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7. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки" 

 
N п/п 

 
Назва напряму 

діяльності  

(пріоритетні 

завдання) 

 
Перелік заходів 

Програми 

 
Строк 

виконання 

заходу 

 
Виконавці 

 
Джерела 

фінансування 

 
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у 

тому числі: 

 
Очікуваний 

результат 
 

I етап 
 

II етап 
 

2011 рік 
 

2012 рік 
 

2013 рік 
 

2014 рік 
 

2015 рік 
 

1 
 

Адресна 

матеріальна 

допомога 

 
1. Надавати 

одноразову 

адресну 

соціальну 

матеріальну 

допомогу 

окремим 

категоріям 

соціально 

незахищених 

верств населення, 

ветеранам війни 

м. Києва 

 
2011 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
21449,5 

 
380951,5 

 
199367,2 

 
- 

 
224454,2 

 
I етап 

Показники 

продукту 

Кількість 

одержувачів - 

142,1 тис. осіб (2 

виплати) 

Показник 

ефективності 

Середній розмір 

допомоги - 105 

грн. 

Показник якості 

Відсоток 

збільшення 

середнього 

розміру допомоги 

до минулого року 

- 5 % 

II етап 

Показники 

продукту 

Кількість 

одержувачів - 

450,0 тис. осіб (7 

виплат) 

Показник 

ефективності 

Середній розмір 

допомоги - 510 

грн. на рік 
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Показник якості 

Відсоток 

збільшення 

середнього 

розміру допомоги 

до минулого року 

- 100 % 
 
  

 
  

 
2. Забезпечення 

надання 

допомоги на 

поховання киян - 

учасників АТО та 

компенсацію 

витрат на 

стаціонарне 

лікування, у тому 

числі 

ендопротезування

, 

слухопротезуванн

я та протезування 

ока, киян - 

учасників АТО 

 
2011 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
5408,5 

 
1882,6 

 
II етап 

Показники 

продукту 

Кількість 

одержувачів - 

1) 6 осіб - 

стаціонарне 

лікування 

2) 150 осіб - 

допомога на 

поховання 

Показник 

ефективності 

Середній розмір 

допомоги 

1) 250,0 тис. грн. 

2) 2,5 тис. грн. 

Показник якості 

1) відсоток 

збільшення 

кількості 

одержувачів до 

минулого року - 

100 % 

2) збільшення 

кількості 

одержувачів до 

минулого року - у 

1,9 разу 
 
  

 
  

 
3. На надання 

матеріальної 

допомоги киянам 

 
2014 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
16300,0 

 
92583,5 

 
II етап 

Показники 

продукту 
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- учасникам АТО, 

членам сімей 

загиблих 

(померлих) киян, 

які брали участь в 

проведенні 

антитерористичн

ої операції, а 

також щомісячної 

адресної 

матеріальної 

допомоги киянам 

- учасникам 

антитерористичн

ої операції, 

членам їх сімей 

та членам сімей 

загиблих 

(померлих) киян, 

які брали участь в 

проведенні 

антитерористичн

ої операції для 

покриття витрат 

на оплату ними 

житлово-

комунальних 

послуг 

Кількість 

одержувачів - 

8020 осіб 

Показник 

ефективності 

Середній розмір 

допомоги 

1) 2,5 тис. грн. - 

матеріальна 

допомога; 

2) 720,6 грн. - 

оплата житлово-

комунальних 

послуг 

(щомісячно) 

Показник якості 

1) відсоток 

збільшення 

середнього 

розміру 

матеріальної 

допомоги до 

минулого року - 0 

%; 

2) відсоток 

збільшення 

витрат на 

житлово-

комунальні 

послуги до 

минулого року - 

100 % 
 
  

  

 
  

  

 
4. На надання 

одноразової 

допомоги на 

неповнолітніх 

дітей, смерть 

батьків (із числа 

жителів м. Києва) 

яких пов'язана з 

 
2014 - 2015 

  

 
Департамент 

соціальної 

політики 

  

 
Бюджет м. 

