Інформація про виконання програми
за 2022, 1 півріччя




1.  Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022 - 2024 роки Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Назустріч киянам" на 2022-2024 роки від 2021-10-07 № 2726/2767


(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)





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



найменування відповідального виконавця програми
Найменування 
заходу
Виконавці 
заходу
Термін
вико-
нання
(план/
факт)
Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
Інформація про виконання заходу
Причини невиконання




Усього
у тому числі: за джерелами:
Усього
у тому числі: за джерелами:







держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела

держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела



Завдання:  1. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги

1. Забезпечення надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям населення міста Києва з нагоди відзначення державних свят та визначних дат 
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2022, 2023, 2024
250 348,8
0,0
250 348,8
0,0
5 432,8
0,0
5 432,8
0,0
Виконано частково
Отримали матеріальну допомогу 4,9 тис осіб.

2. Надання коштів на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в стаціонарних умовах, в тому числі ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока, киянам - учасникам антитерористичної операції, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2022, 2023, 2024
1 260,0
0,0
1 260,0
0,0
663,4
0,0
663,4
0,0
Виконано частково
Отримали кошти на стаціонарне лікування 9 осіб.

Найменування 
заходу
Виконавці 
заходу
Термін
вико-
нання
(план/
факт)
Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
Інформація про виконання заходу
Причини невиконання




Усього
у тому числі: за джерелами:
Усього
у тому числі: за джерелами:







держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела

держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела



операції, та киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні, або зникли безвісти, членам сімей киян — Героїв Небесної Сотні та киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності;                                                             
Компенсація витрат на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в амбулаторних та/або стаціонарних умовах, ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока, 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, членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні 
та киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності.













3. Забезпечення надання:  
Щорічної матеріальної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, членам сімей учасників
Департамент соціальної політики виконавчого органу
2022, 2023, 2024
228 797,8
0,0
228 797,8
0,0
8 598,2
0,0
8 598,2
0,0
Виконано частково
Матеріальну допомогу отримали 183  дитини уч. АТО та  РГ

Найменування 
заходу
Виконавці 
заходу
Термін
вико-
нання
(план/
факт)
Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
Інформація про виконання заходу
Причини невиконання




Усього
у тому числі: за джерелами:
Усього
у тому числі: за джерелами:







держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела

держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела



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
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)












Найменування 
заходу
Виконавці 
заходу
Термін
вико-
нання
(план/
факт)
Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
Інформація про виконання заходу
Причини невиконання




Усього
у тому числі: за джерелами:
Усього
у тому числі: за джерелами:







держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела

держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела



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 -













Найменування 
заходу
Виконавці 
заходу
Термін
вико-
нання
(план/
факт)
Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
Інформація про виконання заходу
Причини невиконання




Усього
у тому числі: за джерелами:
Усього
у тому числі: за джерелами:







держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела

держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела



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.                          













4. Забезпечення надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах 
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Районні в місті Києві державні адміністрації
2022, 2023, 2024
111 242,9
0,0
111 242,9
0,0
32 975,2
0,0
32 975,2
0,0
Виконано частково
Кількість одержувачів - 11097 осіб

5. Забезпечення надання
Департамент
2022,
10 045,0
0,0
10 045,0
0,0
3 350,3
0,0
3 350,3
0,0
Виконано
Отримали

Найменування 
заходу
Виконавці 
заходу
Термін
вико-
нання
(план/
факт)
Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
Інформація про виконання заходу
Причини невиконання




Усього
у тому числі: за джерелами:
Усього
у тому числі: за джерелами:







держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела

держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела



допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2023, 2024








частково
матеріальну допомогу 707 осіб

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
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2022, 2023, 2024
119 278,0
0,0
119 278,0
0,0
7 110,0
0,0
7 110,0
0,0
Виконано частково
Закуплено :
засобів складного протезування для 16 осіб;
протези молочної залози 1014 осіб;
ортопедичного взуття для 198 осіб
засоби гігієни для 773 осіб
 
 
 

Найменування 
заходу
Виконавці 
заходу
Термін
вико-
нання
(план/
факт)
Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
Інформація про виконання заходу
Причини невиконання




Усього
у тому числі: за джерелами:
Усього
у тому числі: за джерелами:







держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела

держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела



взуттям та ортезами на стопу. 
 













