
ВІДПОВІДНИЙ ПРОЕКТ 
рішення «Про затвердження 
Порядку про організацію 
харчування учнів (вихован-
ців) у закладах загальної се-
редньої освіти комунальної 
власності територіальної 
громади м. Києва» підтрима-
ла постійна комісія Київради 

з питань освіти, науки, сім’ї, 
молоді та спорту.

Проект рішення, під-
готовлений за ініціативи 
мера, має бути погодже-
ний ще трьома комісіями 
Київради, після чого буде 
винесений на голосування 
до сесійної зали. В ньому 

йдеться про те, що до 1 
січня 2020 року буде про-
ведено розробку і впро-
вадження нових вимог із 
якості харчування в школах 
Департаментом освіти та 
науки спільно із Головним 
управлінням Держспожив-
служби в м. Києві.

Наразі мова йде про ви-
значення саме комунальних 
підприємств замовниками 
послуг організації харчуван-
ня у школах.

Наразі безоплатним хар-
чуванням у школах Києва 
забезпечено 127 556 учнів. 
Окрім того, Валентин Мон-
дриївський наголосив, що 
уніфікований підхід дасть 
змогу, зокрема, й підвищити 
якість продуктів харчування.

П’ЯТЬ РОКІВ тому Україна опинилася на 
межі соціальної катастрофи, економічного 
колапсу, втрати державного суверенітету. 
Російські загарбники принесли в наш 
дім війну. Проте ми вистояли. Президент 
України негайно розпочав масштабні 
реформи, що допомогли не лише дати 
достойну відсіч зовнішньому ворогу, але 
й поступово відроджувати економіку, 
покращувати соціальний стан громадян. 

На відміну від наслідків озброєно-
го вторгнення Росії в Грузію, в перший, 
найтяжчий рік війни Україні вдалося 
забезпечити безперебійне постачання 
електроенергії та газу, запобігти дефіциту 
продуктів харчування, утримати націо-

нальну валюту від стрімкої девальвації. 
Зовсім скоро президентські реформи 
надали потужний поштовх для стрім-
кого відродження всіх сфер життєдіяль-
ності країни. Почалось зростання ВВП, 
збільшення заробітних плат та пенсій, 
впровадження програм соціальної турбо-
ти держави про найуразливіші верстви 
населення. Наразі найвідповідальніша 
реформа комунального сектора вийшла на 
довгоочікуваний людьми наступний етап 
розвитку: держава почала компенсувати 
витрати на сплату комунальних послуг 
«живими» грошима.

Продовження на стр.2

Шановні співвітчизники!
Питання соціального захисту малозабезпече-

них громадян України завжди були і залишаються 
пріоритетними для мене, як Президента України, 
і для уряду. Попри непростий для нашої країни час 
випробувань і боротьби з воєнною агресією та 
окупацією, підтримка тих громадян, які не в змозі 
подбати про себе, була і залишається пріоритетним, 
найважливішим завданням держави.

Розпочаті в країні реформи надали Україні вектор 
соціальної державної політики. У нас два фронти: 
зовнішній – у протистоянні з країною-агресором, 
та внутрішній – ім’я якому бідність. Світовий досвід 
показує: жодна країна не може успішно розвиватися, 
коли люди бідні та коли вважають, що вони нещасні 
як народ. Тоді неможливо реалізувати жодних великих 
цілей: забезпечити своїй країні сталий розвиток, 
а людям – добробут і благополуччя.

Із запровадженням реформ в соціальній сфері 
держава щодня посилює свою відповідальність пе-
ред громадянами. У поточному році ми реалізуємо 
програму «Реальні кроки по подоланню бідності». 

З 1 січня ми підвищили мінімальну зарплату до 
4173 гривень. Для порівняння: у 2015 році мінімальна 
зарплата становила 1218 гривень.

З 1 березня запроваджується автоматична 
індексація пенсій, завдяки якій пенсії виростуть 
у понад 8 мільйонів пенсіонерів. Понад 2 мільйони 
пенсіонерів, які мають базову пенсію нижче від про-
житкового мінімуму, отримають разову допомогу 
у розмірі 2410 гривень – по 1205 гривень у березні 
та квітні 2019 року.