Києва 

  

 
0,0 

  

 
0,0 

  

 
0,0 

  

 
41,5 

  

 
35,1 

 
II етап  

Показник 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 8 

осіб  

Показник 

ефективності  
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участю у масових 

акціях 

громадського 

протесту, що 

відбулися у 

період з 21 

листопада 2013 

року по 21 

лютого 2014 року 

(Небесна Сотня) 

  

Середній розмір 

допомоги - 5,0 

тис. грн 

 
  

 
  

 
5. Забезпечувати 

надання 

одноразової 

адресної 

матеріальної 

допомоги 

малозабезпечени

м верствам 

населення м. 

Києва, які 

опинилися в 

складних 

життєвих 

обставинах 

 
2011 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
3059,9 

 
3683,9 

 
6035,3 

 
5040,8 

 
10615,0 

 
I етап 

Показники 

продукту 

Кількість 

одержувачів - 7,2 

тис. осіб 

Показник 

ефективності 

Середній розмір 

допомоги - 300 

грн. 

Показник якості 

Відсоток 

збільшення 

середнього 

розміру допомоги 

до минулого року 

- 5 % 

II етап 

Показники 

продукту 

Кількість 

одержувачів - 

11,7 тис. осіб 

Показник 

ефективності 

Середній розмір 

допомоги - 370 

грн. 
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Показник якості 

Відсоток 

збільшення 

середнього 

розміру допомоги 

до минулого року 

- 5,7 % 
 
  

 
  

 
6. Забезпечувати 

надання 

допомоги на 

поховання особи, 

яка не досягла 

пенсійного віку 

та на момент 

смерті не 

працювала, не 

перебувала на 

службі, не 

зареєстрована у 

Центрі зайнятості 

як безробітна, 

виконавцю 

волевиявлення 

померлого або 

особі, яка 

зобов'язалась 

поховати 

померлого 

 
2011 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики, 

районні в 

місті Києві 

державні 

адміністрації 

(з 01.01.2013) 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
2405,0 

 
2400,0 

 
3200,0 

 
3200,0 

 
5204,8 

 
I етап  

Показники 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 1,7 

тис. осіб  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

допомоги - 1,0 

тис. грн  

II етап  

Показники 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 1,8 

тис. осіб  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

допомоги - 2,0 

тис. грн  

Показник якості  

Відсоток 

збільшення 

середнього 

розміру допомоги 

до минулого року 

- 0 % 
 
  

 
  

 
7. Сприяти 

забезпеченню 

інвалідів, осіб 

 
2011 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
5850,4 

 
17150,0 

 
25780,5 

 
16468,6 

 
18048,2 

 
I етап 

Показники 

продукту 
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похилого віку та 

жінок, які зазнали 

мастектомію, 

протезами, 

засобами 

пересування, 

реабілітації, 

засобами 

особистої гігієни 

(памперсами) та 

складного 

протезування. 

Відшкодування 

коштів складного 

протезування 

киянам - 

учасникам АТО, 

інвалідність яких 

пов'язана з 

участю в АТО 

Кількість 

одержувачів - 6,2 

тис. осіб 

Показник якості 

Відсоток 

збільшення 

кількості 

одержувачів - 5 % 

II етап 

Показник 

продукту 

Кількість 

одержувачів - 3,2 

тис. осіб 

Показник якості 

Відсоток 

збільшення 

кількості 

одержувачів до 

минулого року - 0 

% 
 
  

 
  

 
8. Сприяти 

забезпеченню 

ортопедичним 

взуттям жителів 

міста Києва 

 
2011 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
500,0 

 
1550,0 

 
1550,0 

 
- 

 
- 

 
I етап  

Показники 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 570 

осіб  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

допомоги - 0,9 

тис. грн  

Показник якості  

1) відсоток 

збільшення 

кількості 

одержувачів до 

минулого року - 4 

%,  

2) відсоток 
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збільшення 

середнього 

розміру допомоги 

до минулого року 

- 5 % 
 
  

 
  

 
9. Здійснювати 

привітання 

мешканців м. 

