Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022 - 2024 роки
назва міської цільової програми
за 2022, 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


3. Забезпечення надання:  
Щорічної матеріальної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні або зникли безвісти (а які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - до закінчення цих закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. Щомісячної адресної матеріальної допомоги непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам) та повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю I, II, III групи; малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні або зникли безвісти; Щомісячної адресної матеріальної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні або зникли безвісти, для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг;  Виплати матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг 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 у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Щорічної матеріальної допомоги членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні та киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності; Щомісячної адресної матеріальної допомоги непрацездатним батькам, дружинам (чоловікам), неодруженим повнолітнім дітям, визначеним інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи, неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян - Героїв Небесної Сотні; Щомісячної адресної матеріальної допомоги членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні та киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг.                   

      Причини невиконання: В умовах воєнного стану закрито доступ до ЄДАРП (постанова КМУ від 12.03.2022 №263)




16. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та праці,  членів сімей загиблих (померлих)  ветеранів війни (яким виповнилося 18 років),  постраждалих учасників Революції Гідності,  осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва

      Причини невиконання: Оздоровлення не проводилось у зв'язку із введенням воєнного стану та тимчасовою окупацією деяких південних регіонів України.

21.Сприяння забезпеченню безкоштовним гарячим харчуванням та/або продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва

      Причини невиконання: У зв'язку з військовою агресією рф проти України процедури закупівлі не проводились. Малозабезпечені громадяни та інші категорії  забезпечувались гуманітарною допомогою.


6. Сприяння 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) меблями (ліжка, шафи тощо) та допоміжними засобами (матраци, стільчики у ванну тощо), засобами пересування, реабілітації  та складного протезування; киян із числа малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю,  дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, передчасно народжених дітей, вагою при народжені до 1500 грамів  засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками, урологічними прокладками тощо); киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортезами на стопу. 

      Причини невиконання: Порядок забезпечення киян технічними та іншими засобами реабілітації, засобами особистої гігієни зареєстровано в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ) 29.03.2022 за №79/740.
 	
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

175
0
175
0
2
0
2
0

Плановий ресурс Програми на 2022 рік складає 3 685 967,8 тис. гривень. Рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745  «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» затверджені асигнування на виконання Програми в сумі 3 376 512,5 тис. грн. Профінансовано за 1 квартал 2022 року 185 549,4 тис. грн.
За 1 квартал 2022 року надана адресна матеріальна допомога з нагоди відзначення державних, релігійних свят та визначних дат, киянам які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим окремим категоріям соціально незахищених верств населення на загальну суму 16 038,1 тис гривень.
Надана щомісячна адресна матеріальна допомога дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю на загальну суму 75 078,9 тис. гривень.
Забезпечено належне функціонування установ, закладів соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади, видатки становили 25 195,1  тис. гривень.
Забезпечено виконання заходу Програми щодо надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих, видатки становили 1 157,7 тис. гривень. 9 киянам-учасникам АТО/ООС проведена компенсація витрат на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в стаціонарних умовах на загальну суму 663,4 тис. грн.
В звітному періоді  профінансовано компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 55 044,9 тис. гривень.
На забезпечення виконання заходу щодо надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства видатки становили 106,9 тис. гривень. 
Проведено закупівлю додаткових соціальних послуг на суму 11 055,3 тис. грн (закуплено 6 видів послуг).
В звітному періоді розпочато реконструкцію нежитлового приміщення за адресою Закревського, 3 для створення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Деснянького району, видатки становили 1209,1 тис. гривень. 
3.	Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому 
У зв’язку зі збройною агресією російської федерації на території України та в умовах дії воєнного стану одним з пріоритетних напрямів є соціальний захист найменш захищених верств населення міста Києва. Заходи міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» спрямовані на посилення адресної матеріальної підтримки малозабезпечених верств населення та надання соціальних послуг малозабезпеченим громадянам. Вважаємо за доцільне продовжити її дію та здійснювати відповідне фінансування.


Директор Департаменту                                                    Руслан СВІТЛИЙ
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