З 1 березня субсидії надходять у готівковій формі. 
Всі заощаджені гроші за оплату комунальних по-
слуг не повертаються державі, а залишаються для 
власних потреб малозабезпечених сімей. 

У поточному році розпочинає дію програма під-
тримки сімей з двома і більше дітьми. З 1 квітня 
поточного року  допомогу в розмірі 1626 гривень 
щомісяця отримуватимуть сім’ї, які виховують 
трьох, чотирьох, п’ятьох і більше дітей. 

Ми розуміємо, що всі прийняті рішення – лише 
початок тієї величезної роботи, яку ще потрібно 
зробити. Гарантую, що влада не зупинятиметься 
на досягнутому й надалі триматиме курс на 
досягнення європейських стандартів життя 
українців. 

Лише спільними зусиллями i спільною працею 
будується щасливе майбутнє України, добробут 
суспільства та кожної людини.

Наша мета – виховати у представників усіх рів-
нів влади такі якості, як небайдужість, фаховість, 
відповідальність за долю тих, хто вкрай потребує 
соціальної підтримки, хто був змушений залишити 
домівки, хто виявив героїзм, виборюючи європейське 
майбутнє України, хто боронить нашу спільну 
свободу і незалежність.

Висловлюю Вам сердечну вдячність за розуміння 
та підтримку, за Вашу необхідну, невтомну працю, 
за патріотичну позицію, незламний дух перемоги 
та національної гідності, душевне тепло, співчуття 
і любов до ближнього.

Вірю в те, що на Україну очікує європейське, 
незалежне, щасливе майбутнє. Позбавити його 
нашу країну не вдасться політичним популістам, 
які заради власних амбіцій готові зруйнувати все 
те, що було побудовано величезною працею кожного 
українця. Все те, що було відвойовано ціною тисяч 
життів наших славетних захисників. 

Україна обрала свій шлях! І ми з нього не звернемо!
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Шановні кияни! 
Щодня моя коман-

да працює над тим, 
щоб зробити ваше 
життя кращим. Я 
розумію, що в країні 
зараз складні часи, 
однак обіцяю: Київ-
ська адміністрація 
та я особисто під-
тримуватимемо 
кожного. Торік на фі-
нансування програми 
«Турбота. Назустріч 
киянам» було виді-
лено 1,75 мільярда 
гривень. 190 тисяч 
киян до визначних 
дат отримують 
виплати адресної соціальної матеріальної допомоги. Ще 
ми виділяємо значні кошти на забезпечення путівками 
в санаторії пільгових категорій громадян. Моїй команді 
вдалось знайти гроші для того, щоб 900 тисяч пільгови-
ків, як і раніше, безкоштовно користувались громадським 
транспортом.      

У бюджеті на цей рік ми значно збільшили фінансування 
соціальних програм – загалом на соціальний захист киян 
буде спрямовано 9 мільярдів гривень. А фінансування про-
грами «Турбота. Назустріч киянам» перевищить 2 мільярди 
гривень. Ми продовжуємо працювати над розширенням 
соціальних програм для жителів столиці, які потребують 
нашої підтримки. 

Ще моя команда продовжує розв’язувати інші проблемні 
питання міста. За 4 роки ми побудували або повністю ре-
конструювали 7 шкіл та 22 дитячі садочки, що дозволило 
в кілька разів скоротити чергу до дитячих закладів. Місто 
закупило 45 сучасних трамваїв, 103 нові тролейбуси та 100 
нових автобусів, щоб проїзд у громадському транспорті був 
комфортним. Тільки за минулий рік ми відремонтували від-
ділення п’яти лікарень та двох пологових будинків. Вперше 
за кілька десятиліть усі пологові будинки міста забезпечені 
сучасним обладнанням. 

Я розповів про важливі кроки на шляху до оновлення на-
шого європейського міста. Впевнений, що разом ми зробимо 
Київ однією з найкращих столиць Європи.    

