
звіт

про роботу Ки.і.вського міського центру по нарахуванню
та здійсненню соціальних виплат за 2020 рік.

Станом на о1. 01.2021 року на обліку в органах праці та соціального захисту
населення міста Києва перебуває:

96 427 одержувачів  державно.і. допомоги сім'ям з дітьми;
3 543 одержувачів державно.і. соціально.і. допомоги малозабезпеченим  сім'ям;
22 484 одержувачів державно.і. соціально.і. допомоги особам з інвалідністю з

дитиііства та дітям з інвалідністю;
6 919 одержувачів державноЇ соціально.і. допомоги особам, які не мають права

на  пенсію та особам з інвалідністю;
156   одержувачів   тимчасово.і.   державно.і.   допомоги   дітям,   батьки   яких

ухиляються від сплати аліментів;
57  одержувачів    державно.і.  соціально.і.  допомоги  на  дітей-сиріт  та  дітей,

позбавлених батьківського піклування;
749  одержувачів  тимчасово.і.  державно.і.  соціально.і.  допомоги  непрацюючій

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну
виплату;

8255
3298

одержувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;
одержувачів      щомісячно.і.     адресноЇ     компенсаційно.і.      виплати

"муніципальна няня" ;
6 025  одержувачів допомоги на дітей фізичним особам - підприємщм, які

обрали спрощену систему оподаткування і належать до першо.і. та друго.і. групи
платників єдиного податку.

За  12  місяців    2020  року  здійснено  виплату  допомоги    на  загальну  суму
2487576,86  тис.  грн  (касові  видатки)  з  них  згідно  законів  Укра.і.ни    та  постанов
Кабінету Міністрів Укра.і.ни :

Закону Укра.і.ни  "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" -1331596,9   тис.
гривень;

•   Закону Укра.і.ни   "Про державну соціальну   допомогу малозабезпеченим
сім'ям" -95657,1 тис. гривень;

•   Закону Укра.і.ни  "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю
з дитинства та дітям з інвалідністю" -568344,5  тис. гривень;

•   Закону Укра.і.ни  "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають
права  на  пенсію та особам з інвалідністю"-141520,6 тис. гривень;

•   постанови  Кабінету  Міністрів  Укра.і.ни  від  26  червня  2019  року  №  520
«деякі питання виплати державно.і. соціально.і. допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених    батьківського    піклування,    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",  оплати  послуг  і3  здійснення  патронату  над  дитиною  `та  виплати
соціально.і.  допомоги  на  утримання  дитини  в  сім"і.  патронатного  вихователя,
підтримки малих ірупових будинків» -  24117,4  тис. іривень;
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•   постанови Кабінету Міністрів УкраЇни від 22 лютого 2006 року №189 ``Про
затвердження Порядку призначення та виплати тимчасово.і. державно.і. допомогт
дітям,  батьки  яких  ухиляються  від  сплати  аліментів,   не  мають  можливості
утримувати дитину або місце проживання .і.х невідоме" -1794,9 тис. гривень;

•   постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27  грудня 2017  року №  1098
«Про   затвердження   Порядку   призначення   тимчасово.і.   державно.і.   соціально.і.
допомоги  непрацюючій  особі,  яка  досягла  загального  пенсійного  віку,  але  не
набула права на пенсійну виплату» -11444,6 тис. гривень;

•   постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни від  13  березня  2019  року №  250
«деякі питання надання соціально.і. підтримки багатодітним сім'ям» - 207392,О
тис. гривень;

•   постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 30 січня 2019 року № 68  «деякі
питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна
няня"» -24827,7 тис. гривень;

•   постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 22 квітня 2020 р. № 329 «деякі
питання соціально.і. підтримки сімей з дітьми» - 80881,16 тис. гривень.

За    12  місяців   2020  року   2256  одержувачам  здійснена виплата  грошово.і.
допомоги  особам, які проживають разом  з особами з інвалідністю 1 та 2 групи
внаслідок психічного  розладу, який  за висновком лікарсько.і. комісі.і. медичного
закладу  потребує  постійного  стороннього  догляду,  на  догляд  за  ним  на  суму
54029,3  тис. гривень.

Згідно    Закону
соціального  захисту»_ _-__--__ __ _ _   _                               о,

допомоги до 5 Травня 76185  ветеранdм війни на загальну суму  116624,9 тис.
гривень.

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  1 1  особам на загальну суму
2200,О тис. гривень.