Києва, які 

відзначають свій 

100-літній 

ювілей, з 

врученням 

матеріальної 

допомоги, квітів, 

адреса та 

подарунку 

 
2011 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
47,0 

 
42,0 

 
45,0 

 
  

 
  

 
I етап  

Показники 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 51 

особа  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

допомоги - 800 

грн  

Показник якості  

Відсоток 

збільшення 

середнього 

розміру допомоги 

до минулого року 

- 10 %  

II етап  

Показник 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 75 

осіб  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

допомоги - 1000 

грн  

Показник якості  

Відсоток 

збільшення 

середнього 

розміру допомоги 

- 11 % 
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10. Надавати 

матеріальну 

допомогу на 

придбання 

твердого палива 

ветеранам війни 

та 

малозабезпечени

м сім'ям, які 

отримують 

субсидії 

 
2011 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
486,6 

 
399,6 

 
420,1 

 
282,7 

 
264,7 

 
I етап  

Показники 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 120 

осіб  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

допомоги - 2,8 

тис. грн  

Показник якості  

Відсоток 

збільшення 

середнього 

розміру допомоги 

- 6 %  

II етап  

Показники 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 80 

осіб  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

допомоги - 1,2 

тис. грн 
 
  

 
  

 
11. Надавати 

щомісячну 

матеріальну 

допомогу 

прийомним 

сім'ям, одному з 

батьків - 

вихователів 

дитячих будинків 

сімейного типу, 

опікуну чи 

 
2013 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
  

 
  

 
475,5 

 
537,0 

 
530,8 

 
II етап  

Показники 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 56 

осіб  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

допомоги - 0,5 

тис. грн 
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піклувальнику, 

які виховують 

дитину-інваліда, 

яка є сиротою 

(померли або 

загинули обоє 

батьків), на 

кожну дитину-

інваліда-сироту 
 
  

 
  

 
12. Надавати 

щомісячну 

матеріальну 

допомогу 

прийомним 

сім'ям, одному з 

батьків - 

вихователів 

дитячих будинків 

сімейного типу, 

опікуну чи 

піклувальнику, 

які виховують 

дитину-інваліда 

(на кожну 

дитину-інваліда) 

 
2013 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
  

 
  

 
772,6 

 
990,5 

 
767,8 

 
II етап  

Показники 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 96 

осіб  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

допомоги - 0,4 

тис. грн 

 
  

 
  

 
13. Надавати 

щомісячну 

матеріальну 

допомогу 

прийомним 

сім'ям, одному з 

батьків - 

вихователів 

дитячих будинків 

сімейного типу, 

опікуну чи 

піклувальнику, 

які виховують 

дитину з ВІЛ-

 
2013 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
  

 
  

 
88,4 

 
11,0 

 
9,4 

 
II етап  

Показники 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 1 

особа  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

допомоги - 0,4 

тис. грн 
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контактом, ВІЛ-

статусом 

(позитивним), 

контактом по 

гепатиту C, 

гепатитом C (на 

кожну дитину) 
 
  

 
  

 
14. Надавати 

матеріальну 

допомогу особам, 

зареєстрованим у 

місті Києві, які 

народили троє і 

більше дітей, за 

поданням 

Департаменту 

охорони здоров'я 

виконавчого 

органу Київської 

міської ради 

(Київської міської 

державної 

адміністрації) 

 
2013 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
- 

 
- 

 
31,0 

 
35,0 

 
35,0 

 
II етап  

Показники 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 10 

осіб  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

допомоги - 3,5 

тис. грн  

Показник якості  

Відсоток 

збільшення 

середньомісячног

о доходу до 

минулого року - 0 

% 
 
  

 
  

 
15. Надавати 

матеріальну 

допомогу 

окремим 

категоріям 

громадян, 

зокрема: особам, 

які мають статус 

учасника бойових 

дій в Афганістані, 

громадянам, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

 
2013 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики, 

районні в 

місті Києві 

державні 

адміністрації 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
- 

 
- 

 
7700,0 

 
- 

 
- 
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катастрофи, та 

породіллям для 

сплати за їх 

заявою членських 

внесків до 

лікарняної каси, 

визначеної у 

встановленому 

порядку 
 
  