Щиро ваш, 
Віталій КЛИЧКО  

 ® В місті впровадять революційну систему харчування

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
ПЕТРА ПОРОШЕНКА

У Києві посилять контроль  
за якістю харчування у школах

Шлях до справедливості
*політична реклама
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ЗАОЩАДЖЕНЕ –  
ЦЕ ЗАРОБЛЕНЕ

В чому основні переваги мо-
нетизації житлово-комунальних 
субсидій? Їх безліч! Почнемо з того, 
що систему обліку та розрахунків 
виплат буде повністю автомати-
зовано. Практика ручного нараху-
вання субсидій вже в минулому. 
Тобто людям більше не потрібно 
щомісяця обходити з папірцями 
кабінети органів соціального за-
хисту та вистоювати годинами у 
чергах. Вся ця бюрократія тепер 
робитиметься автоматично.

Є два шляхи. Гроші можна отри-
мати разом з пенсією через держав-
ний Ощадбанк, куди Міністерство 
соціальної політики здійснювати-
ме централізоване перерахування 
коштів з державного бюджету. А 
банк автоматично переведе гроші 
на рахунки отримувачів субсидій, 
викресливши з колишньої схеми 
місцеві бюджети. Тобто перераху-
вання коштів суттєво скоротиться 
за часом – і люди значно швидше 
отримають державну грошову до-
помогу.

Інший варіант стосується гро-
мадян працездатного віку. Перші 
грошові компенсації вони отрима-
ють поштовим переказом через 
«Укрпошту» або той же Ощадбанк. 
В подальшому потрібно буде са-
мостійно відкрити рахунок в 
Ощадбанку. Важливим акцентом 
президентської реформи є те, 
що отримання «живих» грошей 
стимулюватиме кожного з нас 
раціональніше використовувати 

ресурси, за які ми платимо: воду, 
електрику, газ. Адже чим більше 
людина заощадить на споживанні, 
тим більше зможе залишити дер-
жавних грошей на власні потреби. 
Тож приказка «Заощаджене – це 
зароблене» віднині стосуватиметь-
ся кожного отримувача субсидій.

За попередніми розрахунками 
фахівців, фінансова мотивація на-
селення до заощадження енерго-
носіїв вже до кінця поточного року 
дозволить скоротити споживання 
природного газу на 15-20%. Це 
1,8-2,4 млрд куб. м, вартість яких 
за ринковими цінами складає до 
20-25 млрд грн. Тобто зекономлені 
державою кошти на закупівлю 
енергоносіїв стануть джерелом 
монетизованих субсидій.

 

ДЕРЖАВНА ТУРБОТА – 
СТАБІЛЬНІ ГАРАНТІЇ

Монетизація субсидій – це част-
ка економічно обґрунтованої дер-

жавної програми, що була схвалена 
провідними експертами Європи, 
західними партнерами України 
та міжнародними фінансовими 
інститутами.

З в е р н і т ь 
увагу на те, що 
процес монети-
зації державних 
компенсацій за 
сплату житлово-
комунальних 
послуг тільки 
розпочався і 
впроваджува-
тиметься про-
тягом кількох 
місяців. Тоб-
то з 1 березня 
2019 року за новою схемою гроші 
отримають лише ті громадяни, які 
одержують субсидії з жовтня 2018 
року. Це приблизно 150 тисяч до-
могосподарств.

Вже в травні право отриму-
вати «живі» гроші почне діяти 
для тих громадян, яким субсидію 
призначено на неопалювальний 
період 2019 року. Процес повної 
монетизації має бути завершений 
в жовтні, коли грошові виплати 

цільових компенсацій охоплять 
усіх без винятку пільговиків.

ДОВІРЯТИ УКРАЇНЦЯМ!
Деякі політики невгамовно агі-

тують за те, щоб не давати людям 
«живих» грошей. Мотивація полі-
тиканів, як і сам факт їхніх закли-
ків, не витримує жодної критики. 
Вони кажуть, що держава дарма 
витратить гроші на людей, адже 
люди їх, швидше за все, проїдять.

Якщо б політичні популісти, 
які за рахунок платників податків 
отримують багатотисячні зарплати, 
проаналізували, скільки україн-
ців опинилися за межею бідності 
в результаті економічної кризи, 
спровокованої воєнною агресією 

проти нашої держави, вони б по-
іншому сприймали соціальний 
курс держави.

