
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія IX скликання

РІШЕННЯ
від 7 жовтня 2021 року N 2726/2767

Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч
киянам" на 2022 - 2024 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", Закону України "Про соціальні послуги", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 
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 22 липня 2021 року N 1632 "Про схвалення проєкту міської цільової програми "Турбота. 
Назустріч киянам" на 2022 - 2024 роки", з метою подальшого соціального захисту окремих категорій 
малозахищених верств населення міста Києва, встановлення додаткових до встановлених законодавством
гарантій щодо соціального захисту населення Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську цільову програму "Турбота. Назустріч киянам" 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.

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 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 (у разі потреби) 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

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Київської міської ради

07 жовтня 2021 року N 2726/2767



МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "ТУРБОТА. НАЗУСТРІЧ КИЯНАМ"
НА 2022 - 2024 РОКИ

I. ПАСПОРТ
міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам"

на 2022 - 2024 роки
1 Мета програми Підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті Києві через 

посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових 
заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного 
існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-
побутового, культурно-масового характеру, здійснення конкретних заходів, 
спрямованих на надання адресної підтримки малозабезпеченим верствам 
населення, надання соціально-правової та трудової реабілітації особам з 
обмеженими фізичними можливостями, залучення до співробітництва 
громадських організацій, поліпшення становища людей з різними вадами

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 проєкту програми

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 18 березня 2021 року N 579 "Про 
підготовку проєкту міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 
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 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), Департамент транспортної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
Київський міський центр зайнятості, 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 (Київської міської державної адміністрації); 
районні в місті Києві державні адміністрації

7 Строки реалізації програми 01.01.2022 - 31.12.2024

8 Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для 
реалізації програми

Всього
(тис. грн)

у тому числі за роками

2022 рік 2023 рік 2024 рік

Всього 11345358,6 3685967,8 3786753,6 3872637,2

 у тому числі за: джерелами:     

8.1 державний бюджет     

8.2 бюджет міста Києва 11344077,6 3685562,5 3786326,6 3872188,5

8.3 інші джерела* 1281,0 405,3 427,0 448,7

____________
* Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Відповідно до підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 34 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать, 
зокрема, власні (самоврядні) повноваження щодо встановлення за рахунок власних коштів і благодійних 
надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення.

У місті Києві послідовно реалізовується соціальна політика, направлена на формування комплексної 
програми допомоги соціально незахищеним верствам населення міста Києва, зокрема непрацездатним 
особам, особам з обмеженими фізичними можливостями. Міська цільова програма "Турбота. Назустріч 
киянам" на 2022 - 2024 роки (далі - Програма) спрямована на забезпечення реалізації законів України "Про



місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про соціальні послуги", "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів 
праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 
Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного 
тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", "Про боротьбу з тероризмом", Указу Президії Верховної Ради 
Української РСР від 29 березня 1990 року N 8985-XI "Про оголошення дня 26 квітня "Днем чорнобильської 
трагедії", указів Президента України від 13 квітня 1999 року N 374/99 "Про День працівника соціальної 
сфери", від 10 листопада 2006 року N 945/2006 "Про День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС", від 18 березня 2015 року N 150/2015 "Про додаткові заходи щодо соціального 
захисту учасників антитерористичної операції", від 11 лютого 2016 року N 44/2016 "Про шефську допомогу 
військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної 
служби України", постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 99 "Про затвердження 
Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або 
особі, яка зобов'язалася поховати померлого", Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 - 2027 
роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року N 695, рішень Київської 
міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025
року" (у редакції рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року N 724/2886), від 01 червня 2000 
року N 141/862 "Про встановлення звання "Почесний громадянин міста Києва" та заохочувальних відзнак 
Київського міського голови" (у редакції рішення Київської міської ради від 16 травня 2019 року N 892/7548), 
від 22 квітня 2021 року N 581/622 "Про запровадження додаткової соціальної гарантії - додаткового 
грошового забезпечення за утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя у місті Києві".

Діяльність міської влади в сфері соціального захисту, піклування та турботи про найменш захищені 
верстви населення є основним соціальним індикатором її ефективності. За міжнародними стандартами 
Київ належить до міст із високим ступенем нерівності населення за доходами та споживанням, причому ця
нерівність істотно збільшилась протягом останніх років. Старість та інвалідність є соціальним явищем, 
уникнути якого не може жодне суспільство. Ставлення до громадян з обмеженими можливостями є 
характерною ознакою цивілізованості місцевої влади та її демократичності.

