконання
(реалізацію)
розроблених
ними проектів
Користувачі
Завдання 5.2
Удосконалення
послуг
роботи
Київського
міського Центру
роботи з
жінками
(Київського
міського центру
сім\ї та
гендерного
паритету)

кількість

70

70

70

70

кількість

1400

1500

1550

1600

Розділ VI
Перелік бюджетних програм, які охоплюють цілі та завдання встановлені Стратегічним
планом діяльності Департаменту на 2019-2022 роки
тис. грн
КПКВК

Назва бюджетної програми

Відповідаль
ний
виконавець

Номера
стратегічн
их цілей

2019
план

2020
прогноз

2021
прогноз

2022
прогноз

0813011

Надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства

1

656 600,3

700 000,0

750 000,0

800 000,0

0813012

Надання субсидій населенню
для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних
послуг

1

561 635,0

1 318 383,0

1 450 221,3

1 522 732,4

0813021

Надання пільг на придбання
твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого
газу окремим категорія громадян
відповідно до законодавства

1

141,6

155,8

171,3

179,9

0813022

Надання субсидій населенню
для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і
скрапленого газу

1

122,7

135,0

148,5

155,9

0813031

Надання інших пільг окремим
категоріям громадян відповідно
до законодавства

1

6 264,3

6 264,3

6 264,3

6 264,3

0813032

Надання пільг окремим
категоріям громадян з послуг
зв'язку

1

58 849,2

22 000,0

22 000,0

22 000,0

0813033

Компенсаційні виплати на
пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим
категоріям громадян

1

199 776,9

262 436,8

263 403,4

276 573,6

0813035

Компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих
категорій громадян на
залізничному транспорті

1

306,5

337,4

533,1

559,8

0813036

Компенсаційні виплати на
пільговий проїзд
електротранспортом окремим
категоріям громадян

1

1 085 301,5

1 523 055,4

1 525 106,9

1 601 362,2

0813041

Надання допомоги у зв'язку з
вагітністю і пологами

1

20 990,3

20 990,3

20 990,3

20 990,3

0813042

Надання допомоги при
усиновленні дитини

1

6 194,3

6 194,3

6 194,3

6 194,3

0813043

Надання допомоги при
народженні дитини

1

1 336 948,0

1 485 769,9

1 485 769,9

1 485 769,9

0813044

Надання допомоги на дітей, над
якими встановлено опіку чи
піклування

1

96 439,5

106 439,5

106 439,5

106 439,5

Управління
пільг,
державної
та
регіонально
ї допомоги

0813045

Надання допомоги на дітей
одиноким матерям

1

160 619,2

254 299,8

254 299,8

254 299,8

0813046

Надання тимчасової державної
допомоги дітям

1

5 681,7

5 681,7

5 681,7

5 681,7

0813047

Надання державної соціальної
допомоги малозабезпеченим
сім'ям

1

141 842,0

141 842,0

141 842,0

141 842,0

0813048

Надання при народженні дитини
одноразової натуральної
допомоги "Пакунок малюка"

1

156 000,0

171 600,0

188 760,0

188 760,0

0813049

Відшкодування послуги з
догляду за дитиною до трьох
років "муніципальна няня"

1

10 035,0

10 035,0

10 035,0

10 035,0

1

17 035,7

17 035,7

17 035,7

18 000,0

1

509 242,7

509 242,7

509 242,7

510 000,0

1

128 133,4

130 000,0

130 000,0

130 000,0

Управління
соціального
захисту
інвалідів,
чорнобильц
ів та
ветеранів

0813050

Пільгове медичне
обслуговування осіб, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

0813081

Надання державної соціальної
допомоги особам з інвалідністю
з дитинства та дітям з
інвалідністю

0813082

Надання державної соціальної
допомоги особам, які не мають
права на пенсію, та особам з
інвалідністю, державної
соціальної допомоги на догляд

0813083

Надання допомоги по догляду за
особами з інвалідністю I чи II
групи внаслідок психічного
розладу