 
  

 
16. Надавати 

матеріальну 

допомогу членам 

сімей загиблих 

киян - Героїв 

Небесної Сотні на 

розробку проектів 

землеустрою 

щодо відведення 

земельних 

ділянок 

 
2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
160,0 

 
I етап  

Показники 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 24 

особи  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

допомоги - 6,66 

тис. грн  

Показник якості  

Відсоток 

збільшення 

кількості 

одержувачів до 

минулого року - 

100 % 
 

2 
 

Надання 

соціальних 

послуг 

установами, 

закладами 

соціального 

захисту, 

створеними за 

рішеннями 

місцевих органів 

влади 

 
Забезпечувати 

надання 

соціальних 

послуг 

установами, 

закладами 

соціального 

захисту, 

створеними за 

рішеннями 

місцевих органів 

влади 

 
2011 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики, 

районні в 

місті Києві 

державні 

адміністрації 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
28807,4 

 
38448,4 

 
44035,1 

 
45757,2 

 
45547,0 

 
I етап  

Показники затрат  

1) кількість 

установ - 12 

одиниць;  

2) кількість 

штатних 

працівників - 

602,5 осіб  

Показники 

продукту  

1) кількість 
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користувачів 

денних послуг - 

85158 осіб;  

2) ліжкодні 

перебування в 

установах - 

209500  

Показники 

ефективності  

1) середньорічні 

витрати на 1 

користувача 

денних послуг - 

71,3 грн;  

2) середні 

витрати на 1 л/д - 

104,4 грн  

Показник якості  

Динаміка 

кількості 

користувачів за 

рік порівняно з 

попереднім роком 

- 5 %  

II етап  

Показники затрат  

1) кількість 

установ - 10 

одиниць;  

2) кількість 

штатних 

працівників - 

598,5 осіб  

Показники 

продукту  

1) кількість 

користувачів 

денних послуг - 

45477 осіб;  

2) ліжкодні 

перебування в 

установах - 36500  
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Показники 

ефективності  

1) середньорічні 

витрати на 1 

користувача 

послуг - 377 грн;  

2) середні 

витрати на 1 л/д - 

380 грн  

Показник якості  

Динаміка 

кількості 

користувачів за 

рік порівняно з 

минулим роком - 

13000 осіб 
 

3 
 

Забезпечення 

реалізації права 

на освіту 

 
Забезпечувати 

компенсацію 

витрат на 

навчання 

студентів з числа 

дітей-інвалідів, 

інвалідів, дітей-

сиріт та дітей з 

малозабезпечених 

родин у 

Відкритому 

міжнародному 

університеті 

розвитку людини 

"Україна" 

 
2011 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики  

 
Бюджет м. 

Києва 

 
6350,0 

 
10450,0 

 
3973,9 

 
6602,6 

 
2800,8 

 
I етап  

Показники 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 350 

осіб  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

допомоги - 10,0 

тис. грн  

Показник якості  

1) відсоток 

збільшення 

кількості 

одержувачів до 

минулого року - 6 

%;  

2) відсоток 

збільшення 

середнього 

розміру допомоги 

до минулого року 

- 10 %  
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II етап  

Показники 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 39 

осіб  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

допомоги - 18,5 

тис. грн 
 

4 
 

Оздоровлення 
 

1. Забезпечувати 

обов'язкове 

оздоровлення та 

санаторно-

курортне 

лікування дітей-

інвалідів із 

будинків-

інтернатів 

системи 

соціального 

захисту 

 
2011 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
500,0 

 
550,0 

 
600,0 

 
  

 
  

 
I етап  

Показники 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 85 

осіб  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

допомоги - 5,9 

тис. грн  

Показник якості  

1) відсоток 

збільшення 

кількості 

одержувачів до 

минулого року - 5 

%;  

2) відсоток 

збільшення 

середнього 

розміру допомоги 

до минулого року 

- 5 %  

II етап  

Показники 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 90 
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осіб  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

допомоги - 6,7 

тис. грн  

Показник якості  

1) відсоток 

збільшення 

кількості 

одержувачів - 0 

%;  

2) відсоток 

збільшення 

середнього 

розміру допомоги 

- 10 % 
 
  

 
  

 
2. Забезпечувати 

оздоровлення 

ветеранів війни та 

праці, дітей війни 

та громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи, м. 

