
Управлінням соціального захисту населення Конотопської міської ради  

протягом тижня з 07.05.2021 по 14.05.2021 року  

проведена наступна робота: 

-07.05.2021 з нагоди відзначення у 2021 році Дня пам’яті та примирення 

і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулося привітання на 

дому міським головою Артемом Cеменіхіним та працівниками управління 

соціального захисту населення  Конотопської міської ради, територіального 

центру соціального обслуговування Конотопської міської ради з врученням 

продуктових наборів 32 учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок 

Другої світової війни та членів сімей військовослужбовців, загиблих в 

АТО/ООС;  

-07.05.2021 управління соціального захисту населення Конотопської 

міської ради приєдналось до онлайн-флешмобу «Фото з мамою» яке було 

проведено за ініціативи Департаменту соціального захисту населення 

Сумської ОДА до Дня матері; 

-11.05.2021 відбувся прямий ефір за участю  начальника управління 

соціального захисту населення Оксани Розанової та начальника відділу з 

персоніфікованого обліку пільгових категорій населення Людмили Грищенко 

з питань виплати щорічної разової допомоги ветеранам війни до 5 травня. 

-12.05.2021 проведено засідання комісії по розгляду заяв громадян з 

питань призначення всіх видів соціальної допомоги та надання пільг за 

фактичним місцем проживання. Розглянуто 5 справ, 4 – вирішено позитивно,  

1 – відмовлено; 

   -12.05.2021 проведено засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. За 

результатами розгляду справ прийнято рішення про відновлення/ подовження 

соціальних виплат 4  внутрішньо переміщеним особам. 

-13 квітня 2021 року в управлінні соціального захисту населення 

Конотопської міської ради вели прийом спеціалісти Сумського протезно-

ортопедичного цеху. Протягом прийому особам з інвалідністю було видано 14 

пар ортопедичного взуття, 3 ортези нижньої кінцівки, 2 ортези на хребет. 

Принято замовлення на виготовлення ортопедичного взуття 15 особам з 

інвалідністю; 

 На реалізацію соціальних програм за рахунок усіх джерел фінансування 

профінансовано на суму 270,0 тис.грн.(державний бюджет – 239,2 тис.грн.,  

місцевий – 30,8 тис.грн.).  

Нараховано та виплачено: 

-щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам 

нацистських переслідувань 16,6 тис. грн.; 

-за придбання технічних засобів реабілітації (ортопедичне взуття, 

протезно-ортопедичні вироби, крісла колісні ) особам з інвалідністю в 

сумі 80,3 тис. грн.; 

-фінансова підтримка міських громадських організацій інвалідів та 

ветеранів в сумі 22,3 тис. грн.; 

-одноразова виплата особам з інвалідністю і непрацюючим 

малозабезпеченим особам в сумі 1,8 тис. грн.; 



-щомісячна грошова компенсація за пільгове забезпечення продуктами 

харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

в сумі 140,5 тис. грн.; 

-компенсація за пільговий проїзд автотранспортом в сумі 8,5 тис. грн.. 