7. Здійснення привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2022, 2023, 2024
546,7
0,0
546,7
0,0
131,7
0,0
131,7
0,0
Виконано частково
Отримали матеріальну допомогу 19 осіб.

8. Надання матеріальної допомоги на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям м. Києва, які отримують субсидії 
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2022, 2023, 2024
199,6
0,0
199,6
0,0
31,4
0,0
31,4
0,0
Виконано частково
Отримали допомогу 9 осіб.

9. Забезпечення надання  щомісячної адресної соціальної матеріальної допомоги дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю м. Києва 
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2022, 2023, 2024
323 825,6
0,0
323 825,6
0,0
147 426,3
0,0
147 426,3
0,0
Виконано частково
Отримали матеріальну допомогу 22038 осіб.

10. Надання матеріальної допомоги жінкам, зареєстрованим у місті Києві,
Департамент соціальної політики
2022, 2023, 2024
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Не виконано
Звернення не надходили

Найменування 
заходу
Виконавці 
заходу
Термін
вико-
нання
(план/
факт)
Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
Інформація про виконання заходу
Причини невиконання




Усього
у тому числі: за джерелами:
Усього
у тому числі: за джерелами:







держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела

держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела



які народили трійню і більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)












11. Надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію членам сімей киян - учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, на виготовлення та встановлення надгробків киянам - учасникам антитерористичної операції, загиблим (померлим) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та допомоги на поховання
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2022, 2023, 2024
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Не виконано
В умовах воєнного стану закрито доступ до ЄДАРП (постанова КМУ від 12.03.2022 №263)

Найменування 
заходу
Виконавці 
заходу
Термін
вико-
нання
(план/
факт)
Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
Інформація про виконання заходу
Причини невиконання




Усього
у тому числі: за джерелами:
Усього
у тому числі: за джерелами:







держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела

держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела



киян - учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих)  внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції













12. Надання щомісячної матеріальної допомоги громадянам, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Києва" та які досягли пенсійного віку
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2022, 2023, 2024
3 017,0
0,0
3 017,0
0,0
1 556,9
0,0
1 556,9
0,0
Виконано частково
Отримали допомогу 27 осіб.

13. Надання одноразової матеріальної допомоги киянам - уповноваженим членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції внаслідок участі в антитерористичній операції за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2022, 2023, 2024
21 472,0
0,0
21 472,0
0,0
7 939,2
0,0
7 939,2
0,0
Виконано частково
Отримали допомогу 8 осіб;

14. Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради
2022, 2023, 2024
159 706,7
0,0
159 706,7
0,0
53 021,2
0,0
53 021,2
0,0
Виконано частково
Забезпеченно належне  функціонування установ.

Найменування 
заходу
Виконавці 
заходу
Термін
вико-
нання
(план/
факт)
Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
Інформація про виконання заходу
Причини невиконання




Усього
у тому числі: за джерелами:
Усього
у тому числі: за джерелами:







держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела

держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела




(Київської міської державної адміністрації)












15. Надання адресної матеріальної допомоги студентам з інвалідністю, сиротам, позбавленим батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором 
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2022, 2023, 2024
660,0
0,0
660,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Не виконано
Зверення не надходили

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
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2022, 2023, 2024
43 320,0
0,0
43 320,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Не виконано
Оздоровлення не проводилось у зв'язку із введенням воєнного стану та тимчасовою окупацією деяких південних регіонів України.

17. Забезпечення оздоровленням у супроводі одного з батьків або іншого законного представника:
дітей киян - учасників антитерористичної операції віком до 14 років;
дітей киян - військовослужбовців військових частин №№ 2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078,
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2022, 2023, 2024
36 081,0
0,0
36 081,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Не виконано
Оздоровлення не проводилось у зв'язку із введенням воєнного стану та тимчасовою окупацією деяких південних регіонів України.

Найменування 
заходу
Виконавці 
заходу
Термін
вико-
нання
(план/
факт)
Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
Інформація про виконання заходу
Причини невиконання




Усього
у тому числі: за джерелами:
Усього
у тому числі: за джерелами:







держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела

держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела



1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799, А1937, А2299, А0351, А2167, 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 - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти, віком до 18 років;
дітей киян - постраждалих учасників Революції Гідності віком до 14 років;
дітей киян - Героїв Небесної Сотні віком до 18 років











 

18. Забезпечення оздоровленням з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького дитячого будинку-інтернату та Святошинського дитячого будинку-інтернату 
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2022, 2023, 2024
2 422,7
0,0
2 422,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Не виконано
Оздоровлення не проводилось у зв'язку із введенням воєнного стану та тимчасовою окупацією деяких південних регіонів України.