74% усіх громадян, які отриму-
ють субсидії, – це пенсіонери. Вони 
найбільше потребують негайної 
допомоги з боку держави. Хіба є 
совість у тих, хто намагається по-
збавити наших батьків та матерів 
стабільної фінансової державної 
допомоги? Які є моральні підстави 
у ситих політиканів заздалегідь 

звинувачувати людей похилого віку 
в тому, що вони можуть проїсти 

державні кошти? 
Хіба їм не сором-
но? Якби вони по-
дивилися звичай-
ну статистику, то 
дізналися б, що 
саме пенсіонери 
завжди були най-
дисципліновані-
шими платниками. 
Отримавши пен-
сію, вони насам-
перед сплачують за 
житло, а вже потім 

розподіляють залишок грошей на 
їжу та ліки.

Може, потрібно навчитися дові-
ряти своїм батькам та не дорікати 
старим людям зайвим шматком хлі-
ба? Наші пенсіонери, без сумнівів, 
використають державні гроші за 
цільовим призначенням і, безпереч-
но, заощадять на життя. Адже, на 
відміну від численних кандидатів 
в президенти, наші батьки добре 
знають ціну кожної копійчини.

Монетизація субсидій –  
жива допомога держави
Соціальні реформи вийшли на черговий етап. Глава держави неодноразово наголошував,  
що компенсація сплати комунальних рахунків має проводитися максимально прозоро, швидко  
та без численних бюрократичних перепон. Саме тому, починаючи з 1 березня 2019 року люди 
отримуватимуть від держави «живі» гроші, що суттєво заощадить час збереже нервові клітини  
та поступово призведе до зменшення комунальних платежів

  7,5 мільйона українських родин (половина до-
могосподарств держави) отримували у 2018 році 
цільову державну підтримку у вигляді субсидій на 
оплату житлово-комунальних послуг.

  В 4 рази (з 1,7 млн до 7,5 млн громадян) зрос-
ла за період 2014-2018 років кількість родин — отри-
мувачів субсидій.

  Більше 3,9 млн сімей отримали право на субсидії 
станом на кінець грудня 2018 року.

ФАКТИ У ЦИФРАХ

Як і у випадку «частко-
вої» монетизації, за новою 
системою кожна родина 
зможе заощаджувати та 
отримати додаткові гро-
ші у своє розпорядження, 
якщо обсяг фактично спо-
житих житлово-комуналь-
них послуг буде меншим, 
ніж призначена субсидія. 
Головна відмінність по-
лягає в тому, що у випад-
ку повної монетизації 
отримувачі субсидій ма-
тимуть постійний доступ 
до власних накопичених 
заощаджень, а не лише на-
прикінці опалювального 
сезону.

ВАЖЛИВО!

Петро ПОРОШЕНКО, Президент України:

– Українцям не довіряють. Кажуть, якщо 
дати готівкові гроші пенсіонерам, малоза-
безпеченим, вони не сплатять за комунальні 
послуги. Президент України та уряд довіряють 
людям. Саме тому запускаємо процес моне-
тизації субсидій.

(З виступу на нараді у Міністерстві соціаль-
ної політики 6 лютого 2019 р.)

Петро ПОРОШЕНКО, Президент України:

— Одним з головних завдань монетизації 
субсидій є боротьба з бідністю. Зекономлені 
гроші залишатимуться у малозабезпечених 
родин, що підвищить рівень їхнього соціального 
захисту. Середній розмір виплат вже в березні 
складе 1500 грн.

(З виступу на нараді у Міністерстві соціаль-
ної політики 6 лютого 2019 р.)



3

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ Хрещатик Київ
21 березня 2019 р.

№6 (5198)

ПОПЕРЕДИЛИ 
КАТАСТРОФУ

Люди державного мислення 
завжди відрізнялися від рядових 
політиків здатністю брати на себе 
відповідальність за доленосні для 
власного народу рішення. Май-
бутнє держави час від часу по-
требує таких дій, які аж ніяк не 
допомагають власній політичній 
популярності. Але це – закон життя, 
підкорятися якому здатні лише 
сильні лідери.