Економічна нестабільність, кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на 
продукти харчування, медикаменти, при одночасному зменшенні реального доходу сімей стали причиною 
скрутного матеріального становища багатьох мешканців міста Києва, наслідки якого вони не можуть 
подолати самостійно. Навіть вжиті державою заходи щодо підвищення рівня заробітної плати та 
пенсійного забезпечення окремих категорій населення не покривають необхідних витрат незахищених 
верств населення на харчування, медикаменти, оплату житлово-комунальних послуг тощо. Для 
переважної більшості громадян похилого віку пенсія є єдиним джерелом доходів для існування. При цьому
особи, які отримують низькі пенсії, потребують додаткової соціальної підтримки та соціального 
забезпечення. Особлива увага приділяється громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
малозабезпеченим особам, багатодітним сім'ям, дітям, які залишились без піклування батьків, та іншим 
пільговим категоріям громадян.

За даними Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України, станом 
на 01 січня 2021 року в місті Києві проживає 764900 пенсіонерів, серед них осіб з інвалідністю - 160755 
осіб, з них: I група - 13319 осіб; II група - 74277 осіб; III група - 61739 осіб; діти з інвалідністю до 18 років - 
11420 осіб.

Моніторинг надходження звернень громадян до органів соціального захисту населення за 2019 - 2020 
роки свідчить про те, що їх кількість з кожним роком збільшується: у 2019 році - 59,2 тисячі звернень, у 
2020 році - 62,8 тисяч звернень.

Із загальної кількості звернень 64 % становлять заяви на надання окремих видів адресної матеріальної 
допомоги, у тому числі допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах (у разі 
довготривалої хвороби, необхідності проведення складного та дорогого лікування з хірургічним 
втручанням, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха, катастрофи, 
пожежі, повені та інших особливих обставин тощо), які вони не можуть подолати без сторонньої підтримки. 
Більшість таких звернень надходять від громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей та 
одиноких громадян як найбільш вразливої категорії населення, які найгостріше відчувають негативні 
наслідки погіршення економічної ситуації.

Дані про отримувачів допомоги
Види допомоги 2019 рік

(осіб)
2020 рік

(осіб)
2021
(осіб)

Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога окремим категоріям 
соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва з 

476564 430328 525000



нагоди відзначення визначних дат і свят

Допомога на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент 
смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована в Центрі 
зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, 
яка зобов'язалась поховати померлого

1763 1680 2000

Одноразова адресна матеріальна допомога малозабезпеченим верствам 
населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих 
обставинах

29815 31341 29300

Щомісячна адресна соціальна матеріальна допомога дітям-сиротам та 
окремим категоріям осіб з інвалідністю

20713 27253 23600

Привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, із 
врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку

49 44 70

Матеріальна допомога на придбання твердого палива ветеранам війни та 
малозабезпеченим сім'ям, які отримують субсидії

62 50 71

Матеріальна допомога жінкам, зареєстрованим у місті Києві, які народили 
трійню та більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

2 - 3

Щомісячна матеріальна допомога почесним громадянам міста Києва, які 
досягли пенсійного віку

28 27 31

Матеріальна допомога 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

11 10 40

Одним із пріоритетних напрямів соціального захисту є соціальна підтримка киян - учасників 
антитерористичної операції, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, киян - 
постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей киян - Героїв Небесної Сотні.

З метою встановлення додаткових соціальних гарантій та на виконання рішень Київської міської ради 
від 09 жовтня 2014 року N 271/271 "Про надання додаткових пільг та гарантій киянам - учасникам 
антитерористичної операції та членам їх сімей" (у редакції рішення Київської міської ради від 23 липня 
2020 року N 52/9131), від 03 березня 2016 року N 118/118 "Про надання додаткових пільг та гарантій сім'ям
киян Героїв Небесної сотні та киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності" (у редакції рішення 
Київської міської ради від 24 жовтня 2019 року N 15/7588), міською владою прийнято відповідне рішення 
щодо надання особам вищезазначених категорій щорічних і щомісячних допомог, а також одноразових 
виплат, таких як: матеріальна допомога на поховання киян - учасників антитерористичної операції, 
загиблих (померлих) унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в 
антитерористичній операції; часткова компенсація членам сімей киян - учасників антитерористичної 
операції, загиблих (померлих) унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в 
антитерористичній операції; на виготовлення та встановлення надгробків киянам - учасникам 
антитерористичної операції, загиблим (померлим) унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних 
під час участі в антитерористичній операції; одноразова матеріальна допомога киянам - уповноваженим 
членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичній операції внаслідок участі в 
антитерористичній операції за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки для 
будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (сума виплати становить 
400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого законом на день прийняття Київською 
міською радою рішення про її виплату).