1

61 743,9

61 743,9

61 743,9

62 000,0

0813084

Надання тимчасової державної
соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але
не набула права на пенсійну
виплату

1

5 781,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

0813085

Надання щомісячної
компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній
особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного
віку

1

873,3

900,0

900,0

900,0

0813086

Тяжко хворі діти, яким не
встановлено інвалідності

1

41 570,1

42 000,0

42 000,0

42 000,0

0813087

Надання допомоги на дітей, які
виховуються у багатодітних
сім'ях

1

183 600,0

185 000,0

185 000,0

185 000,0

0813101

Забезпечення соціальними
послугами стаціонарного
догляду з наданням місця для
проживання дітей з вадами
фізичного та розумового
розвитку

3

91 830,6

92 936,7

96 143,3

103 853,4

Управління
пільг,
державної
та
регіонально
ї допомоги

Управління
пільг,
державної
та
регіонально
ї допомоги

Відділ
організацій
діяльності
підпорядко
ваних
інтернатних

0813102

Забезпечення соціальними
послугами стаціонарного
догляду з наданням місця для
проживання, всебічної
підтримки, захисту та безпеки
осіб, які не можуть вести
самостійний спосіб життя через
похилий вік, фізичні та розумові
вади, психічні захворювання або
інші хвороби

установ та
реформуван
ня системи
соціальних
послуг

3

321 180,3

364 199,2

384 918,1

417 709,4

0813104

Забезпечення соціальними
послугами за місцем
проживання громадян, які не
здатні до самообслуговування у
зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю

3

30 366,6

37 533,6

36 477,7

40 125,6

0813105

Надання реабілітаційних послуг
особам з інвалідністю та дітям з
інвалідністю

3

47 623,6

78 582,7

61 715,9

71 789,0

0813160

Надання соціальних гарантій
фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам
похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з
інвалідністю, хворим, які не
здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої
допомоги

1

6 479,0

6 841,8

7 183,9

7 543,1

1

441,0

500,0

500,0

500,0

1

9,6

9,6

9,6

9,6

Інші видатки на соціальний
захист ветеранів війни та праці

Управління
пільг,
державної
та
регіонально
ї допомоги.
Управління
соціального
захисту
інвалідів,
чорнобильц
ів та
ветеранів

2

344 777,0

380 339,3

418 373,3

500 000,0

Надання фінансової підтримки
громадським організаціям осіб з
інвалідністю і ветеранів,
діяльність яких має соціальну
спрямованість

Відділ
організацій
діяльності
підпорядко
ваних
інтернатних
установ та
реформуван
ня системи
соціальних
послуг

5

10 146,2

10 500,0

11 000,0

11 500,0

0813171

Компенсаційні виплати особам з
інвалідністю на бензин, ремонт,
технічне обслуговування
автомобілів, мотоколясок і на
транспортне обслуговування

0813172

Встановлення телефонів особам
з інвалідністю I і II груп

0813191

0813192

Управління
пільг,
державної
та
регіонально
ї допомоги

0813200

Забезпечення обробки
інформації з нарахування та
виплати допомог і компенсацій

0813230

Виплата державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних
сім'ях, грошового 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" та
оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та
виплата соціальної допомоги на
утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя

3

69 707,7

70 709,5

76 739,2

83 113,8

1

16 002,0

17 602,2

19 362,4

20 000,0

Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері соціального
захисту і соціального
забезпечення

Управління
соціального
захисту
інвалідів,
чорнобильц
ів та
ветеранів

3

80 832,9

80 151,1

101 321,6

91 532,5

0813242

Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального
забезпечення

Управління
пільг,
державної
та
регіонально
ї допомоги.
Управління
соціального
захисту
інвалідів,
чорнобильц
ів та
ветеранів

1, 6

933 264,9

1 119917,9

1231909,7

1293505,2

0817323

Будівництво установ та закладів
соціальної сфери

Управління
бухгалтерсь
кого обліку
та фінансів

3

10 627,0

100 000,0

100 000,0

110 000,0

0813241

Управління
пільг,
державної
та
регіонально
ї допомоги

