Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання







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

назва міської цільової програми

за 2021, рік

1.	Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.
Відсоток виконаних заходів, %

Всього
Виконаних
Невиконаних


32
32
0
100,00

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;


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

10. Надавати щомісячну адресну соціальну матеріальну допомогу дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю;


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;



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».

			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

165
165
0





100
1
1
0
100
Плановий ресурс Програми на 2021 рік складає 3 466 473,3 тис. гривень. Рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24  «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» (зі змінами) затверджені асигнування на виконання Програми в сумі 3 041 742,0 тис. грн. Профінансовано за 2021 рік 2 841 277,4 тис грн, що становить  93,4 % від бюджетних призначень
За 2021 рік 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 561 005,7 тис гривень.
У звітному періоді складним протезуванням забезпечено 1171 особи (25 628,6 тис. грн.), закуплено 8795 одиниць засобів реабілітації та пересування (12 518,0 тис. грн), 10168 одиниць ортопедичного взуття та ортезів на стопу (11741,1  тис. грн).
Надана щомісячна адресна матеріальна допомога дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю на загальну суму 300585,0 тис. гривень.
В звітному періоді виплачена матеріальна допомога 37 киянам-уповноваженим членам сімей загиблих киян-учасників АТО за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки на суму 34 506,0 тис. гривень.
Забезпечено належне функціонування установ, закладів соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади, видатки становили 220805,2  тис. гривень.
Придбано путівки для оздоровлення пільгових категорій громадян на суму 66 368,4 тис. гривень. 
Малозабезпечені одинокі громадяни та інші верстви населення м. Києва забезпечені безкоштовним харчуванням, продуктовими наборами  на суму 46 665,5 тис. гривень та комплектами постільної білизни, наборами миючих засобів на суму 1688,5 тис. гривень. Забезпечено заміну електричних плит мешканцям спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. Будищанській, 4 та по вул. Їжакевича, 3 (видатки становили 88,6 тис. грн.).
В звітному періоді 86 осіб з числа безробітних та інших категорій осіб залучена до участі в оплачуваних громадських роботах, видатки становили 86,2 тис. грн.. (крім того, 169,3  тис грн за рахунок Фонду)
Забезпечено виконання заходу Програми щодо надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих, видатки становили     8861,9 тис. гривень. 
В звітному періоді  профінансовано компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 1 371 735,2 тис. гривень.
На забезпечення виконання заходу щодо надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства видатки становили 3761,8 тис. гривень. 
Проведено закупівлю додаткових соціальних послуг на суму 24999,8 тис. грн (закуплено 8 видів послуг).
Профінансовано заборгованість минулих років згідно рішень Господарського суду компенсації за надані пільги окремим категоріям населення на оплату послуг зв’язку на суму 19 000,0 тис гривень.
Профінансовано компенсацію витрат за харчування дітей пільгових категорій закладів дошкільної освіти в сумі 131 639,3 тис. гривень.
В звітному періоді виплачена матеріальна допомога 6 киянам-учасникам АТО/ООС, особам з інвалідністю внаслідок війни для придбання легкового автомобіля на суму 2940,0 тис. гривень.
	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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