Станом на 01 січня 2021 року в Реєстрі киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та 
членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на обліку
перебуває 30855 осіб (чисельність яких постійно зростає). За інформацією управлінь соціального захисту 
населення районних у місті Києві державних адміністрацій, у місті Києві 399 загиблих (померлих) киян - 
учасників антитерористичної операції, 34 членів сімей киян - Героїв Небесної Сотні, киян - постраждалих 
учасників Революції Гідності - 321 особа.

Аналіз надання
додаткових соціальних гарантій киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, членам

сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, киянам - постраждалим учасникам
Революції Гідності, членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні

Соціальна гарантія 2019 2020 2021

Кількість осіб Кількість осіб Кількість осіб



Щорічна матеріальна допомога киянам - учасникам 
антитерористичної операції

29083 30043 31500

Щорічна матеріальна допомога членам сімей учасників 
антитерористичної операції, загиблих (померлих) унаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в 
антитерористичній операції, та киян - учасників 
антитерористичної операції, які перебувають у полоні або 
зникли безвісти (а які навчаються за денною або дуальною 
формами здобуття освіти в закладах професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти -
до закінчення цих закладів освіти, але не довше ніж до 
досягнення ними 23 років)

593 645 650

Щомісячна адресна матеріальна допомога непрацездатним 
батькам; дружинам (чоловікам) та повнолітнім дітям, які 
мають статус особи з інвалідністю I, II, III групи; малолітнім і 
неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам учасників 
антитерористичної операції, загиблих (померлих) унаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в 
антитерористичній операції, та киян - учасників 
антитерористичної операції, які перебувають у полоні або 
зникли безвісти

158 166 191

Компенсація витрат на придбання лікарських засобів і 
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) унаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній 
операції, та киян - учасників антитерористичної операції, які 
перебувають у полоні або зникли безвісти

30 17 26

Допомога на поховання киян - учасників антитерористичної 
операції, загиблих (померлих) унаслідок поранення, контузії 
чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній 
операції

50 29 20

Матеріальна допомога на часткову компенсацію членам 
сімей киян - учасників антитерористичної операції, загиблих 
(померлих) унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних під час участі в антитерористичній операції, на 
виготовлення та встановлення надгробків киянам - 
учасникам антитерористичної операції, загиблим (померлим)
унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час 
участі в антитерористичній операції

32 13 10

Одноразова матеріальна допомога 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

3 22 11

Щорічна матеріальна допомога киянам - постраждалим 
учасникам Революції Гідності

283 325 480

Щорічна матеріальна допомога членам сімей киян - Героїв 
Небесної Сотні

29 30 35

Щомісячна адресна матеріальна допомога непрацездатним 
батькам, дружинам (чоловікам), неодруженим повнолітнім 
дітям визначених інвалідами з дитинства I та II груп, або 
інвалідами I групи киян - Героїв Небесної Сотні

- 13 10

Щомісячна адресна матеріальна допомога неповнолітнім 
дітям, пасинкам, падчеркам киян - Героїв Небесної Сотні, які 
на момент загибелі перебували на їхньому утриманні та 
проживали разом

10 11 9

Щомісячна адресна матеріальна допомога членам сімей 
киян - Героїв Небесної Сотні та киянам - постраждалим 
учасникам Революції Гідності для покриття витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг

481 490 243



Згідно з даними, які містяться в централізованому банку даних з проблем інвалідності, на обліку для 
забезпечення технічними й іншими засобами реабілітації перебуває 36973 особи з інвалідністю.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 "Про затвердження 
Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю 
та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані 
технічні та інші засоби реабілітації, переліку таких засобів" у 2020 році забезпечено 7500 киян, із них 
складним протезуванням - 82 особи; протезами молочної залози - 1780 осіб; взуттям та ортезами на стопу 
- 5638 осіб.

Малозабезпечені громадяни, особи похилого віку, діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених і 
багатодітних сімей, які за висновками медико-експертної комісії відносяться до IV - V груп рухової 
активності або лікувально-консультативної комісії за висновками лікувально-профілактичних закладів, 
містять показання для забезпечення засобами особистої гігієни, отримують підгузки для дорослих і дітей, 
пелюшки, урологічні прокладки тощо. Станом 01 січня 2021 року на обліку для забезпечення засобами 
особистої гігієни перебуває 8928 киян.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року N 587 "Про організацію 
надання соціальних послуг" і наказу Міністерства соціальної політики України від 20 січня 2014 року N 28 
"Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у 
соціальних послугах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за N 253/25030, 
щороку органами соціального захисту населення здійснюється визначення потреби мешканців міста Києва
в соціальних послугах.

