
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II СЕСІЯ IX СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
проект

Про затвердження міської цільової 
програми «Соціальне партнерство» на 
2022-2024 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про 
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», статті 20 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків», «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про громадські 
об'єднання», рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року 
№ 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських 
цільових програм у місті Києві», враховуючи розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
29 липня 2021 року № 1685 «Про схвалення проекту міської цільової 
програми «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки» та з метою вирішення 
питань фінансової підтримки громадських об’єднань, діяльність яких має 
соціальну спрямованість, проведення загальноміських заходів з нагоди 
відзначення державних свят і визначних дат, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму «Соціальне партнерство» на 
2022 - 2024 роки (далі - Програма), що додається.

2. Визначити Департамент соціальної політики виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
відповідальним виконавцем Програми.

4
3. Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації):



3.1.Забезпечити виконання Програми в межах обсягу видатків, 
передбачених у бюджеті міста Києва на відповідні роки.

3.2. Подавати Київській міській раді, Департаменту фінансів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

квартальні та річні звіти про виконання завдань та заходів Програми - до 
20 числа другого місяця, що настає за звітним періодом;

заключний звіт про виконання завдань та заходів Програми - не пізніше 
ніж у тримісячний строк після закінчення встановленого строку виконання 
Програми;

уточнені річні звіти про виконання завдань та заходів Програми (у разі 
необхідності) - до 01 квітня року, наступного за звітним.

4. Забезпечити розміщення на Єдиному вебпорталі територіальної 
громади міста Києва річного (квартального) та заключного звітів про 
результати виконання Програми.

5. Оприлюднити це рішення у встановленому законом порядку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики та 
постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально- 
економічного розвитку.

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО



Додаток
до рішення Київської міської ради 
від__________________№______

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА «СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО»
НА 2022-2024 РОКИ

І. ПАСПОРТ
міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2022 — 2024 роки

1. Мета програми Залучення громадських об'єднань, діяльність яких має 
соціальну спрямованість, до вирішення завдань та 
функцій, суспільно значимих для соціальної сфери 
міста Києва, реалізації проектів щодо посилення 
соціального захисту малозахищених категорій киян

2. Оперативні цілі,
визначені Стратегією
розвитку міста Києва 
(іншими стратегічними
документами), на
досягнення яких
спрямована програма

Підвищення соціальної захищеності мешканців

3. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
про розроблення проекту 
програми

Розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 29 березня 2021 року № 703 «Про підготовку 
проекту міської цільової програми «Соціальне 
партнерство» на 2022-2024 роки»

4. Розробник програми Департамент соціальної політики виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

5. Відповідальний 
виконавець програми

Департамент соціальної політики виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

6. Співвиконавці програми Районні в місті Києві державні адміністрації, 
громадські об’єднання, діяльність яких має соціальну 
спрямованість, які визначаються за результатами 
конкурсного відбору

7. Строки реалізації
програми

2022 - 2024 роки

8. Обсяги фінансових
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми

Всього

Всього 
(тис. гри)

в тому числі за роками

2022 рік 2023 рік 2024 рік

103 305,6 32 596,9 f 34 324,6 36 384,1



у тому числі за
джерелами:

8.1. державний бюджет - - - -
8.2. бюджету міста Києва 103 305,6 32 596,9 34 324,6 36 384,1
8.3. інші джерела - - - -



II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ/ПРОБЛЕМ,
НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ/ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Одним з першочергових завдань держави та місцевих органів виконавчої 
влади і органів місцевого самоврядування є розвиток системи соціального 
захисту населення, підвищення добробуту громадян. Ефективна соціальна 
політика щодо всебічного вирішення проблем осіб з інвалідністю, ветеранів, 
людей похилого віку є можливою лише за умови комплексної взаємодії органів 
влади та громадських об’єднань 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, 
об’єднань з питань тендерної рівності (далі - громадські об’єднання, діяльність 
яких має соціальну спрямованість).