П’ять років тому Петро Поро-
шенко чудово розумів, що без зміни 
застарілої радянської моделі пен-
сійного забезпечення вже за кілька 
років на Україну чекає невідворотна 
катастрофа. Кількість людей віком 
від 65 років стрімко зростала і, за 
даними ООН, перевищувала 16% від 
загальної кількості населення. На 12 
мільйонів пенсіонерів налічувалося 
лише 10,5 мільйона працездатних 
осіб з офіційним місцем роботи, 
які сплачували страхові пенсійні 
внески. В свою чергу, держава до-
плачувала до Пенсійного фонду ще 
за 1,5 млн віртуальних працівників. 
Таким чином, одного пенсіонера 
утримував один законослухняний 
працівник. За таких умов держава 
була позбавлена будь-якої можли-
вості сплачувати людям похилого 
віку гідні пенсії. Тому понад 68% 
пенсіонерів отримували лише мі-
німальні суми виплат, яких не ви-
стачало навіть на найнеобхідніші 
речі: ліки, одяг, сплату комунальних 
послуг, іноді – навіть на харчування.

Перш за все, і з цим згодні 
всі без виключення міжнародні 
фінансові інститути, пенсійна 
реформа була не політичною при-
мхою, а гострою необхідністю, 
єдиним шляхом попередження 
масштабної соціально-гумані-
тарної катастрофи, яка стрімко 
наближалася до України. Поро-
шенко став першим українським 
Президентом, який не злякався 
покласти на себе повну відпо-
відальність за вкрай важливі, але 
непопулярні для більшості нео-
бізнаних громадян зміни. 

ВІДНОВИЛИ 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Історія має чимало прикладів, 
коли зволікання з модернізацією 
радянської пенсійної системи при-
зводило до драматичних наслідків. 
Так сталося, наприклад, в Грузії. Досі 
в цій державі всі без виключення 
пенсіонери отримують однакову 
мінімальну пенсію. Не має значення, 
скільки років працювала людина, 
яку обіймала посаду, які заслуги має 
перед країною. А в деяких азіатських 
країнах пострадянського простору 
пенсій взагалі не існує. Своїх батьків 
утримують діти. Якщо дітей немає, 
люди на старості залишаться кину-
тими напризволяще.

Президент Петро Порошенко 
запропонував свій план дій з по-
будови ефективної, збалансованої 
системи пенсійного забезпечення, 
пріоритетом якої стали принципи 
соціальної справедливості. З одного 
боку, реформа позбавила чиновників 
та депутатів можливості отримувати 
«спеціальні» пенсії. З іншого – вста-
новила чітку формулу нарахування 
виплат: розмір пенсійного забез-
печення залежить від трудового 
стажу та рівня заробітної плати з 
останнього місця праці. За такої 
системи протягом кількох років 
Пенсійний фонд України отримає 
бездефіцитний бюджет.

ПОСТІЙНА  
І АВТОМАТИЧНА 
ІНДЕКСАЦІЯ

Реформа забезпечила три основ-
ні позитивні зміни, які вже відчули 
українські пенсіонери. 

По-перше, це автоматичне 
збільшення пенсій. Раніше роз-

рахунки пенсійних виплат були 
прив’язані до середньої заробіт-
ної плати того року, коли люди-
на вийшла на пенсію. Виникала 
несправедливість, адже середня 
зарплата щороку збільшувалася, 
проте пенсії людям не перерахо-
вувалися. В результаті реформи 
Петра Порошенка осучаснення 
пенсій тепер кожного року про-
водиться автоматично відпо-
відно до коефіцієнтів інфляції 
та середньої заробітної плати. 
Автоматична індексація стар-
тує 1 березня, завдяки їй пенсії 
виростуть у понад 8 мільйонів 
пенсіонерів. До того ж, разом із 
запуском цього механізму, по-
над 2 мільйони пенсіонерів, які 
мають базову пенсію нижче від 
прожиткового мінімуму, отри-
мають разову допомогу у розмірі 
2410 гривень – по 1205 гривень у 
березні та квітні 2019 року.

По-друге, реформа встановила 
пряму залежність розміру пенсій 
від обсягів сплачених з зарплати 
внесків. Чим більше у людини стра-
ховий стаж – тим вище пенсія. До 

того ж реформа Президента Поро-
шенка встановила суттєві пільги для 
працівників шкідливих виробництв, 
інвалідів, багатодітних матерів, 
які отримали змогу дострокового 
виходу на пенсію.