Динаміка забезпечення додатковими соціальними послугами

 2019 2020 рік 2021 рік

забезпечено, осіб забезпечено, осіб забезпечено, осіб

догляд удома 82 80 80

денний догляд 36 15 25

догляд стаціонарний - - 850

паліативний догляд 96 - -

соціальна адаптація 44 - 44

екстрене (кризове) втручання - - 1000

супровід під час інклюзивного навчання - - 50

транспортні послуги (надання транспортних послуг 
особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в місті 
Києві)

- 138 450

Всього: 258 233 2499

Оскільки існує тенденція до зростання потреби киян у соціальних послугах, на 2022 - 2024 роки 
передбачено розширення спектру та видів соціальних послуг в місті Києві за рахунок закупівлі додаткових 
соціальних послуг, а саме:

1. Догляд вдома (діти з інвалідністю підгрупи А, які частково або повністю втратили/не набули здатності 
до самообслуговування) - 80 осіб (віком до 18 років).

2. Денний догляд дітей з інвалідністю (дітей зі складними порушеннями розвитку; з помірною розумовою
відсталістю та/або тяжкими розладами психіки, які потребують догляду, навчання та реабілітації, можуть 
самостійно пересуватися та себе обслуговувати) - 25 осіб (віком до 18 років).

3. Супровід під час інклюзивного навчання (у заклади загальної середньої освіти - 30 осіб (віком від 6 до
17 років), у закладах дошкільної освіти - 20 осіб (віком від 3 до 5 років).

4. Соціальна адаптація (діти та особи з інвалідністю, що частково втратили здатність до 
самообслуговування) - 44 особи.

5. Транспортні послуги (надання транспортних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в 
місті Києві) - 450 осіб.

6. Догляд стаціонарний (для осіб з інвалідністю з психічними розладами) - 850 осіб (віком від 18 років).
7. Екстрене (кризове) втручання (соціальна кнопка) - 1000 осіб (віком від 18 років).
8. Паліативний догляд - 50 осіб, з них 25 віком до 18 років та 25 віком після 18 років.
Вищезазначене відповідає плану пріоритетних дій уряду, затвердженому розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 24 березня 2021 року N 276-р, у частині подальшого створення системи надання 
соціальних послуг безпосередньо за місцем проживання/перебування (у громаді), впровадження єдиної 
моделі організації надання соціальних послуг; забезпечення доступу дітей і сімей з дітьми до соціальних 
послуг відповідно до їх потреб за місцем проживання; удосконалення механізмів надання реабілітаційних 



послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, зокрема забезпечення їх безпосереднього звернення 
до реабілітаційних центрів, та подальшій реалізації пріоритетних дій на наступні роки.

Оздоровлення та санаторно-курортне лікування є однією з важливих засад державної політики у сфері 
соціального захисту незахищених верств населення. Гостро стоїть проблема недостатнього фінансування 
з Державного бюджету України забезпечення оздоровлення та санаторно-курортного лікування ветеранів 
війни, осіб з інвалідністю, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Видатки 
Державного бюджету України на оздоровлення та санаторно-курортне лікування пільгових категорій 
громадян становлять близько 35 відсотків від загальної чисельності осіб, які потребують санаторно-
курортного лікування та оздоровлення. Слід зазначити, що забезпечення санаторно-курортними путівками 
таких пільгових категорій, як ветерани праці, діти війни, громадяни, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (крім категорії 1), дітей віком до 7 років, дітей військовослужбовців військових 
частин, які дислокуються на території міста Києва, за рахунок коштів Державного бюджету України 
законодавством не передбачено. В управліннях соціального захисту населення районних у місті Києві 
державних адміністрацій на обліку для забезпечення санаторно-курортними путівками за рахунок коштів 
бюджету міста Києва у 2019 році - перебувало 7406 осіб (забезпечено путівками 2374 особи), у 2020 році - 
9835 осіб (забезпечено путівками 2686 осіб), а станом на 01 січня 2021 року - 10544 особи. На початок 
2019 року на обліку для отримання путівки на оздоровлення дітей у супроводі одного з батьків або особи, 
яка їх замінює, перебувало 1543 дитини киян - учасників антитерористичної операції (далі - діти АТО) та 93
дитини військовослужбовців військових частин, які дислокуються на території міста Києва (далі - діти в/ч) 
(забезпечено путівками 1067 дітей), у 2020 році - 1964 дитини АТО та 157 дітей в/ч (забезпечено путівками 
576 дітей), у 2021 році - 1993 дитини АТО та 198 дітей в/ч. Спостерігається стійка тенденція до збільшення 
кількості осіб пільгових категорій, які потребують санаторно-курортного лікування та оздоровлення. Так, за 
останні роки кількість осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, зросла в півтора рази (на 33 
%), кількість дітей АТО та в/ч - майже у два з половиною рази (на 230 %). Спираючись на результати 
аналізу Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), завдяки залученню коштів бюджету міста Києва кількість оздоровлених осіб 
пільгових категорій зростає на 5 - 10 відсотків залежно від пільгової категорії киян, а забезпечення 
путівками таких категорій, як ветерани праці, діти війни, громадяни, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, діти військовослужбовців військових частин, які дислокуються на території 
міста Києва, оздоровлення яких не фінансується з Державного бюджету України, становить близько 40 
відсотків.