Києва 

 
2011 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
2000,0 

 
10200,0 

 
14581,0 

 
7288,9 

 
9328,5 

 
I етап 

Показники 

продукту 

Кількість 

одержувачів - 907 

осіб 

Показник 

ефективності 

Середня вартість 

путівки - 2,2 тис. 

грн. 

Показник якості 

Відсоток 

збільшення 

кількості 

одержувачів - 4 % 

II етап 

Показники 

продукту 

Кількість 

одержувачів - 450 

осіб 

Показник 
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ефективності 

Середня вартість 

путівки - 5,2 тис. 

грн. 

Показник якості 

Збільшення 

кількості 

одержувачів до 

минулого року - в 

3,5 разу 
 
  

 
  

 
3. Забезпечення 

оздоровлення 

дружин киян - 

учасників АТО та 

їх дітей віком до 

7 років 

 
2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2000,0 

 
II етап 

Показники 

продукту 

Кількість путівок 

- 410 шт. 

Показник 

ефективності 

Середня вартість 

путівки - 4,9 тис. 

грн. 

Показник якості 

Збільшення 

кількості 

одержувачів до 

минулого року - 

100 % 
 

5 
 

Реабілітація 

жінок, які зазнали 

мастектомію 

 
Здійснювати 

соціальну, 

психологічну, 

медичну 

реабілітацію 

жінок, які зазнали 

мастектомію, в 

реабілітаційних 

центрах та 

медичних 

закладах 

 
2011 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
500,0 

 
1050,0 

 
1500,0 

 
1491,5 

 
1491,5 

 
I етап  

Показники 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 476 

осіб  

Показник якості  

Відсоток 

збільшення 

кількості 

одержувачів до 

минулого року - 5 

%  
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II етап  

Показники 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 523 

особи  

Показник якості  

Відсоток 

збільшення 

кількості 

одержувачів - 10 

% 
 

6 
 

Відзначення 

кращих 

працівників 

соціальної сфери 

 
Забезпечувати 

проведення 

заходів по 

вшануванню 

працівників 

соціальної сфери 

 
2011 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
70,0 

 
100,0 

 
200,0 

 
110,3 

 
10,4 

 
I етап  

Показники 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 141 

особа  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

допомоги - 200 

грн  

Показник якості  

1) відсоток 

збільшення 

кількості 

одержувачів до 

минулого року - 

3,5 %;  

2) відсоток 

збільшення 

середнього 

розміру допомоги 

до минулого року 

- 5 %  

II етап  

Показники 

продукту  

Кількість 
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одержувачів - 144 

особи  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

допомоги - 300 

грн  

Показник якості  

1) відсоток 

збільшення 

кількості 

одержувачів - 0 

%;  

2) відсоток 

збільшення 

середнього 

розміру - 0 % 
 

7 
 

Відзначення 

річниць та 

вшанування 

учасників 

ліквідації 

наслідків аварії 

на 

Чорнобильській 

АЕС 

 
Забезпечувати 

проведення 

заходів по 

відзначенню Дня 

вшанування 

учасників 

ліквідації 

наслідків аварії 

на 

Чорнобильській 

АЕС у м Києві та 

відзначенню 

річниць 

Чорнобильської 

катастрофи 

 
2011 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
1320,2 

 
1467,4 

 
1561,7 

 
502,7 

 
301,7 

 
I етап  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

допомоги - 200 

грн  

Показник якості  

Відсоток 

збільшення 

середнього 

розміру допомоги 

до минулого року 

- 5 %  

II етап  

Показник 

ефективності  

Проведення 

заходу - 1  

Середній розмір 

допомоги - 225 

грн  

Показник якості  

Відсоток 
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збільшення 

середнього 

розміру допомоги 

- 12,5 % 
 

8 
 

Забезпечення 

безкоштовним 

харчуванням 

 
Сприяти 

забезпеченню 

безкоштовним 

харчуванням та 

продуктовими 

наборами 

малозабезпечених 

одиноких 

громадян та 

інших верств 

населення м. 