По-третє, Президент виправив 
найнесправедливіший казус ми-
нулої системи, скасувавши обме-
ження розміру пенсійних виплат 
працюючим пенсіонерам. Це стало 
чудовим стимулом для людей з 
унікальним професійним досві-

дом продовжувати працювати на 
користь України.

ПЕРШІ ЗДОБУТКИ
Результати пенсійної рефор-

ми українці відчули на власному 
гаманці відразу після підписання 
відповідного закону. Вже 1 жовтня 
2017 року 90% пенсіонерів (понад 10 
мільйонів людей) отримали більші 
пенсійні виплати. В середньому 
за перший місяць реформи пенсії 
зросли на 100-500 грн, для частини 
пенсіонерів – майже вдвічі. Цього 
року матеріальна забезпеченість 
пенсіонерів підвищиться ще більше. 

Підсумовуючи факти, важко спе-
речатися з тим, що пенсійна рефор-
ма діючого Президента визначила 
в державній політиці чіткий вектор 
незворотної соціальної спрямо-
ваності. Саме завдяки рішенням 
Президента Петра Порошенка, його 
відповідальності за долю власного 
народу соціальна політика в Україні 
дійсно створює для громадян гідні 
умови праці та життя.

Формула пенсійної 
справедливості
За п’ять років президентства Петра Порошенка Україна вперше зробила революційний крок для 
забезпечення гідної старості громадянам, які чесно та віддано працювали протягом життя на користь 
держави. Незважаючи на гостру критику, пенсійна реформа Президента заклала міцний фундамент 
сучасної моделі державної турботи про фінансовий добробут людей похилого віку. Ми проаналізували, 
які конкретні позитивні зміни відчули українці

  У більше 8 мільйонів пенсіонерів вирос-
туть пенсії завдяки автоматичній індексації, яка 
стартувала 1 березня.

  Понад 2 мільйони пенсіонерів, які мають 
базову пенсію нижче від прожиткового мінімуму, 
отримають разову допомогу у розмірі 2400  
гривень.

ФАКТИ У ЦИФРАХ

Підписуючи у жовтні 2017 року Закон про 
пенсійну реформу, Петро ПОРОШЕНКО  
наголосив:

— Відновлюється справедливість. Осучаснен-
ня пенсій закладено як ефективно працюючий 
механізм на постійній основі. Ми спільно знай-
шли оптимальний механізм. Наша аргумен-
тація була настільки переконливою, що була 
підтримана і міжнародним співтовариством.

Петро ПОРОШЕНКО, Президент України:

— Зараз, коли ми подолали економічні наслідки російської агресії, коли 
відновлюється зростання і з’являються реальні можливості вирішення со-
ціальних проблем, ми відкриваємо другий фронт. Перший фронт усім зрозу-
мілий. Але є в нас ворог, аж ніяк не менш небезпечний, ніж російська агресія.

Це — бідність. І ми сьогодні маємо відкрити фронт боротьби з бідністю.
(З виступу на Раді регіонального розвитку Київщини  

25 лютого 2019 р.)

РЕФОРМА ТРИВАЄ 
Наразі розробляється дієвий 

механізм, який дозволить під-
вищити пенсії тим, хто мав 
великий стаж, але маленьку 
зарплату. Наприклад, робіт-
никам сільського господарства 
або людям, які були вимушені 
працювати у так званому 
«тіньовому» секторі.

*політична реклама
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ПРОГРАМА передбачає фінан-
сування у розмірі 9,4 млрд грн на 
три роки та спрямована, головним 
чином, на надання матеріальної 
допомоги та компенсацію вартос-
ті проїзду пільговим категоріям 
громадян.

«Програма «Турбота. Назустріч 
киянам» на 2019-2021 роки – три-
річна програма, її загальний обсяг 
трохи більше 9 млрд, відповідно, 
по 3 з невеличким мільярди на рік. 
Порівняно з 2018 роком кількість 
коштів за програмою збільшено 

майже у два рази», – пояснив за-
ступник голови постійної комі-
сії Київради з питань охорони 
здоров’я та соціального захисту 
Юрій Крикунов. 