На виконання постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 29 квітня 2016 №336
"деякі  питання  соціального  захисту  ветеранів  війни  та  іленів  Їх  сімей"    було
ПрОведенО  виплату одноразово.1. грошово.1. допомоги  в раз1  загибелі  (СмеРТі)  аб?
інвалідності внаслідок поранення, контузі.і., або каліцтва, одержаних під час участі
в антитерористичній операці.і. 65 особам на загальну суму  38821,7 тис. гривень.

На виконання  постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни  від о1.10.2014 №505
"ПРО наданНя щоМісячно.1. адресно.1. допомоги внутрішньо переміщеним особам
для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг" за 2020 рік було проведено виплату допомоги на загальну суму  416463,3
тис.   гривень.   Станом на о1.01.2021  року виплата допомоги здійснюється 24781
сім"1..

За  2020  рік  з  місцевого   бюджету  на  виплату  особам  з     інвалідністт
компенсаці.і.  на  бензин,  ремонт,  технічне  обслуговування  автомобілів,  запасні
частини до них та транспортні видатки профінансовано  354,1 тис. гривень.

Укра.і.ни    "Про    статус    ветеранів    війни,    гаранті.і.    .і.х
за   2020  рік  була  проведена  виплата  разово.і. грошово.і.
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За  2020  рік  Ки.і.вським  міським  відділенням  Фонду  соціального  захисту
інвалідів на  виплату компенсаці.і.   за невикористану санаторно-курортну путівку
профінансовано 128,О  тис. гривень.

Станом на о1.01.2021 спеціалістами Центру  також здійснюються виплати:
•   852 одержувачам компенсаці.і. фізичним   особам,   які надають соціальні

послуги;
•36 одержувачам  компенсаці.і.  фізичним  особам,  які  надають  соціальні

послуги з догляду на непрофесійній основі;
•   1372  одержувачам  компенсаці.і.  непрацюючій  працездатній    особі,    яка

догтіядає  за   інвалідом  першо.і.  групи,  а  також   за  престарілим,  який  досяг 80-
річного  віку;

•   5  одержувачам   допомоги сім'ям   з дітьми, які   постраждали внаслідок
ЧорнобильськоЇ катастрофи ;

•   42300  одержувачам     компенсаці.і.  на  продукти  харчування  учасникам
ліквідаці.і. наслідків аварі.і. на ЧАЕС   1 та 2 категорі.і..

Протягом 12 місяців 2020 року спеціалістами центру була.здійснена виплата
ОдНОРаЗОВО.1. ГРОШОВО.1. дОПОмОгИ У  Зв'яЗкУ  З  НеГаТивними  наСл1дКамИ  ПОШИРеННЯ
на  територі.і.  Укра.і.ни   гостро.і.  респіраторно.і.  хвороби  СОVІD-19,   спричинено.і.
коронавірусом sАRS-СоV-2, у сумі по 1 000 гривень - 24828 особам.

За 2020 рік   за рахунок коштів місцевого   бюджету здійснювались виплати
різних видів матеріально.і. допомоги на витонання місько.і. цільово.і. програми   ``
Турбота. Назустріч киянам." на 2019-2021 роки, а саме:

Номер рішенняКи.і.врадита
Назва допомоги   ,u.

Кількістьотримувачів

Загальнасумавидатківзпочатку

розпорядженнякмдА дОПОМОГИ року (тис.грн.)

Рішення   Ки.і.врадивід18.12.2018р допомога на  поховання деяких категоріи осіб,  виконавщо
1680 6592,2волевиявлення    померлого    або   особі,  яка  зобов'язалась

№ 459/6510 поховати  померлого
в т.ч.  303 чоjі.за2019рік 1062,0

Рішення  Ки.і.вради Матеріальна  допомога    на  придбання    твердого  паjіива''
50 173,0150309,9

від 18.12.2018 р№459/6510 ветеранам  війни  та  малозабезпеченим сім ямдопомогакиянам-учасникамантитерористично.і. операці.і.(5000гDн)

Рішення   Ки.і.врадивід18.12.2018р№459/6510

30043

Матеріальна допомога членам   сімей загиблих (померлих).
645 16117,4

киян,  які  брали  участь  в  проведенні    антитерористичноіопераціЇполонені(25000грн)

Щом ісяч на  адр ес на  м атер іал ьна  допомога   не пов нол ітнімнливАТО(6654грн) 166 9118,7