Особливо актуальним є питання реалізації прав дітей на оздоровлення та відпочинок. Статтею 25 
Загальної декларації прав людини Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосила, що 
діти мають право на особливе піклування і допомогу та користуються однаковим соціальним захистом. 
Основною метою Декларації прав дитини та Конвенції про права дитини є якнайкраще забезпечення 
інтересів дітей, забезпечення спеціального захисту та піклування, надання можливостей і сприятливих 
умов для всебічного розвитку, відпочинку та дозвілля кожної дитини.

Однією з додаткових гарантій щодо соціального захисту населення є здійснення міською владою 
оздоровлення з курсом реабілітації дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана із захворюванням 
нервової системи, у супроводі одного із батьків або законного представника, соціального працівника.

У 2019 забезпечено путівками з курсом реабілітації 311 дітей, у 2020 - 224 дитини, у 2021 році - 325 
дітей.

У місті Києві функціонують два дитячі будинки-інтернати - Святошинський дитячий будинок-інтернат для
дітей та осіб з інвалідністю чоловічої статі та Дарницький дитячий будинок-інтернат для дітей та осіб з 
інвалідністю жіночої статі (далі - будинки-інтернати), які є стаціонарними соціально-медичними установами
II профілю для тимчасового (до 6 місяців) або постійного (понад 6 місяців) перебування або проживання 
дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років (далі - вихованці) та осіб з інвалідністю віком від 18 до 35 років 
(далі - підопічні) з порушеннями фізичного, інтелектуального розвитку та психічними розладами, які за 
станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, освітніх
послуг, комплексу реабілітаційних заходів.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року N 978 "Деякі питання 
соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю" будинки-інтернати II профілю є розділеними
за статтю. Вихованці та підопічні перебувають у будинках-інтернатах цілодобово. Тих, які мають батьків / 
опікунів / піклувальників, на вихідні, святкові дні, канікули та за сімейними обставинами періодично 
забирають додому. У 2019 та 2020 роках пройшли оздоровлення з курсом реабілітації 90 дітей та осіб з 
інвалідністю, що становить 25 % від загальної кількості вихованців/підопічних. У 2021 році оздоровлено з 
курсом реабілітації 90 дітей та осіб з інвалідністю, що становить 27 % від загальної кількості 
вихованців/підопічних. Отже, є потреба в оздоровленні з курсом реабілітації вихованців та підопічних 



будинків-інтернатів. Враховуючи досвід попередніх років, зазначений захід є вкрай необхідним.
Ефективний соціальний захист - це не лише гарантовані державою соціальне забезпечення (пенсії, 

виплати, доплати) і створена мережа закладів з надання соціальних послуг, а й комплекс заходів, що 
здійснюються на місцевому рівні за рахунок коштів бюджету міста Києва шляхом надання додаткових 
гарантій соціального захисту мешканцям міста.

Одинокі, соціально незахищені громадяни й особи з інвалідністю, які потрапили в складні життєві 
ситуації та перебувають на обліку в територіальних центрах соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) і не мають сторонньої підтримки та допомоги, забезпечуються продуктовими наборами 
та/або гарячим харчуванням. Особи з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, забезпечуються 
наборами миючих засобів і постільною білизною.

Громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади 
міста Києва, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної 
підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах.

Організація громадських робіт буде здійснюватися на виконання статті 31 Закону України "Про 
зайнятість населення" та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року N 
175 "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру".

Участь у виконанні громадських робіт сприятиме додатковому стимулюванню мотивації до праці та 
матеріальній підтримці таких осіб, надасть можливість їх тимчасового працевлаштування на роботи, що 
виконуються ними на добровільних засадах.

За рахунок Програми здійснюється щорічне фінансування установ, закладів соціального захисту, 
створених за рішеннями місцевих органів влади для надання соціальних послуг, передбачених 
законодавством України.