Враховуючи впровадження в Україні європейських практик взаємодії 
держави та громадських об’єднань, діяльність яких має соціальну спрямованість, 
є необхідність здійснювати надання фінансової підтримки за рахунок коштів 
бюджету міста Києва шляхом впровадження прозорих і об’єктивних критеріїв 
відбору громадських об’єднань, діяльність яких має соціальну спрямованість, 
переходу від підтримки їх статутної діяльності до залучення до співпраці з 
міською владою шляхом реалізації розроблених ними проектів, спрямованих на 
виконання завдань і заходів Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, 
затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року 
№ 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року» (в редакції рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року 
№ 724/2886), в частині підвищення рівня соціального захисту окремих категорій 
населення.

Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки 
(далі - Програма) також спрямована на врегулювання питання співпраці міської 
влади з громадськими об’єднаннями, діяльність яких має соціальну 
спрямованість, щодо проведення на належному організаційному рівні 
загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат, що дає 
змогу залучити широке коло громадськості до вшанування захисників України 
усіх поколінь, увічнення пам’яті жертв війни, а також консолідації суспільства та 
утвердження ідеалів миру; та реалізацію пункту 1.3 «Посилення співпраці з 
приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями» 
сектору 2.3. «Соціальна підтримка та допомога» Стратегії розвитку міста Києва 
до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 
2011 року № 824/7060 (в редакції рішення Київської міської ради від 06 липня 
2017 року № 724/2886), а саме - забезпечення партнерської взаємодії державного 
та громадського секторів у розвитку соціальної сфери.

Станом на 01 січня 2021 року в місті Києві, за даними Єдиного державного 
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги зареєстровано та 
проживає 426,55 тис. громадян, які мають право на пільги за соціальною 
ознакою, з них:



пенсіонерів - 271,92 тис. осіб;
осіб з інвалідністю - 32,8 тис. осіб;
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 

46,07 тис. осіб;
ветеранів війни - 61,71 тис. осіб;
ветеранів військової служби - 27,6 тис. осіб;
дітей війни - 137,87 тис. осіб;
жертв нацистських переслідувань - 134 особи.
З них у Реєстрі киян - учасників антитерористичної операції, членів їх 

сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні 
антитерористичної операції на обліку перебуває 31,35 тис. осіб.

Громадські об’єднання, діяльність яких має соціальну спрямованість, міста 
беруть активну участь у розв’язанні проблем ветеранів та людей з інвалідністю 
пов’язаних із поліпшенням матеріально-побутових умов, організацією 
культурного дозвілля, сприяють посиленню соціального захисту своїх членів, 
здійснюють підтримку їх громадської діяльності, враховують життєві умови 
кожного індивіда, стать, соціальний статус та потребу в послугах, тісно 
співпрацюють з органами влади та громадськими волонтерськими структурами.

У своїй діяльності об’єднання керуються Законом України «Про 
громадські об’єднання» та іншими законодавчими актами.

Відповідно до міської цільової програми «Соціальне партнерство на 
2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 28 лютого 2019 року № 165/6821 у місті Києві було реалізовано, за 
результатами конкурсного відбору, 447 соціальних проектів спрямованих на 
вирішення конкретних соціальних питань. До співпраці залучено 396 
громадських об’єднань, діяльність яких має соціальну спрямованість. Проекти 
реалізовувались за такими пріоритетними напрямками - реабілітація та 
соціальний захист осіб з інвалідністю різних нозологій захворювань (крім осіб з 
вадами слуху та зору); реабілітація та адаптація осіб з вадами слуху та зору; 
проведення комплексної реабілітації та спеціалізованого консультування дітей 
та молоді з інвалідністю; реінтеграція людей груп ризику (осіб, які звільняються 
з місць позбавлення волі); соціальна адаптація учасників антитерористичної 
операції, учасників бойових дій та їх сімей; соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; соціальна адаптація дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків; соціальна реабілітація та залучення людей 
похилого віку до активної участі в суспільному житті міста; національно- 
патріотичне виховання молоді; абілітація, заходи із включення до місцевої 
спільноти, представництво інтересів, розумні пристосування для осіб з 
інтелектуальними порушеннями та членів їх сімей, які здійснюють опіку та 
догляд.