19. Забезпечення оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного із батьків або
Департамент соціальної політики виконавчого
2022, 2023, 2024
12 546,0
0,0
12 546,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Не виконано
Оздоровлення не проводилось у зв'язку із введенням

Найменування 
заходу
Виконавці 
заходу
Термін
вико-
нання
(план/
факт)
Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
Інформація про виконання заходу
Причини невиконання




Усього
у тому числі: за джерелами:
Усього
у тому числі: за джерелами:







держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела

держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела



законного представника дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)










воєнного стану та тимчасовою окупацією деяких південних регіонів України.

20.Забезпечення проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2022, 2023, 2024
520,0
0,0
520,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Не виконано
Проведення заходу заплановано на листопад 2022 року

21.Сприяння забезпеченню безкоштовним гарячим харчуванням та/або продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2022, 2023, 2024
50 024,7
0,0
50 024,7
0,0
1 460,1
0,0
1 460,1
0,0
Виконано частково
Отримали проднабори - 10817 осіб, харчувалися - 435 осіб

22.Забезпечення: 
миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в міському та/або районних  територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва;
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
2022, 2023, 2024
2 916,0
0,0
2 916,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Не виконано
Оголошено про проведення процедури закупівлі, триває прийом пропозицій.

Найменування 
заходу
Виконавці 
заходу
Термін
вико-
нання
(план/
факт)
Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
Інформація про виконання заходу
Причини невиконання




Усього
у тому числі: за джерелами:
Усього
у тому числі: за джерелами:







держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела

держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела



комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до самообслуговування, мають V групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування  м. Києва
 
адміністрації)












23.Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та/або працівники, які втратили частину заробітної плати      
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Київський міський центр зайнятості,
Районні в місті Києві державні адміністрації
2022, 2023, 2024
899,0
0,0
493,7
405,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Не виконано
Розпорядженням Київської міської військової адміністрації «Про організацію громадських робіт у місті Києві в 2022 році» від 03.06.2022 № 542 затверджено перелік громадських робіт на 2022 рік, що відповідають потребам територіальної громади міста Києва та належать до суспільно корисних робіт, які організовують

Найменування 
заходу
Виконавці 
заходу
Термін
вико-
нання
(план/
факт)
Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
Інформація про виконання заходу
Причини невиконання




Усього
у тому числі: за джерелами:
Усього
у тому числі: за джерелами:







держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела

держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела















ся за участю підприємств, організацій та установ міста Києва. Розпочато роботу по укладенню договорів про організацію громадських робіт та фінансування їх організації з підприємствами, визначеними вищезазначеним розпорядженням.

24.  Забезпечення надання комплексної соціально-психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти
Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Київський міський центр соціальних служб виконавчого органу Київської міської ради
2022, 2023, 2024
10 135,4
0,0
10 135,4
0,0
2 300,8
0,0
2 300,8
0,0
Виконано частково
отримали послуги - 4360 осіб

Найменування 
заходу
Виконавці 
заходу
Термін
вико-
нання
(план/
факт)
Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
Інформація про виконання заходу
Причини невиконання




Усього
у тому числі: за джерелами:
Усього
у тому числі: за джерелами:







держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела

держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела




(Київської міської державної адміністрації),
Районні в місті Києві державні адміністрації












25.Забезпечувати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2022, 2023, 2024
1 696 091,5
0,0
1 696 091,5
0,0
119 507,0
0,0
119 507,0
0,0
Виконано частково
Кількість громадян, які використали своє право на пільговий проїзд за рахунок програми "Турбота. Назустріч киянам"  становить 443,6 тис. осіб.  

26. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
2022, 2023, 2024
6 022,3
0,0
6 022,3
0,0
293,5
0,0
293,5
0,0
Виконано частково
Отримали грошову компенсацію витрат на автомобільне пальне - 22 особи (на суму 230,6 тис. грн).
Отримали компенсацію за

Найменування 
заходу
Виконавці 
заходу
Термін
вико-
нання
(план/
факт)
Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
Інформація про виконання заходу
Причини невиконання




Усього
у тому числі: за джерелами:
Усього
у тому числі: за джерелами:







держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела

держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела




адміністрації),
Районні в місті Києві державні адміністрації










проїзд (ЧАЕС) 108 осіб на суму 62,9 тис.грн 
 

27. Забезпечення закупівлі додаткових соціальних послуг   ( в т. ч. послуги соціальної адаптації дітей та  осіб з інвалідністю, тощо)
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2022, 2023, 2024
230 564,0
0,0
230 564,0
0,0
51 318,6
0,0
51 318,6
0,0
Виконано частково
Проведено закупівлю 7 соціальних послуг. 

28. Забезпечення компенсації за надані пільги з  послуг зв’язку окремим категоріям громадян м. Києва
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2022, 2023, 2024
17 000,0
0,0
17 000,0
0,0
13 702,6
0,0
13 702,6
0,0
Виконано частково
Кількість осіб - 24,1 тис. осіб

29. Забезпечення виплати компенсації за харчування дітей пільгових категорій, які навчаються у комунальних закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах комунальних  закладів загальної середньої освіти, право безоплатного харчування  для яких встановлено законами України «Про дошкільну
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент
2022, 2023, 2024
162 846,4
0,0
162 846,4
0,0
25 754,9
0,0
25 754,9
0,0
Виконано частково
Отримали компенсацію 19485 осіб

Найменування 
заходу
Виконавці 
заходу
Термін
вико-
нання
(план/
факт)
Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
Інформація про виконання заходу
Причини невиконання




Усього
у тому числі: за джерелами:
Усього
у тому числі: за джерелами:







держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела

держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела



освіту», «Про освіту», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Указом Президента України від 17 березня 1998 року №197/98 «Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 
виконання службових обов’язків», постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року №1243
" «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», рішеннями Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій киянам - учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей», від 03 березня 2016 року № 118/118 
«Про надання додаткових пільг та гарантій сім’ям киян - Героїв Небесної Сотні та киянам – постраждалим учасникам Революції 
Гідності», у порядку, встановленому виконавчим ограном
Київської міської ради (Київської міської державної 
освіти і науки  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)












Найменування 
заходу
Виконавці 
заходу
Термін
вико-
нання
(план/
факт)
Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
Інформація про виконання заходу
Причини невиконання




Усього
у тому числі: за джерелами:
Усього
у тому числі: за джерелами:







держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела

держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела



адміністрації)"
 
 













30. Додаткове грошове забезпечення за утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя у місті Києві
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2022, 2023, 2024
447,6
0,0
447,6
0,0
221,1
0,0
221,1
0,0
Виконано частково
Одержувачів допомоги - 3 сім'ї

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
3 503 336,7
0,0
3 502 931,4
405,3
482 795,2
0,0
482 795,2
0,0







































Завдання:  2. Підви-
щення забезпече-
ності соціальною інфраструк-
турою







1. Створення мережі закладів з надання соціальних і реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю та спеціалізованого закладу психоневрологічного профілю для осіб з
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради
2022, 2023
182 631,1
0,0
182 631,1
0,0
1 209,1
0,0
1 209,1
0,0
Виконано частково
Кількість об'єктів  1

Найменування 
заходу
Виконавці 
заходу
Термін
вико-
нання
(план/
факт)
Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
Інформація про виконання заходу
Причини невиконання




Усього
у тому числі: за джерелами:
Усього
у тому числі: за джерелами:







держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела

держав- ний бюджет
бюджет м.Києва
інші джерела



інвалідністю
(Київської міської державної адміністрації),
Районні в місті Києві державні адміністрації












ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
182 631,1
0,0
182 631,1
0,0
1 209,1
0,0
1 209,1
0,0







































РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ
3 685 967,8
0,0
3 685 562,5
405,3
484 004,3
0,0
484 004,3
0,0






3. Аналіз виконання за видатками в цілому



тис.грн







Заплановані бюджетні асигнування 
на 2022 рік з урахуванням змін 
Проведені видатки за звітний період
Відхилення

усього
загальний фонд
спеціальний фонд
усього
загальний фонд
спеціальний фонд
усього
загальний фонд
спеціальний фонд

3 371 062,3
3 248 136,2
122 926,1
484 004,3
482 341,6
1 662,7
2 887 058,0
2 765 794,6
121 263,4




Директор Департаменту														Руслан СВІТЛИЙ


Микола Богатир
Інна Козаченко 497 03 37