Залишається ще ряд проблем, які потребують розв'язання за рахунок коштів бюджету міста Києва. 
Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України видатки на виплати за надання пільг, установлених 
законодавством окремим категоріям громадян, належать до переліку видатків місцевих бюджетів, зокрема:

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
- пільги з послуг зв'язку окремих категорій громадян м. Києва;
- надання інших пільг окремим категоріям громадян (ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій, 

особам з інвалідністю внаслідок війни, постраждалим унаслідок аварії на ЧАЕС) відповідно до 
законодавства, таких як компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування, щомісячна виплата 
грошової компенсації витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на 
місяць, проведення капітального ремонту власних житлових будинків і квартир, щорічна виплата грошової 
компенсації витрат за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

З метою забезпечення встановлених додаткових соціальних гарантій окремим малозахищеним 
верствам населення міста Києва відповідно до законодавства України у 2021 році запроваджено 
забезпечення виплати компенсацій 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 установлено законами України "Про дошкільну освіту", "Про 
освіту", "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", Указом Президента України від 17 
березня 1998 року N 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 N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних 
та інтернатних навчальних закладів", рішеннями Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року N 271/271 
"Про надання додаткових пільг та гарантій киянам - учасникам антитерористичної операції та членам їх 
сімей" (у редакції рішення Київської міської ради від 23 липня 2020 року N 52/9131), від 03 березня 2016 
року N 118/118 "Про надання додаткових пільг та гарантій сім'ям киян Героїв Небесної сотні та киянам - 
постраждалим учасникам Революції Гідності" (у редакції рішення Київської міської ради від 24 жовтня 2019
року N 15/7588).

З метою досягнення стратегічної цілі "Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва" сектору 2.3 
"Соціальна підтримка та допомога" Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням 
Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 (у редакції рішення Київської міської ради від 06 
липня 2017 року N 724/2886), а саме завдання "Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою", 
у міській цільовій програмі "Турбота. Назустріч киянам" на 2022 - 2024 роки передбачено захід щодо 
розширення мережі установ з надання соціальних і реабілітаційних послуг і створення спеціалізованого 
закладу психоневрологічного профілю для осіб з інвалідністю:

- реконструкція з надбудовою 1-го відділення санаторію "Перше травня" під психоневрологічний 
інтернат в смт Пуща-Водиця на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28;

- реконструкція нежитлової будівлі спального корпусу N 1, літ "Б" на вулиці Миколи Юнкерова, 28 для 



створення відділення Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю;
- реконструкція нежитлової будівлі на вулиці Миколи Закревського, 3 для створення умов для надання 

соціальних і реабілітаційних послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі;
- реконструкція будівлі на проспекті Правди, 4 для розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб 

з інвалідністю в Подільському районі;
- реконструкція нежитлової будівлі на вулиці Якуба Коласа, 8-а для створення умов для надання 

соціальних і реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Святошинському 
районі.

Створення мережі центрів з надання соціальних і реабілітаційних послуг спрямоване на розвиток дітей 
та осіб з інвалідністю з тяжкими фізичними та психологічними вадами, навчання їх основних соціальних та 
побутових навичок, розвиток здібностей і створення передумов для інтеграції в суспільство. Створення 
спеціалізованого закладу психоневрологічного профілю надасть змогу забезпечити належні умови для 
проживання громадян із психічними розладами, які потребують стороннього догляду та допомоги.

Програма спрямована на реалізацію сектору 2.3 "Соціальна підтримка та допомога" Стратегії розвитку 
міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 
824/7060 (у редакції рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року N 724/2886).

Програма розроблена відповідно до вимог Порядку розроблення, затвердження та виконання міських 
цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 
520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 12 листопада 2019 року N 65/7638).

III. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022 - 2024 роки спрямована на реалізацію 

сектору 2.3 "Соціальна підтримка та допомога" Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої 
рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 (у редакції рішення Київської міської 
ради від 06 липня 2017 року N 724/2886).

Мета Програми полягає в суттєвому підвищенні ефективності системи соціальної допомоги в місті Києві
через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної 
підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, 
соціально-побутового, культурно-масового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на 
надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-правової, трудової та 
медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення до співробітництва 
громадських організацій, поліпшення становища людей з різними вадами.

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ І ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя малозахищених верств населення та 

необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, запобігання поглибленню бідності на 
підставі виконання соціальних зобов'язань Київської міської влади дозволять реально підтримувати 
незаможні верстви населення міста Києва, створити систему захисту населення від соціальних ризиків в 
умовах реформування соціальної сфери.

Аналіз змісту звернень громадян свідчить про те, що з кожним роком збільшується кількість заяв, 
наданих мешканцями міста Києва, які гостро потребують певних видів соціальних послуг, надання 
адресної грошової допомоги, додаткових гарантій щодо соціальної підтримки киян - учасників 
антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції, членів сімей киян - Героїв Небесної Сотні та киян - постраждалих учасників 
Революції Гідності, медико-соціальної реабілітації, протезування, оздоровлення, забезпечення засобами 
гігієни, продуктами харчування, миючими засобами тощо. Більшість звернень надходить від осіб похилого 
віку, ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, осіб 
з інвалідністю, багатодітних сімей, сімей у складних життєвих обставинах та одиноких громадян як 
найбільш вразливих категорій населення, які найгостріше відчувають негативні наслідки погіршення 
економічної ситуації в країні.

