Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання

Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки

назва міської цільової програми

за 2020, рік

1.	Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.
Відсоток виконаних заходів, %

Всього
Виконаних
Невиконаних


33
29
4
87,9

1.1.	Перелік найбільш вагомих виконаних заходів




1. Забезпечувати надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва 

3. Забезпечувати надання:  
Щорічної матеріальної допомоги: 
киянам - учасникам антитерористичної операції; 
киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності; 
членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції та киян - учасників антитерористичної операції; 
членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні;
Щомісячної адресної матеріальної допомоги:
непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам), повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю І, II, III групи, киян - Героїв Небесної Сотні; 
непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам) та повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю І, II, III групи, учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції; 
непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам) та повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю І, II, III групи, киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти; 
малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції; 
малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян - Героїв Небесної Сотні; 
малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти;                                                                                                                        
Щомісячну адресну матеріальну допомогу для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг: 
киянам-учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, в тому числі членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;членам сімей киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти;киянам - членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які 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 киян - учасників антитерористичної операції, 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 малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах 

7. Сприяти забезпеченню: осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію протезами, (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням, ліфами та компресійними рукавами) засобами пересування, реабілітації та складного протезування; малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, дітей з інвалідністю  засобами особистої гігієни (підгузками, 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. 

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

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 професійно-технічних навчальних закладів, а також пенсіонерів за віком, які згідно із законодавством України мають право безоплатного проїзду

14. Надавати матеріальну допомогу киянам-уповноваженим членам сімей загиблих киян-учасників антитерористичної операції за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
1.2.	Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів




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)


      Причини невиконання: Звернень в звітному періоді не надходило


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


      Причини невиконання: Закупівлю мобільних систем екстреного оповіщення з абонентською підтримкою для осіб пенсійного віку та осіб з інвалідністю визнано такою, що не відбулася.


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: 
За даними КМЦЗ  в зв'язку з карантиними заходами договори про організацію громадських робіт не укладалися та не було залучено жодну безробітну особу до громадських робіт.


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 01.01.2021 заяви на компенсацію до ДСП не надходили.

2.	Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники
Індикатори програми

Кількість результативних 
показників, од.
Відсоток виконаних, %
Кількість індикаторів
програми, од.
Відсоток досягнутих, %

Всього
Виконано
Невиконано

Всього
Досягнуто
Недосягнуто


187
165
22
88,2
1
1
0
100



Плановий ресурс Програми на 2020 рік складав 3 051 906,8 тис. грн, згідно бюджетних призначень, затверджених рішенням КМР від 12.12.2019 №456/8024 «Про бюджет міста Кива на 2020 рік» (зі змінами) - 2 657 878,8 тис. грн. Профінансовано за січень-грудень 2020 року 2 488 609,2 тис грн, що становить   93,6 % від бюджетних призначень.
- В 2020 році 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 687164,2  тис гривень.
- Щомісячну матеріальну допомогу дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю отримали 27253 особи на суму 287912,3 тис грн
- В звітному році виплачена матеріальна допомога 22 киянам-уповноваженим членам сімей загиблих киян-учасників АТО за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки                                   на суму 19415,2 тис. грн.
- Забезпечено належне функціонування установ, закладів соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади, видатки становили 133 491,2  тис. гривень.
- Малозабезпечені одинокі громадяни та інші верстви населення м. Києва забезпечені продуктовими наборами, безкоштовним харчуванням, наборами миючих засобів та комплектами постільної білизни на загальну суму 26 585,0 тис. гривень. Забезпечено мешканців спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів електричними плитами на суму 598,8 тис. грн.
- Забезпечено виконання заходу Програми щодо надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих, видатки становили 7135,6 тис. грн. 
- В звітному періоді профінансовано компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 1 093 205,0 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  85 осіб, закуплено 8215 одиниць засобів реабілітації та пересування,  10610 одиниць  ортопедичного взуття та ортезів на стопу, закуплено 10682,0 тис одиниць засобів гігієни на загальну суму 149 263,9 тис. грн. Придбано 4232 путівок для оздоровлення пільгових категорій громадян та дітей з інвалідністю на загальну суму 50 032,3 тис.грн.
- На забезпечення виконання заходу щодо надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства видатки становили 850,3 тис. грн.
- Проведено закупівлю додаткових соціальних послуг на суму 1708,1 тис.грн (закуплено 3 види послуг).
- Профінансовано заборгованість минулих років згідно рішень Господарського суду компенсації за надані пільги окремим категоріям населення на оплату послуг зв’язку на суму 30038,3 тис грн.

3.	Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому 

Беручи до уваги ефективні результати надання підтримки малозахищеним верствам населення через посилення адресності при її наданні та вже накопичений потенціал реалізації всіх заходів Програми, вважаємо за доцільне продовжити її дію та здійснювати відповідне фінансування.




Директор Департаменту 	 			  		Руслан  СВІТЛИЙ



Микола Богатир
Інна Козаченко 497 03 37.