Києва 

 
2011 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики, 

районні в 

місті Києві 

державні 

адміністрації 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
5370,1 

 
6000,8 

 
7666,4 

 
7986,3 

 
6116,3 

 
I етап 

Показники 

продукту 

Кількість 

одержувачів - 

28,8 тис. осіб 

Показник 

ефективності 

Середній розмір 

допомоги - 186 

грн. 

Показник якості 

1) відсоток 

збільшення 

кількості 

одержувачів до 

минулого року - 5 

%; 

2) відсоток 

збільшення 

середнього 

розміру допомоги 

до минулого року 

- 10 % 

II етап 

Показники 

продукту 

Кількість 

одержувачів - 

22,1 тис. осіб 

Показник 

ефективності 

Середній розмір 

допомоги - 270 

грн. 

Показник якості 
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II етап 

Показник 

продукту 

Кількість 

залучених осіб - 

5,3 тис. осіб 

Показник 

ефективності 

Середньомісячни

й розмір оплати 

праці не менше 

50 % від 

мінімальної 

заробітної плати 
 

9 
 

Надання правової 

допомоги киянам 

 
Підтримка 

діяльності 

структурного 

підрозділу 

комунального 

підприємства 

"Госпкомобслуго

вування" Центр 

правової 

допомоги киянам, 

які опинились у 

складних 

життєвих 

обставинах 

 
2012 - 2015 

 
Секретаріат 

Київської 

міської ради 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
  

 
1406,2 

 
1406,2 

 
1505,2 

 
1582,6 

 
II етап  

Показники 

продукту  

Кількість 

звернень 

громадян - 10000 

осіб  

Показник 

ефективності  

Середньорічні 

витрати на 1 

заявника - 158 

грн  

Показник якості  

Збільшення 

кількості 

одержувачів 

порівняно до 

минулого року - в 

2 рази 
 

10 
 

Надання 

безготівкової 

допомоги 

 
Здійснювати 

компенсацію 

витрат 

щомісячної 

адресної 

 
2012 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
  

 
  

 
14045,0 

 
  

 
12800,7 

 
II етап 

Буде забезпечено 

погашення 

кредиторської 

заборгованості, 
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безготівкової 

допомоги 

окремим 

категоріям 

соціально 

незахищених 

верств населення 

міста Києва за 

надані 

комунальні 

послуги 

витрат 

щомісячної 

адресної 

безготівкової 

допомоги 

окремим 

категоріям 

соціально 

незахищених 

верств населення 

міста Києва за 

надані 

комунальні 

послуги в 2009 

році 
 

11 
 

Організація 

громадських та 

інших робіт 

тимчасового 

характеру для 

залучення 

безробітних, які 

перебувають на 

обліку в службі 

зайнятості, та 

інших категорій 

осіб 

 
Оплата за 

виконані роботи 

залучених 

безробітних та 

інших категорій 

осіб для участі в 

оплачуваних 

громадських 

роботах з метою 

матеріальної 

підтримки та 

додаткового 

стимулювання 

мотивації до 

праці в інтересах 

територіальної 

громади міста 

 
2013 - 2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики, 

Київський 

міський 

центр 

зайнятості, 

районні в 

місті Києві 

державні 

адміністрації 

 
50 % - 

бюджет м. 