За його інформацією, на 2019 
рік передбачено фінансування у 
розмірі 3,159 млрд грн, на 2020 
рік – фінансування 3,099 млрд 
грн, на 2021 рік – 3,173 млрд грн.

«Основні напрямки програми – 
це компенсація пільгового проїзду 
для пільгових категорій громадян, 
надання матеріальної допомоги 

до визначних та святкових дат, 
матеріальна допомога киянам, 
які потрапили у складні життєві 
обставини, різні види київської 
міської допомоги учасникам ан-
титерористичної операції та опе-
рації об’єднаних сил, придбання 
технічних засобів реабілітації, 
візків, протезних виробів тощо», 
– розповів він. 

За словами Юрія Крикунова, об-
сяг виконання попередньої про-
грами в 2018 році становить 98,7%, 
причому за рахунок зниження 
цін при проведенні тендерних 
процедур вдалося досягти 1,5% 
економії коштів.

«В Києві досить багато людей, які 
потребують соціального захисту. 
Понад 800 тисяч людей знаходяться 
в єдиному державному реєстрі 
пільговиків. У нас дві третини 
помешкань потребують субсиді-
ювання. Нам вдалось об’єктивно 
збільшити фінансування програми 
по всіх напрямках», – відзначив 
пан Крикунов. 

М Е Р К И Є В А  вручив 13 ветеранам АТО, які  
втратили повносправність на війні, ключі від квар-
тир.

«Станом на 2018 рік пільги отримують майже 
27,5 тисячі киян – учасників АТО та членів їхніх сі-
мей. Для порівняння: у 2014 році отримували трохи 
більше 3 тисяч осіб. Більш як 250 мільйонів гривень 
ми спрямували на щорічну матеріальну допомогу у 
2018 році. У 2014 році ця цифра не складала і десяти 
мільйонів», – сказав Віталій Кличко.

Мер також нагадав, що, за рішенням Київради від 
9 жовтня 2014 року, в бюджеті столиці встановлено 
низку пільг додатково до гарантованих державою 
пільг та гарантій для киян – учасників АТО та членів 
їхніх сімей.

«Цього року ми додатково виділяємо ще май-
же 13,5 мільйона на матеріальну допомогу для 
учасників АТО та членів їх родин», – наголосив 
міський голова.

Він зазначив, що на зараз також фінансуються 
статті щомісячної матеріальної допомоги дітям; із 
забезпечення проїзними квитками; з компенсації 
сплати за комунальні послуги; лікування, реабілі-
тацію, оздоровлення; освітні гарантії.

Працює столична влада і над забезпеченням за-
хисників житлом. Сьогодні міський голова вручив 
ключі від квартир 13 киянам – учасникам бойових 
дій, які втратили повносправність на війні. Загалом 

за останніх 4 роки 393 ветерани АТО забезпечені 
житловою площею.

«Так, ми розуміємо, що допомога, яку зараз надає 
місто, – найменше, що ми можемо зробити для на-
ших захисників. Але, повірте, намагаємося в цій 
ситуації забезпечити все, що від нас залежить. Бо 
наше завдання, аби кожен ветеран АТО, кожен за-
хисник України отримав допомогу, якої потребує», 
– підкреслив Віталій Кличко.

Також він зазначив, що місто активно використовує 
досвід ветеранів АТО в забезпеченні правопорядку та 
безпеки на вулицях і об’єктах столиці. Наприкінці 2017 
року в столиці створили комунальне підприємство 
«Муніципальна охорона», завданням якого є забез-
печення охорони майна громади столиці. Більшість 
працівників у ньому – ветерани АТО.

А також ветеранським рухом Києва створене гро-
мадське формування «Муніципальна варта». Це 
дає можливість залучати ветеранів, активних киян 
до забезпечення, разом з Національною поліцією, 
публічного порядку в місті.

Також столиця додатково виділила 51 млн грн на 
надання матеріальної допомоги киянам – уповно-
важеним членам сімей загиблих киян – учасників 
антитерористичної операції за належні для одержання 
або одержані ними земельні ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд.