Враховуючи вищезазначене, пріоритетними напрямами Програми є:
- соціальна підтримка малозабезпечених верств населення міста Києва шляхом надання різних видів 

адресної матеріальної допомоги;
- надання додаткових соціальних гарантій киянам - учасникам антитерористичної операції та членам їх 

сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, постраждалим киянам - 
учасникам Революції Гідності, членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні;



- забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали 
мастектомії, протезами (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням), меблями та 
допоміжними засобами, засобами пересування, реабілітації, складного протезування, ортопедичним 
взуттям, ортезами на стопу тощо;

- забезпечення малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, 
дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, передчасно народжених дітей з вагою при народженні до 
1500 грамів засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками, урологічними прокладками тощо);

- забезпечення санаторно-курортного лікування та оздоровлення ветеранів війни та праці, членів сімей 
загиблих (померлих) ветеранів війни, постраждалих киян - учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю,
дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей киян - учасників 
антитерористичної операції, у тому числі загиблих (померлих) унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних під час участі в антитерористичній операції; дітей киян - військовослужбовців деяких військових
частин, які дислокуються на території міста Києва; дітей киян - учасників антитерористичної операції, які 
перебувають у полоні або зникли безвісти; дітей киян - постраждалих учасників Революції; дітей киян - 
Героїв Небесної Сотні;

- забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
- забезпечення малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва 

безкоштовним гарячим харчуванням та/або продуктовими наборами, постільною білизною та наборами 
миючих засобів;

- забезпечення додатковими соціальними послугами (у тому числі послугами соціальної адаптації дітей 
та осіб з інвалідністю тощо).

За результатами системного аналізу був проведений щорічний моніторинг, і виникла необхідність 
фінансування на наступні періоди цих заходів у зв'язку із закінченням терміну дії міської цільової програми 
"Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки.

Виконання Програми забезпечується за рахунок коштів бюджету міста Києва з урахуванням його 
можливостей у кожному бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на соціальний захист та 
соціальне забезпечення та коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття.

Категорія громадян, на яких поширюється дія Програми: учасники антитерористичної операції, діти 
віком до 14 років киян - учасників антитерористичної операції, діти загиблих (померлих) киян - учасників 
антитерористичної операції, віком до 18 років, ветерани війни та праці, сім'ї загиблих учасників бойових 
дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, які загинули або померли в мирний час, жертви політичних 
репресій, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпечені одинокі 
громадяни, особи з інвалідністю, діти, студенти з інвалідністю, діти війни, громадяни, які не здатні до 
самообслуговування та мають V групу рухової активності, сім'ї Героїв Небесної Сотні, малозабезпечені 
сім'ї, особи похилого віку, жінки, які зазнали мастектомії, особи, які опинились у складних життєвих 
обставинах.
Обсяг і джерела фінансування міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022 - 2024 роки:

(тис. грн.)
Обсяг коштів, які пропонується

залучити на виконання програми
Роки виконання програми

2022 2023 2024 Усього витрат на
виконання програм

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

3685967,8 3786753,6 3872637,2 11345358,6

бюджет міста Києва 3685562,5 3786326,6 3872188,5 11344077,6

кошти інших джерел 405,3 427,0 448,7 1281,0

Фінансове забезпечення Програми передбачається за рахунок коштів бюджету міста Києва, а також за 
рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Строки виконання Програми - 2022 - 2024 роки.

V. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ НА СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ЖІНОК І

ЧОЛОВІКІВ, А ТАКОЖ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ
Відповідно до рішення Київської міської ради від 12 листопада 2019 року N 63/7636 "Про приєднання до

Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків" місто Київ, приєднавшись до Європейської хартії рівності 



жінок і чоловіків у житті місцевих громад, узяло на себе зобов'язання використовувати існуючі 
повноваження і партнерства для досягнення більшої рівності своїх громадян, визнаючи, що жінки та 
чоловіки мають різні потреби, які можуть бути обумовлені відмінностями в соціально-економічних умовах 
та іншими факторами.

Одним із зобов'язань міста Києва як підписанта Хартії є включення гендерного підходу у планування, 
бюджетування та надання рівного доступу до соціальної допомоги та соціальних послуг жінкам і 
чоловікам; визнання впливу гендерних відмінностей на такі послуги та права людини на захист від бідності
та соціального відчуження.

