
Соціальний захист учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил та військовослужбовців міста Конотоп 

у першому півріччі 2020 року. 

 
Станом на 01.07.2020 на обліку в управлінні соціального захисту 

населення перебуває 1212 осіб, яким встановлено статус, пов’язаний з участю 

в АТО/ООС, з них: учасники бойових дій – 1179, особи з інвалідністю 

внаслідок війни – 14; учасники війни – 2, члени сімей загиблих – 17. 

Окрім того, з числа мешканців міста Конотоп демобілізовано 332 особи, 

які брали участь в АТО. 

  Для оперативного вирішення нагальних питань учасників АТО/ООС та 

членів їх сімей сектор координації та контролю надання допомоги учасникам 

АТО та членам їх сімей УСЗН постійно у робочі дні проводить прийом, 

вивчення потреб та надання необхідної допомоги. Протягом січня-червня 2020 

року до сектору з різних питань звернулись 331 особа, яким надано 

роз’яснення та консультації з нагальних питань. 

  За рахунок міського, обласного та державного бюджетів надано 

допомогу та компенсації 327 особам на загальну суму 906091,41 грн. 

Здійснено 1081 розрахунків, нарахувань та виплат. 
 

За рахунок міського бюджету (в рамках дії міських програм) надано 

допомогу та компенсації  293 особам на загальну суму 776443,41 грн., у 

тому числі:  

1.Прийнято 12 заяв на призначення разової виплати для компенсації 

витрат на оплату ЖКП в розмірі 1000 грн. від представників сімей учасників 

АТО/ООС, з них виплачено – 12. 

2.Прийнято 289 заяв від 195 учасників АТО/ООС на компенсацію 

вартості 912 квитків за проїзд автомобільним та залізничним транспортом у 

міжобласному та міжміському сполученні. Виплачено - 116843,41 грн. 

3.Прийнято 5 заяв на матеріальну допомогу у межах 2600 грн. за 

виготовлення землевпорядної документації для індивідуального будівництва. 

Нараховано та виплачено – 5 учасникам АТО на загальну суму 12600 грн. 

4.Нараховано та виплачено щомісячну матеріальну допомогу у розмірі 

2000 грн. на неповнолітніх дітей, батьки яких загинули при виконанні 

службових обовязків в АТО – 5 особам, на загальну суму 60000 грн. 

5.Нараховано та виплачено матеріальну допомогу у розмірі 5000 грн. - 4 

постраждалим при виконанні службових обов’язків в АТО/ООС. 

6.Прийнято 71 заяву на матеріальну допомогу особам, які виявили 

бажання проходити військову службу за контрактом у ЗСУ, у розмірі 5000 

грн., виплачено – 59, на загальну суму 295000 грн., нараховано – 12. 

7.Прийнято 12 заяв на матеріальну допомогу особам, які призвані на 

строкову військову службу у ЗСУ, у розмірі 5000 грн., виплачено – 12, на 

загальну суму 60000 грн. 

8.Прийнято заяви від 2 учасників бойових дій з числа учасників 

АТО/ООС, які дістали поранення, контузію або каліцтво, на матеріальну 

допомогу на придбання житла у розмірі 200000 грн. Придбано житло та 

виплачено допомогу - 1. 



 

За рахунок коштів обласного та державного бюджетів (в рамках дії 

інших програм) надано допомогу та компенсації  34 особам на загальну 

суму 129648 грн., у тому числі:: 

1.Взято на облік на безкоштовну перепідготовку (навчання) за 

цивільною спеціальністю «водій автотранспортних засобів» 21 учасник 

АТО/ООС. З державного бюджету виділено кошти на навчання 11 осіб. 

Укладено договорів та пройшли  навчання – 11. Поточні касові видатки - 

55648 грн. 

 2.Взято на облік для виплати грошової компенсації на придбання 

твердого палива (дров) 25 учасників АТО/ООС. Виплачено – 23 на загальну 

суму 74000 грн. 

 3.Взято на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням 11 

учасників АТО/ООС, на проходження психологічної реабілітації 5 учасників 

АТО/ООС. Направлено на психологічну реабілітацію – 1. 
 

 