Як результат ефективної співпраці міської влади та громадських 
об’єднань, діяльність яких має соціальну спрямованість, реалізовано ряд 
соціальних проектів, а саме: <

з ініціативи Благодійного товариства «Джерело» було створено єдиний в 
Україні міні-гуртожиток для осіб з інвалідністю з порушенням розвитку на базі 



якого впродовж п’яти років проводилась соціальна адаптація людей з 
інвалідністю та розумовими вадами;

при громадській організації «Відродження-АРС» відкрито Центр по 
реабілітації інвалідів-спинальників;

при громадській організації «Центр профорієнтації дітей-інвалідів» діє 
Центр реабілітації в с. Русанів Броварського району для дітей-киян з 
інвалідністю;

творче об’єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями «Студія 
ДІМФО» у межах реалізації проектів проводить соціальну та психологічну 
реабілітацію дітей та молоді з інвалідністю, сприяє розвитку їх творчості, 
допомагає в розкритті індивідуальних здібностей, надає можливості 
самореалізації та інтеграції у суспільство. На базі організації створено дитячу 
творчу студію, де проводиться реабілітація дітей з інвалідністю з 
використанням методів арт-терапії. Організація постійно розвивається, освоює 
нові напрямки роботи, проводить заходи та надає всебічну підтримку членам 
об’єднання, бере активну участь у життя столиці;

Київське об’єднання Спілки Самаритян України, що надає послуги по 
догляду вдома за важкохворими та транспортування їх на лікування (гемодіаліз). 
На базі об’єднання відкрито перший в Україні соціальний центр цілодобового 
перебування дітей з інвалідністю (хворих на дитячий церебральний параліч) на 
випадок хвороби матері;

громадською організацією «Київська спілка ветеранів війни з Росією» 
реалізується проект «Здоров’я ветерана», який спрямовано на надання допомоги 
на вирішення проблем зі здоров’ям учасників АТО/ООС та їх сімей, цікавого і 
корисного дозвілля та подолання шкідливих звичок та асоціальної поведінки;

громадською організацією «Київська міська ветеранська спілка 
добровольців, учасників бойових дій та інвалідів війни» реалізується проект 
«Боївка Героїв» (встановлення в закладах освіти міста інсталяцій у форматі 3D 
музейної експозиції Добровольцям і Героям війни на сході України після 
Революції Гідності). Проект «Боївка Героїв» сприяє формуванню національно- 
патріотичної свідомості молоді шкільного віку, вшануванню пам’яті 
добровольців та ветеранів війни на сході України після Революції Гідності, 
підвищенню авторитету Збройних Сил України та Добровольців (в т.ч. жінок), 
підвищення рівня обізнаності школярів про виконання військового обов’язку 
учасників бойових дій та військовослужбовців, які стримують країну-агресора на 
сході країни;

громадською організацією «Новий соціальний вектор» вперше 
реалізовано проект «Київська Академія жіночого лідерства». Проект сприяв 
досягненню цілей тендерної рівності шляхом підвищення компетенцій фахівців 
органів державної влади та місцевого самоврядування міста Києва. Знання з 
розвитку лідерського потенціалу, комунікацій, запобігання конфліктам, 
впровадження принципів тендерної рівності в публічному управлінні, подолання 
бар’єрів для участі у прийнятті рішень, які мають вплив на повсякденне життя 
місцевої громади отримали 27 учасниць проекту.

Протягом 2019-2021 років збільшилася кількість громадських об’єднань, 
які реалізують проекти спрямовані на соціальну адаптацію учасників 



антитерористичної операції та/або учасників операції об’єднаних сил, учасників 
бойових дій та їх сімей.

Досвід громадських об’єднань, діяльність яких має соціальну 
спрямованість, доцільно максимально використовувати для вирішення 
соціальних проблем розвитку територіальної громади міста Києва.

Впровадження соціального партнерства між міською владою, районними в 
місті Києві державними адміністраціями та громадою через громадські 
об’єднання, діяльність яких має соціальну спрямованість, буде сприяти 
посиленню підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення.

Надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським 
об’єднанням, діяльність яких має соціальну спрямованість, надасть можливість 
максимально залучати їх до конкурсів проектів, тому що багато ініціатив, які 
реалізуються у тісній співпраці з громадськими об’єднаннями, діяльність яких 
має соціальну спрямованість, є найбільш ефективними та дають поштовх до 
позитивних змін, направлених не просто на вирішення окремих питань, а й 
впливають на сталий розвиток організацій, створення партнерства, привернення 
уваги до соціальних проблем та шляхів їх вирішення.

III. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Програма спрямована на реалізацію Стратегії розвитку міста Києва до 
2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 
року № 824/7060 (в редакції рішення Київської міської ради від 
06 липня 2017 року № 724/2886), а саме - забезпечення партнерської взаємодії 
державного та громадського секторів у розвитку соціальної сфери пункту 1.3 
«Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими 
організаціями» сектору 2.3. «Соціальна підтримка та допомога».

Метою Програми є залучення громадських об'єднань, діяльність яких має 
соціальну спрямованість, для вирішення завдань та функцій суспільно значимих 
для соціальної сфери міста Києва, реалізації проектів щодо посилення 
соціального захисту малозахищених категорій киян.

IV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
ПРОБЛЕМИ/ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, 

СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Співпраця і підтримка громадських об’єднань, діяльність яких має 

соціальну спрямованість, у тому числі у реалізації їх проектів, нормативно 
закріплена статтею 13 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб 
з інвалідністю в Україні», статтею 20 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», статтею 3 Закону України «Про 
соціальний захист дітей війни», статтею 65 Закону України 
«Про жертви нацистських переслідувань» та законами України 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків», «Про засади 
запобігання та протидії дискримінації в Україні». <

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2022-2024 років та 
передбачає:



підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення; 
пропагування героїчного образу добровольця та створення позитивного 

іміджу переможця, виховання в молоді пошани до сімей загиблих, ветеранів та 
захисників України;

підвищення рівня національно-патріотичного виховання молоді через 
залучення до виховного процесу ветеранів;

покращення якості життя населення старших вікових груп, стимулювання 
активності людей старших вікових груп;

здійснення позитивних дій щодо забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків, протидії дискримінації за гендерною ознакою;

підвищення соціальної активності, розвиток творчих та інтелектуальних 
здібностей, розширення кола інтересів та контактів осіб з інвалідністю;

забезпечення повноцінної участі осіб з інвалідністю в суспільному житті та 
вирішення питань, пов’язаних з залученням громадян з особливими потребами 
до всебічного активного життя;

сприяння розвитку громадянського суспільства;
підвищення організаційної спроможності громадських об’єднань, 

діяльність яких має соціальну спрямованість;
залучення громадських об’єднань, діяльність яких має соціальну 

спрямованість, до організації та проведення святкових, пам’ятних та історичних 
дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв 
нацистських переслідувань, захистом незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, вшанування пам’яті загиблих захисників 
України.

Програма сприятиме розвитку партнерства між громадськими 
об’єднаннями, діяльність яких має соціальну спрямованість, та міською владою 
шляхом об’єднання зусиль задля реалізації проектів, спрямованих на підвищення 
рівня соціального захисту населення; забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства не тільки за ознакою статі, а і 
за іншими ознаками (вік, інвалідність, соціально-економічний статус, расова 
приналежність тощо), протидію дискримінації за гендерною ознакою, а також на 
розширення можливостей рівноправного суспільства на території міста Києва.

Відбір громадських об’єднань, діяльність яких має соціальну 
спрямованість, для надання фінансової допомоги з бюджету міста Києва, буде 
здійснюватися на конкурсній основі відповідно до Порядку відбору громадських 
об’єднань для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року 
№ 89/89 (в редакції рішення Київської міської ради від 19 квітня 2018 року 
№ 495/4559).

У співпраці з громадськими об’єднаннями, діяльність яких має соціальну 
спрямованість, буде проведено відзначення святкових, пам’ятних та історичних 
дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв 
нацистських переслідувань, захистом незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, вшанування пам’яті загиблих захисників 
України.



Ресурсне забезпечення Програми:

тис, грн.
Обсяг коштів, які 

пропонується 
залучити на виконання 

програми

Виконання програми Усього витрат 
на виконання 

програми

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2022-2024 роки
Обсяг ресурсів, 

усього, в тому числі:
32 596,9 34 324,6 36 384,1 103 305,6

Бюджет м. Києва 32 596,9 34 324,6 36 384,1 103 305,6

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 
становить 103 305,6 тис. грн, в тому числі коштів бюджету міста Києва - 
103 305,6 тис. грн.

V. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ НА СОЦІАЛЬНО- 
ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ЖІНОК ТА 
ЧОЛОВІКІВ, А ТАКОЖ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Відповідно до рішення Київської міської ради від 12 листопада 2019 року 
№ 63/7636 «Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків» 
місто Київ приєднавшись до Європейської Хартії рівності жінок та чоловіків у 
житті місцевих громад взяло на себе зобов’язання використовувати існуючі 
повноваження і партнерства для досягнення більшої рівності своїх громадян. 
Одним із зобов’язань підписантів Хартії є сприяння активній участі жінок і 
чоловіків у всіх сферах політичного та суспільного життя, особливо для жінок та 
чоловіків з груп меншин, та співпраця з громадськими організаціями, діяльність 
яких має соціальну спрямованість, для кращого сприяння більшій рівності жінок 
і чоловіків у всіх аспектах життя у сфері своєї діяльності, співпраця із 
соціальними партнерами.

Реалізація громадськими об’єднаннями, діяльність яких має соціальну 
спрямованість, проектів, спрямованих на підтримку 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, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи та забезпеченню рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, запобігання та протидію дискримінації за ознакою статі дасть змогу 
місту вирішити важливі питання соціальної сфери направлені на підвищення 
соціальної захищеності мешканців міста Києва.

Соціальні проекти громадських об’єднань, діяльність яких має соціальну 
спрямованість, орієнтовані на різні групи населення з урахуванням різних 
категорій потреб і вразливості: жінок і чоловіків різного віку, в тому числі з 
особливими потребами, внутрішньо переміщених осіб, жінок - ветеранок, осіб з 



інвалідністю. Таким чином це сприятиме покращенню якості життя населення 
різних категорій, стимулювання активності (у т.ч. економічної), перешкоджання 
їх виключенню з суспільного життя, а також проведенню досліджень та 
підвищенню рівня тендерної обізнаності та тендерної чутливості територіальної 
громади міста Києва. Реалізація проектів також сприятиме моніторингу 
урахування потреб жінок і чоловіків різних соціальних груп в заходах на 
виконання державних і місцевих програм, а також розробці пропозицій щодо 
регулювання виявлених потреб.

Окрім цього, Програма буде сприяти виконанню національних програмних 
документів та взятих міжнародних зобов’язань на території міста Києва у сфері 
тендерної політики та протидії дискримінації, а також пункту 6 оперативної 
цілі 5 «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання 
та протидії домашньому насильству та дискримінації» Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695.



VI. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ
Оператив
на ціль 
Стратегії 
розвитку 
міста 
Києва до 
2025 року

Завдання 
програми

Заходи програми
Строки 
викона
ння 
заходу

Виконавці 
заходу

Джерела 
фінансу
вання

Обсяги 
фінансування, 
(тис. грн)

Очікуваний результат 
(результативні показники)

Назва 
показника

2022 
рік

2023 
рік

2024 
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підвищення 
соціальної 
захищеності

1. Посилення 
співпраці з 
інститутами

1.1 Сприяння 
реалізації проектів 
соціального

2022-2024 Департамент 
соціальної 
політики,

Бюджет 
міста Києва

Всього: 62 350,9 1. Показник 
витрат, тис.грн

19 720,0 20 765,2 21 865,7

мешканців громадянського 
суспільства

спрямування, 
розроблених 
громадськими 
об’єднаннями осіб з 
інвалідністю та 
ветеранів війни, 
визначених за 
результатами 
конкурсного відбору, 
шляхом надання їм 
фінансової підтримки

районні в місті 
Києві державні 
адміністрації, 
громадські 
об’єднання осіб 
з інвалідністю 
та ветеранів 
війни

2022 рік - 19 720,0

2. Показники 
продукту
- кількість 
громадських 
об'єднань, од.

- кількість 
проектів, 
реалізованих 
громадськими 
об'єднаннями, од.

116

116

126

126

130

130

3*

- кількість осіб 3 
інвалідністю, 
задіяних в рамках 
виконання 
проектів, з них:

63000 68000 70000

діти до 18 років 
жінки
чоловіки

5000
29000
29000

5100
32300
30600

5200
33500
31300



Оператив
на ціль 
Стратегії 
розвитку 
міста 
Києва до 
2025 року

Завдання 
програми

Заходи програми
Строки 
викона
ння 
заходу

Виконавці 
заходу

Джерела 
фінансу
вання

Обсяги 
фінансування, 
(тис. грн)

Очікуваний результат 
(результативні показники)

Назва
показника

2022 
рік

2023 
рік

2024 
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. Показник 
ефективності

2023 рік-20 765,2
Середні видатки 
на реалізацію 
громадськими 
об'єднаннями 
одного проекту, 
тис.грн.