Основний акцент, який ро-
бить влада Києва, це продаж 
хліба за карткою киянина піль-
говим категоріям громадян. 
Знижка буде різна, залежно від 
категорії. В тестовому режимі 
починають працювати за цією 
системою перші точки продажу 
«Київхліб», і протягом березня 
усі 150 кіосків підприємства, 
які є у місті, будуть долучені 
до програми. Важливо те, що 
саме картка киянина буде да-
вати можливість вираховувати 
конкретну пільгу.

Система знижок визначена 
Меморандумом про співпрацю 
між Київською міською дер-
жавною адміністрацією та ПАТ 
«Київхліб», який було підписано 
у грудні 2018 року. Згідно з Ме-
морандумом власники картки 
киянина поділені на 5 категорій. 
Кожна з цих категорій має свій 
розмір знижки. Власники карт-
ки киянина, які не мають пільг, 
зможуть купувати «соціальні» 
сорти хліба зі знижкою 20%.

Ідентифікація пільговиків 
буде здійснюватися за допо-
могою встановлених терміналів 
АТ «Ощадбанк» шляхом зчиту-
вання інформації з електронних 
карток покупців.

Один власник картки кия-
нина зможе придбати зі зниж-
кою одну одиницю продукції 
в день на вибір: батон «Фір-
мовий» 0,5 кг, хліб «Фірмовий 
український» 0,95 кг або хліб 
пшеничний «Фірмовий» 0,65 
кг. Такі заходи запроваджені 

з метою уникнення можли-
вості будь-яких спекуляцій із 
використанням картки щодо 
скуповування виробів вели-
кими партіями.

Раніше, коли хліб реалізову-
вався за фіксованими цінами, 
у столиці були випадки скупо-
вування продукції підприємця-
ми, які його перепродували за 
ринковими цінами. Оскільки ж 
в КМДА є позиція, що хліб має 
бути доступний саме соціально 
незахищеним верствам насе-
лення, була встановлена нова 
система знижок для пільговиків.

У той же час, власники картки 
купуватимуть соціальні сорти 
хліба зі знижками від 20 до 70%. 
Такі знижки діятимуть окре-
мо для кожної категорії. Вона 
також додала, що на чеку буде 
зафіксовано, яку саме знижку 
отримав пільговик. 

«Найважливіший чинник цьо-
го проекту полягає у тому, що 
завжди можна буде придбати 
хліб дешевше, ніж середньо-
ринкова ціна у місті Києві. Тобто 
як би не змінювалися ціни на 
хліб, саме ті, хто цього потре-
бує, завжди купуватимуть його 
дешевше», – зазначив директор 
фірмової мережі «Київхліб» 
Ярослав Федоренко.

«У РАМКАХ проекту кожен охочий може безкоштовно пройти 
медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі», 
які розміщені в усіх районах міста. Зокрема, отримати первинні 
консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на 
неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холес-
терину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс 
маси тіла», – розповів перший заступник голови Київської 
міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Окрім того, на постійній основі у місті здійснюються виїзди 
мультидисциплінарних бригад. До бригад входять лікар і мед-
сестра первинної ланки та вузькопрофільні спеціалісти.

«Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до 
людей, які не можуть самостійно дістатися до медичного за-
кладу, аби отримати допомогу», – зауважив Микола Поворозник.

 ® За ініціативи мера міські депутати затвердили 
міську цільову програму на 2019-2021 роки

 ® Ще 51 млн грн столиця додатково виділила на надання 
матеріальної допомоги киянам – учасникам АТО

 ® У березні 2019 року в об’єктах роздрібної 
торгівлі ПАТ «Київхліб» знижка на хліб 
та хлібобулочні вироби для власників 
картки киянина надаватиметься залежно 
від їх пільгової категорії

Київ збільшив фінансування 
програми «Турбота. Назустріч 
киянам» вдвічі

Кличко вручив ключі від квартир 
киянам – ветеранам АТО

КМДА запроваджує 
диференційовану систему 
знижок на «соціальний» хліб  
для власників картки киянина

Від початку дії проекту  
«Лікар у Вашому домі» здійснено 
понад 64 тисячі обстежень