Основними групами населення, на які спрямована Програма, є: учасники антитерористичної операції, 
діти віком до 14 років киян - учасників антитерористичної операції, діти загиблих (померлих) киян - 
учасників антитерористичної операції, віком до 18 років, ветерани війни та праці, сім'ї загиблих учасників 
бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, які загинули або померли в мирний час, жертви 
політичних репресій, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпечені 
одинокі громадяни, особи з інвалідністю, діти, студенти з інвалідністю, діти війни, громадяни, які не здатні 
до самообслуговування та мають V групу рухової активності, сім'ї Героїв Небесної Сотні, малозабезпечені 
сім'ї, особи похилого віку (пенсіонери), жінки, які зазнали мастектомії, працівники соціальної сфери, особи, 
які опинились у складних життєвих обставинах, сім'ї (особи), які не можуть самостійно подолати або 
мінімізувати негативний вплив, зокрема, таких обставин: відсутність постійного місця роботи у 
працездатних членів сім'ї (особи), відсутність житла, призначеного та придатного для проживання, тривала
хвороба, встановлена інвалідність (у тому числі дітей), вроджені вади фізичного та психічного розвитку, 
малозабезпеченість, безробіття одного з членів сім'ї (особи), що негативно впливає на виконання 
батьківських обов'язків, призводить до неналежного утримання дитини та догляду за нею, стихійне лихо 
тощо.

Згідно з даними Пенсійного фонду України в м. Києві серед пенсіонерів частка жінок становить 64,8 %. 
Структура пенсіонерів і співвідношення чоловіків і жінок неоднакові в різних вікових групах. Так, серед 
вікових груп чоловіків розподіл є більш рівномірним і виглядає таким чином: до 60 років - 16,6 %, 60 - 64 
роки - 25,4 %, 65 - 69 років - 23,2 %, 70 - 79 років - 24,9 %, 80 років і старші - 9,9 %. Жінки виходили на 
пенсію раніше за чоловіків, тому частка вікових груп у загальній чисельності жінок-пенсіонерок більша в 
старших групах: до 55 років - 6,7 %, 55 - 59 років - 6,9 %, 6 - 69 років - 46,8 %, 70 - 79 років - 26,3 %, 80 
років і старші - 13,3 %. Демографічне співвідношення чоловіків і жінок значно зміщується в бік останніх у 
старших вікових групах, це підтверджується порівнянням співвідношення пенсіонерів - чоловіків і жінок - у 
старших вікових групах. Так, у віці 60 - 69 років частка жінок серед усіх пенсіонерів становить 63,9 %, у 
віковій групі 70 - 79 років - 66 %, а у віковій групі 80 років і старші - 71 %.

Заходи Програми сприяють укріпленню споживчих настроїв серед різних соціально незахищених верств
населення, забезпеченню санаторно-курортним лікуванням та оздоровленням пільгових категорій киян, 
підтримці киян - учасників антитерористичної операції, сімей загиблих і постраждалих учасників Революції 
Гідності.

Найбільшу частину фінансування видатків Програми становлять видатки на матеріальну допомогу 
різним вразливим групам населення, які мають право на допомогу відповідно до законів України та інших 
нормативно-правових актів.

Програма спрямована на вирішення спільних проблем обох статей і забезпечує однакове фінансування 
потреб і пріоритетів жінок і чоловіків, хлопців і дівчат, осіб з інвалідністю та інших вразливих груп 
населення. Враховуючи вищезазначене, при реалізації заходів програми відсутні обмеження та привілеї за
ознакою статі.

VI. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, РЕЗУЛЬТАТИВНІ
ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ

Перелік завдань і заходів Програми, результативні показники Програми наведено в таблиці 1.

VII. ІНДИКАТОРИ ПРОГРАМИ
Назва індикатора Одиниця виміру Значення індикатора за роками

2022 рік 2023 рік 2024 рік

Забезпечення соціальними послугами % 30 35 40

Частка забезпечених матеріальною допомогою в грошовій та
натуральній формі від загальної кількості потребуючих

% 80 85 90



VIII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ

Координацію та контроль за ходом виконання 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) в 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
міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022 - 2024 роки, 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 (у разі потреби) до 01 квітня року, 
наступного за звітним.

З урахуванням реалізації заходів Програми та виділених у 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 в 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) 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

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
"ТУРБОТА. НАЗУСТРІЧ КИЯНАМ" НА 2022 - 2024 РОКИ

Таблиця 1

Оперативна ціль Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року Завдання Програми

Підвищення соціальної захищеності 1. Підвищення ефективності функціонування 1. Забезпечення надання одноразової адресної соціальної матеріальної 



мешканців





















1. Створення мережі закладів з надання соціальних
і реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю та 
спеціалізованого закладу психоневрологічного 
профілю для осіб з інвалідністю

 Всього:

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: 11345358,6 тис грн, в т. ч.: кошти бюджету м. 
Києва - 11344077,6 тис грн, кошти інших джерел - 1281,0 тис грн

2022

2023

2024

 
Київський міський голова Віталій КЛИЧКО



© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2022
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022
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