170,0 164,8 168,2

4. Показник 
якості

да
2024 рік-21 865,7

Динаміка кількості 
реалізованих 
проектів, 
спрямованих на 
забезпечення 
ефективного 
розв’язання 
соціальних 
проблем у 
порівнянні 3 
базовим роком, % 
*

100,0 108,6 112,1

Динаміка кількості 
осіб охоплених 
заходами в межах 
реалізації 
проектів, в 
порівнянні 3 
базовим роком, % 
*

100,0 107,9 111,1



Оператив
на ціль 
Стратегії 
розвитку 
міста 
Києва до 
2025 року

Завдання 
програми

Заходи програми
Строки 
викона
ння 
заходу

Виконавці 
заходу

Джерела 
фінансу
вання

Обсяги 
фінансування, 
(тис. грн)

Очікуваний результат 
(результативні показники)

Назва 
показника

2022 
рік

2023 
рік

2024 
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.2 Сприяння 
реалізації проектів 
соціального 
спрямування 
направлених на 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків та 
надання соціальних 
послуг окремим 
верствам населення 
міста Києва, 
розроблених 
громадським 
об’єднаннями, 
визначених за 
результатами 
конкурсного відбору, 
шляхом надання їм 
фінансової підтримки

2022-2024 Департамент 
соціальної 
політики, 
районні в місті 
Києві державні 
адміністрації, 
громадські 
об’єднання

Бюджет 
міста Києва

Всього: 20 962,9 1. Показник 
витрат, тис.грн

6 630,0 6 981,4 7 351,5

2022 рік-6 630,0

2. Показники 
продукту

- кількість 
громадських 
об'єднань, од.

- кількість 
проектів, 
реалізованих 
громадськими 
об'єднаннями, од.

кількість осіб - 
учасників/ць 
задіяних в рамках 
виконання 
проектів, осіб

32

32

20000

32

32

21500

33

33

22000

2023 рік-6 981,4

3. Показник 
ефективності

Середні видатки 
на реалізацію 
громадськими 
об'єднаннями 
одного проекту, 
тис.грн

207,2 218,2 222,8



Оператив
на ціль 
Стратегії 
розвитку 
міста 
Києва до 
2025 року

Завдання 
програми

Заходи програми
Строки 
викона
ння 
заходу

Виконавці 
заходу

Джерела 
фінансу
вання

Обсяги 
фінансування, 
(тис. грн)

Очікуваний результат 
(результативні показники)

Назва 
показника

2022 
рік

2023 
рік

2024 
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. Показник 
якості

2024 рік-7 351,5

Динаміка кількості 
проектів, 
спрямованих на 
забезпечення 
рівних прав та 
можливостей 
жінок і чоловіків у 
порівнянні 3 
базовим роком, %*

100,0 100,0 105,0

Частка охоплених 
жінок різних 
соціальних груп, 
заходами/ 
проектами 
громадських 
об’єднань від 
загальної кількості 
учасників проекту, 
%

80 85 85

Динаміка кількості 
осіб охоплених 
заходами в межах 
реалізації 
проектів, у 
порівнянні 3 
базовим роком %*

100,0 107,5 110,0

2.Формування 
громадської

2.1. Відзначення 
святкових, пам’ятних

2022-2024 Департамент 
соціальної

Бюджет 
міста Києва

Всього: 19 991,8 І.Показник 
витрат, тис.грн

6 246,9 6 578,0 7 166,9



Оператив
на ціль 
Стратегії 
розвитку 
міста 
Києва до 
2025 року

Завдання 
програми

Заходи програми
Строки 
викона
ння 
заходу

Виконавці 
заходу

Джерела 
фінансу
вання

Обсяги 
фінансування, 
(тис. грн)

Очікуваний результат 
(результативні показники)

Назва
показника

2022 
рік

2023 
рік

2024 
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
думки та 
розповсюдження 
соціальної 
інформації 
шляхом 
проведення 
загальноміських 
заходів

та історичних дат, 
пов’язаних з 
вшануванням та 
увічненням пам’яті 
ветеранів війни, 
жертв нацистських 
переслідувань, 
захистом 
незалежності, 
суверенітету та 
територіальної 
цілісності України, 
вшанування пам’яті 
загиблих захисників 
України

політики, 
районні в місті 
Києві державні 
адміністрації 2022 рік-6 246,9

2. Показники
продукту
- кількість заходів, 
од.