дітям  киян, що  заги  уЩомісячнаадреснаматеріальна  допомога  членам  сімейкиян-учасниківАТО:непрацездатнимбатькам,дружинам

212 3904,4
(чоловікам),  неодруженим   повнолітнім  дітям,  визначенихінвалідівздитинстваітаПіруп,абоінвалідамігрупи(4914грн)

допомога на поховання  киян- учасників антитерористично.і. 29 145,0

операціі (5 000 грн)Щомісячнаадресна  матеріальна  допомога     для  покритгявитратнаоплатужитлово-комунальнихпослуг(зних):киянам-учасникамантитерористично.і.операці.і.тасім'ям
490 4208,7

441 3891,4
кин, які загинули під час проведення    антитерористичноіопераці.1.



членам сімей загиблих учасників бойових дій  на територі.і.РеспублікиАфганістан 49 317,3

матеріальна  допомога  на    часткову  компенсацію  чтіенамсімейзагиблих(померлих)кин,якібралиучастьу
13 553,8

проведенні антитерористично.і. операці.і., на виготовлення тавстановленнянадгробків

Рішення  Ки.і.вради

Матеріальна допомога членам сімей киян, які загинули або
29 725,0померли  внаслідок  поранень,  каліцтва,  контузі.і.  чи  іншихушкодженьздоров'я,одержанихпідчасучастіуРеволюці.і.

Гідності    25 000 грн)
Щомісячна  адресна  матеріальна  допомога    матіолітнім  танеповнолітнімдітям,пасинкам,падчеркамкиян-Геро.і.вНебесно.і.Сотні(6654грн)

11 878,3

Щомісячна  адресна  матеріальна  допомога  членам  сімей
13 767,1

киян  -  Геро.і.в  Небесно.і.  Сотні:  непрацездатним    батькам,
дружинам  (чоловікам),  неодруженим    повнолітнім  дітям,визнанихособамизінвалідністюздитинстваітаІІгрупи,

від 18.12.2018 р№459/6510 або особам з інвалідністю   і ірупи (4 914 грн)Щорічнаматеріальнадопомогакиянам- постраждалим

325 3  077,5
учасникам Революці.і. гідності, з них :

киянам, які отриматіи тяжкі тілесні ушкодження        (15 000грн) 44 660,0

киянам,   які   отримали   тілесні   ушкодження      середньо.і. 61 610,1

тяжкості (10 000 грн)кинам,якіотримали легкі тілесні ушкодження  року (5 000грн)
213 1062,1

кияни-  постраждалі  учасники,  які  мають  статус  особи  зінвалідністювнаслідоквійни1та2групи(106470грн) 7 745,3

Рішення КиЇвради(зміни)від28.02.2019рNo166/6822 Матеріальна    допомога     киянам-уповноваженим  членамсімейзагиблихкиян-учасниківАТОдляодержанняобо
22 19 415,2

одержані ними земельні ділянки для будівництва

Розпорядження Одноразова    адресна    соціальна    матеріальна    допомога
314 307 85153,5кмдА                  в і22.01.2020р.№66 окремим     категоріям     соціально     незахищених     верствнаселеннямістаКиєвазнагодивідзначеннядняСоборностіу2020році

Рішення Ки.і.врадивідо7.07.2020р Одноразова адресна матеріаjтьна допомога для проведенняремонтнихробіттапридбаннямінімальнонеобхідно.і'

9 3040,1
№ 30/9109 побутово.і. техніки та меблів у квартири  постраждалим  віднадзвичайноЇситуаці.і.,якасклаласявнаслідокруйнування

житлового  будинку№1/5 на вул. Соломі.і' Крушельницько.і.Одноразоваадреснасоціальнаматеріальнадопомога
Розпорядження

7 70,1кмдА              в і окремим     категоріям     соціально     незахищених     верств
27.01.2020р. № 98 населення  міста Києва з нагоди 75-річчя  з  дня визволенняКонцентраційноготаборуАушвіц-БіркенауОдноразоваадреснасоціальнаматеріаjтьнадопомога

РозпорядженнякмдА   в і19.02.2020р.№307
34 990 252:J6,9окремим     категоріям     соціально     незахищених     верствнаселеннямістаКиєвазнагодивідзначеннядняГеро.і.вНебесно.і.Сотніу2020році

РозпорядженнякмдА   ві10.03.2020р.№404РозпорядженнякмдАві01.04.2020р.№543 Щомісячна адресна соціальна матеріальна допомога  дітям- 27 253 287 912,3
сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю

Одноразова    адресна    соціальна    матеріальна    допомога
293  636 88 233,4окремим    категоріям        соціально    незахищених    верствнасетіеннямістаКиєвазнагодисвяткуванняВеликодняу2020році

РозпорядженнякмдА   в і42020№651 Одноразова    адресна    соціальна    матеріальна    допо.мога
69  519 33187,7

ветеранам    ВВВ    до    дня    Перемоги,    дня    пам'яті    тапимиренняу2020році
27.0  .          р.    -Розпорядження рОдноразова адресна соціальна матеріальна допомога

30 688 28 059,3кмдА від02.10.2020 р.№1536 окремим категоріям соціаjтьно незахищених верствнаселеннямістаКиєвазнагодивідзначенняднязахисникаукраїни
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РозпорядженнякмдА   ві21.04.2020р.№627РішенняКи.і.врадвід18.12.2018р Одноразова    адресна    соціальна    матеріальна    допомогадеякимгромадянам,постраждалимвідЧорнобильськоЇкатастрофи(34роковиниЧК)Одноразоваадреснаматеріальнадопомога 46388 15  882,9

14286 48416,6малозабезпечених   громадян    м. Києва,   які   опинилися   в
№ 459/6510 складних  життєвих  обставинах

РозпорядженнякмдА   в і26.04.2019р.№787 Одноразова    адресна    соціальна    матеріальна    допомогаокремимкатегоріямгромадянмістаКиєвазнагодивідзначенняднязахистудітейу2020році
58 693,0

Рішення     Ки.і.врад Одноразова матеріатіьна допомога особам, які досягли  100 44 221,1
від  18.12.2018 р№459/.6510 річного віку (5000 грн)

РозпорядженнякмдАвід22.09.2020р.№1470 Одноразова    адресна    соціальна    матеріальна    допомогаокремимкатегоріямгромадянмістаКиєвазнагодивідзначеннядняпам'ятіжертвБабиногоЯруу2020році
37 278,8

Рішення Ки.і.врадивід18.12.2018р№459/6510РозпорядженнякмдАвід17.08.2020р. Виплата щомісячноЇ матеріальноі допомоги особам, яким 27 2  547,1
присвоєно звання " Почесний громадянин міста Києва" таіосяглипенсійноговік
якдОдноразова адресна соціальна матеріальна допомога

301991 91928,1окремим категоріям соціатіьно незахищених верствнаселеннямістаКиєвазнагодивідзначеншдня•.2020оці

№ 1228РозпорядженнякмдАвід920№1362 Незалежності Ук  аіниОдноразоваадреснасоціальна матеріатіьна допомогаокремимкатегоріямгромадянмістаКиєвазнагодиднязнаньу2020році

56 695,2

07.0  .    р.    -РозпорядженнякмдАвід21.12.20р.№2046
Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога

158 162,0окремим категоріям соціаjіьно незахищених верствнаселеннямістаКиєвазнагодиднясвятогоМиколая"Подаруноквідтата"

РозпорядженнякмдАвід Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога 59 736,0
окремим категоріям соціально незахищених верствинясвятогоМиколая

18.12.20р. №  1928РішенняКи.і.врадвід18.12.2018р№459/6510 населення міста Києва з нагодЩомісячнавиплатагрошово.і.    компенсаці.і.    витрат    наавтомобільнепальнезрозрахунку50літрівбмісяь

20 285,7

високооктанового   ензину на        цВідшкодування1;;=;=саційних виґілат       за    про.і.здгромадян,якіпостраждаливнаслідокаварі.і.наЧАЕС
750 564,6

соціальних  виплат  згитакомпенсацій.Впенсаційповерненонренихсправ.Виявленаційв1387справ,щуумовнихпереплатВиявленотехнічниихсправ.ПоверненоніхперевіренихсправМіністрівУкра.і.нивідопомогивнутрішньвтомучислінаоплатавильністюздійсненнльністьнарахуваннятГоловногоуправліннааооха,доуяая
Відділом  контролю  за   правильністю    призначення

2020  рік  перевірено  136969  справ    одержувачів  допомо
результаті перевірок справ одержувачів допомоги та котдооформлення1707справ,щоскладає1,7%відпереві

помилок, що впливають на розмір допомоги та компенс
складає  1,3О/о від усіх перевірених справ, на загальну сум3001276грнтаумовнихнедоплат-550495гривень.помилокв693справах,щоскладаєо,7О/овідусіхперевірендооформлення1189справ,щоскладає3,8%відуспризначенняпоякихздійсненозгідноп?стано:иКабінет.у01.10.2014№505"Пронаданнящомісячноіадресноі

переміщеним особам для покриття витрат на проживання,життіово-комунальнихпослуг".

За  12  місяців   2020 року     відділом контролю за пр
соціальних виплат та виплатою пенсій   перевірено правио-
виплати  пенсій  управлінням  з  питань  виплати  пенсіи
Пенсійного фонду Укра.і.ни в м. Києві по 7 районах.
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район суми суми Попереджено Попереджено Кітіькістьособових

переплат недоплат переплат недоплат
рахунків

Солом'янськии 14834,67 66999,83 0,00 151845,13 3850

дарницькии - - - -

Святошинськии - - - - -

Шевченківський - - - - -

Голосі.і.вський 13331,94 29459,83 6122,00 41177,22 4050

Подільський 2308,18 11862,00 0,00 0,00 3450

Пече  ськии 8342,38 18746,43 200,00 17212,51 2030

еснянський 22179,69 57681,71 119938,77 107495,95 5850

Оболонськии 5661,76 39307,86 2054,40 87665,40 5550

ніпровський 23961,66 29683,90 8642,44 27648,14433044,35 485029630

Всього: 90620,28 253741,56 136957,61

За   12  місяців  2020  року  до  Центру  надійшло  446  позовних  заяв,     які
знаходяться  на  розгляді  у  судах  першо.і.  інстанці.і.  та  апеляційних  судах  вищого
рівня  з  питань  збільшення  сум  компенсацій  ветератам  війни,  гр?мадянам,  що
ПОСТРаЖдалИ вНаСлідоК ЧоРнобильсько.1. катастрофи та 1ншим категоР1ям 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 ) -371 позовна заява;

2) відповідно до Закону Укра.і.ни "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок ЧорнобильськоЇ катастрофи" (допомога на оздоровлення) -
3 позовних заяви;

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) -1позовна заява;

4)  відповідно     до  п.  2  Порядку  надання  щомісячно.і.  адресно.і.  допомогт
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі
на  оплату  житлово-комунальних  послуг,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів Укра.і.ни від о 1.10.2014 №505 -70 позовних заяв;

5) інших позовних заяв - 1 позовна заява.
Прийнято та опрацьовано  799 постанов  (ухвал) судів різних інстанцій, а саме:
-І інстанці.і. - 756;
- апеляційно.і. інстанці.і. і 36;
- касаційноЇ інстанці.і. -7.
Прийнято   165   судових   повісток-повідомлень   про   виклик   представника

Центру для участі у судовому засіданні, відпрацьовано 161 відзив на позовні заяв#.,
апеляційні  та  касаційні  скарги,11  запитів  на  доступ  до  публічно.і.  інформаціі,
запитів  приватних  виконавців,  надано  94  відповіді  на  листи,  вимоги,  виписки,
заяви, звернення, повідомлення, запити та скарги.
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до   відділу   правово.і.   та   кадрово.і.   роботи   від   відділів   по   здійсненню
соціальних виплат надійшли 142 копі.і. свідоцтва про смерть для опрацювання.

Прийнято та опрацьовано 95 повідомлень та постанов з управління державно.і.
виконавчо.і. служби Головного територіального управління юстиціЇ у місті Києві.

Станом  на  о1.01.2021  року  штатних  працівників  Центру  -262      одиниці,
фактично працівників облікового складу 265 особи, в тому числі:

-керівників             -28 осіб;
-фахівців                -222 особи;
-інших працівників   (робітники)  -15 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 О/o.

Серед фахівців центру 141  особа має повну вищу освіту, що становить 63,5%
та 81 особа  має базову вищу освіту, що становить  36,5 О/o.

Навчаються серед фахівців  без відриву від виробництва 6 осіб, що становить
2,7 %.

Серед інших працівників мають  професійно-технічну освіту -5 осіб.
За 12 місяців 2020 року  прийнято на роботу в центр 17 осіб, в тому числі:
-фахівців   -14  осіб;
-робітників - 3  особи.
За 12 місяців  2020 року    звільнено  8 oсіб, в тому числі:
- фахівців   -  5 осіб;
- робітників - 3 особи;
в тому числі:
- за власним  бажанням  - 7 осіб;
- за згодою сторін - 1 особа.

директор Центру

Михальчук 40421 15

Любов СУПРУН