Києва 

 
  

 
  

 
1200,0 

 
295,0 

 
702,5 

 
II етап 

Показник 

продукту 

Кількість 

залучених осіб - 

5,3 тис. осіб 

Показник 

ефективності 

Середньомісячни

й розмір оплати 

праці не менше 

50 % від 

мінімальної 

заробітної плати 

 
12 

 
Надання 

комплексної 

соціально-

психологічної 

допомоги киянам 

- учасникам 

антитерористичн

 
Забезпечувати 

надання 

комплексної 

соціально-

психологічної 

допомоги киянам 

- учасникам 

 
2015 

 
Департамент 

освіти і 

науки, молоді 

та спорту; 

Київський 

міський 

центр 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
3500,0 

 
II етап 

Показник 

продукту 

Кількість 

одержувачів 

інформаційних 

послуг - 6,0 тис. 
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ої операції, 

членам їх сімей 

та членам сімей 

загиблих 

(померлих) киян, 

які брали участь в 

проведенні 

антитерористичн

ої операції 

антитерористичн

ої операції, 

членам їх сімей 

та членам сімей 

загиблих 

(померлих) киян, 

які брали участь в 

проведенні 

антитерористичн

ої операції 

соціальних 

служб для 

сім'ї, дітей та 

молоді; 

районні в 

місті Києві 

державні 

адміністрації 

осіб 

Кількість 

одержувачів 

соціальних 

послуг 

(психологічні, 

соціально-

педагогічні, 

правові) - 4,2 тис. 

осіб 

Показник якості 

Покращення 

життя визначених 

категорій осіб 
 

13 
 

Компенсація 

витрат за 

пільговий проїзд 

 
Забезпечувати 

компенсацію 

витрат за 

пільговий проїзд 

окремих 

категорій 

громадян міським 

пасажирським 

транспортом 

відповідно до 

рішень Київської 

міської ради КП 

"Київпастранс" та 

КП "Київський 

метрополітен" 

 
2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
129859,4 

 
II етап  

Показник 

продукту  

Кількість 

одержувачів - 

460,2 тис. осіб/12 

місяців  

Показник 

ефективності  

Середній розмір 

компенсації - 23,5 

грн 

 
14. 

 
Забезпечення 

поховання киян - 

учасників 

антитерористичн

ої операції 

 
Забезпечення 

безоплатного 

поховання киян - 

учасників 

антитерористичн

ої операції, на 

яких не 

поширюється дія 

статті 14 Закону 

України "Про 

 
2015 

 
Департамент 

житлово-

комунальної 

інфраструкту

ри 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
1500,0 

 
II етап 

Показники 

продукту 

Кількість - 328 

чол. 

Показник 

ефективності 

Середній розмір 

допомоги 4573 

грн 
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поховання та 

похоронну 

справу" 
 

14. 
 

Проведення 

поминальних 

обідів 

 
Проведення 

поминальних 

обідів загиблих 

киян - учасників 

АТО 

 
2015 

 
районні в 

місті Києві 

державні 

адміністрації 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
950,0 

 
II етап 

Показники 

продукту 

Кількість 

поминальних 

обідів - 100 од. 

Показник 

ефективності 

Середня вартість 

одного 

поминального 

обіду - 9,5 тис. 

грн. 
 

15. 
 

Забезпечення 

безкоштовного 

проїзду міським 

пасажирським 

транспортом 

учасників АТО 

 
Забезпечення 

придбання 

комплексних 

проїзних квитків 

у КП "Київський 

метрополітен" 

для компенсації 

проїзду міським 

пасажирським 

транспортом 

учасників АТО 

 
2015 

 
Департамент 

соціальної 

політики 

 
Бюджет м. 

Києва 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
3300,0 

 
II етап Показники 

продукту 

Кількість 

одержувачів - 

1000 осіб 

Показник 

ефективності 

Середній розмір 

допомоги 

1) 550,0 грн 

2) 275,0 грн 
            

 

 
(розділ 7 із змінами, внесеними згідно з рішеннями 

 Київської міської ради від 14.05.2015 р. N 454/1318, 

від 03.09.2015 р. N 937/1801, 

від 08.10.2015 р. N 112/2015) 

 

 7. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки" 
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(Рішення|Програма,  Київська міська рада, від 17.02.2011,  № 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч 

киянам" на 2011 - 2015 роки", Чинний) 


