Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки
назва міської цільової програми
за 2021, 1 квартал
1.	Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:
Кількість заходів програми, од.
Відсоток виконаних заходів, %
Всього
Виконаних
Невиконаних

31
0
31
0,00
1.2.	Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів


19. Забезпечувати оздоровлення у супроводі одного з батьків або іншого законного представника:
дітей киян - учасників антитерористичної операції (у т.ч. киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти) віком до 14 років;
дітей киян - військовослужбовців військових частин №№ 2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799, А1937, А2299, А4193, які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років;дітей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, віком до 18 років;дітей киян - постраждалих учасників Революції Гідності віком до 14 років;дітей киян - Героїв Небесної Сотні віком до 18 років

      Причини невиконання: 15.03.2021 оголошено процедуру закупівлі послуг оздоровення, кінцевий строк подачі тендерних  пропозицій 15.04.2021


20. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів

      Причини невиконання: 15.03.2021 оголошено процедуру закупівлі послуг оздоровення, кінцевий строк подачі тендерних  пропозицій 16.04.2021


21.  Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного із батьків або законного представника, дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями

      Причини невиконання: 09.04.2021 оголошено процедуру закупівлі послуг оздоровення, кінцевий строк подачі тендерних  пропозицій 10.05.2021


33. Забезпечення закупівлі додаткових соціальних послуг,  в т. ч. послуги соціальної адаптації дітей та  осіб з інвалідністю 

      Причини невиконання: Проведено конкурс на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. Триває процедура підписання договорів за результатами конкурсу.


38. Забезпечувати компенсацію за харчування дітей пільгових категорій закладів дошкільної освіти та дошкільних відділень закладів загальної освіти, право безоплатного харчування  для яких встановлено рішеннями Київської міської ради від 09.10.2014 № 271/271 «Про надання додаткових гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» та від 03.03.2016 № 118/118 «Про надання додаткових пільг та гарантій сім’ям  Героїв Небесної Сотні», законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» та Указом Президента України «Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків»

      Причини невиконання: Проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської ради(Київської мсмької державної адміністрації) від 18.01.21 №16-пр "Про затвердження Порядку виплати компенсацій за харчування дітей пільгових категорій, які навчаються у комунальних закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти» проходить погодження у встановленому порядку.

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

157
0
157
0
1
0
1
0

Плановий ресурс Програми на 2021 рік складає 3 239 488,3 тис. грн, профінансовано за січень-березень 2021 року 455887,0 тис грн, що становить 14 % до планових річних призначень.
За січень – березень 2021 року надана адресна матеріальна допомога з нагоди відзначення державних, релігійних свят та визначних дат, киянам - учасникам АТО, 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 203191,4 тис гривень.
	Надана щомісячна адресна матеріальна допомога дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю на загальну суму 75548,8 тис. гривень. 
В звітному періоді виплачена матеріальна допомога 4 киянам-уповноваженим членам сімей загиблих киян-учасників АТО за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки на суму 3632,0 тис. грн.
Забезпечено належне функціонування установ, закладів соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади, видатки становили 26331,7 тис. гривень.
	Придбано путівки для оздоровлення пільгових категорій громадян та дітей з інвалідністю на суму 185,7 тис.грн. 
Малозабезпечені одинокі громадяни та інші верстви населення м. Києва забезпечені безкоштовним харчуванням на суму 198,2 тис. гривень.
Забезпечено виконання заходу Програми щодо надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих, видатки становили  1765,7 тис. грн. 
В звітному періоді  профінансовано компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 143 271,7 тис. гривень.
На забезпечення виконання заходу щодо надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства видатки становили 165,9 тис. грн.
Профінансовано заборгованість минулих років згідно рішень Господарського суду компенсації за надані пільги окремим категоріям населення на оплату послуг зв’язку на суму 1595,9 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.
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