- кількість осіб, 
охоплених 
заходами, осіб.

21

28000

21

28500

21

29000

2023 рік-6 578,0

3. Показник 
ефективності 
середні видатки на 
проведення одного 
заходу, тис.грн

297,5 313,2 341,3

2024 рік-7 166,9

4. Показник 
якості
Динаміка кількості 
осіб охоплених
заходами, у 
порівнянні 3 
базовим роком*

100,0 101,8 103,6

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: Бюджет 
міста 
Києва

Всього:
103 305,6
2022 рік-32 596,9
2023 рік-34 324,6

2024 рік-36 384,1

* базовий рік 2022



Розділ VII. ІНДИКАТОРИ ПРОГРАМИ

№

п/п

Назва індикатора Одиниця 
виміру

Зазначення індикатора за роками

2022 рік 2023 рік 2024 рік

1. Динаміка кількості 
громадських об’єднань, 
діяльність яких має соціальну 
спрямованість, залучених до 
партнерської взаємодії 
державного та громадського 
секторів з розвитку соціальної 
сфери у порівнянні з базовим 
роком*

% 100,0 105,3 110,6

2. Динаміка кількості заходів, 
проведених громадськими 
об’єднаннями, діяльність яких 
має соціальну спрямованість, в 
межах реалізації проектів, у 
порівнянні з базовим роком*

% 100,0 105,3 110,6

3. Динаміка кількості осіб, 
охоплених заходами в межах 
реалізації проектів, у 
порівнянні з базовим роком*

% 100,0 108,0 112,8

* базовий рік 2022

VIII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 
ПРОГРАМИ

Координацію та контроль за ходом виконанням Програми здійснює 
заступник голови Київської міської державної адміністрації, який згідно з 
розподілом обов'язків забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у галузі 
соціального забезпечення та соціального захисту населення.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми 
здійснює Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), а за цільовим та ефективним 
використанням коштів - головні розпорядники бюджетних коштів, які є 
співвиконавцями заходів Програми та яким передбачені бюджетні призначення 
на виконання заходів Програми.

Співвиконавці заходів Програми, зазначені в графі «Виконавці заходу» 
розділу «ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, РЕЗУЛЬТАТИВНІ 
ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ», щоквартально до 01 числа другого місяця, що 



настає за звітним періодом, надають Департаменту соціальної політики 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) узагальнені відомості про результати виконання Програми з 
визначенням динаміки цільових показників.

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) надає Київській міській раді, 
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Департаменту економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації):

квартальні та річний звіти про виконання завдань і заходів Програми - до 
20 числа другого місяця, що настає за звітним періодом;

заключний звіт про виконання завдань і заходів Програми - не пізніше ніж 
у тримісячний строк після закінчення встановленого строку виконання 
Програми;

уточнені річні звіти про виконання завдань і заходів Програми (в разі 
необхідності) - до 01 квітня року, наступного за звітним.

З урахуванням реалізації заходів Програми та виділених в кожному 
поточному році фінансових ресурсів, співвиконавці Програми надають свої 
пропозиції на наступний рік щодо обсягів фінансування з обґрунтуванням до 
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації.

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) щороку здійснює обґрунтовану 
оцінку результатів виконання Програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції 
щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових 
заходів і завдань, уточнення результативних показників та індикаторів 
Програми, обсягів і джерел фінансування, переліку співвиконавців, строків 
виконання Програми та окремих її завдань і заходів тощо.

За ініціативою Київської міської ради, виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту 
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) або головного розпорядника коштів Програми 
розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації її 
завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання 
коштів може розглядатися на сесіях Київської міської ради та на засіданнях 
відповідних постійних комісій Київської міської ради протягом року в разі 
виникнення потреби.

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО


