
 

 
 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 02 листопада 2021 року 
 

Про внесення змін до Комплексної  

програми соціального захисту  

населення на 2017-2021 роки 

 

  

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Сумської обласної 

ради від 22.12.2016 (7 скликання 10 сесія) «Про Обласну комплексну програму 

соціального захисту населення на 2017-2021 роки», з метою забезпечення 

фінансової підтримки окремих категорій громадян    

 

міська рада     в и р і ш и л а: 

 

Внести зміни до Комплексної програми соціального захисту населення на 

2017-2021 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 

31.08.2017 (7 скликання 24 сесія) зі змінами, а саме:  

1.Викласти в новій редакції пункт 9 Паспорта Програми (додаток 1). 

2.В додатку 1 до Програми «Заходи Програми» (додаток 1): 

2.1.Напрямок 3.«Матеріальне, соціально-побутове забезпечення осіб з 

інвалідністю» завдання 1.«Вирішення матеріальних проблем найбільш 

соціально вразливих категорій осіб з інвалідністю» доповнити пунктом 

6.5.«Сприяння статутній діяльності Конотопського благодійного фонду для 

тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця любові»». 

2.2.В напрямку 3.«Матеріальне, соціально-побутове забезпечення осіб з 

інвалідністю» у завданні 1.«Вирішення матеріальних проблем найбільш 

соціально вразливих категорій осіб з інвалідністю» викласти в новій редакції 

пункт 8.«Надання компенсації сім’ям дітей з інвалідністю, за проходження 

курсу реабілітації»; 

2.3.В напрямку 6.«Посилення соціального захисту окремих категорій 

громадян» у завданні 2.«Надання матеріальної допомоги окремим категоріям 

громадян» викласти у новій редакції: 
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пункт 1.«Надання матеріальної допомоги особам, які перебувають у 

скрутному становищі, екстремальних ситуаціях»; 

пункт 3.«Призначення щомісячних стипендій особам, яким виповнилось 

100 і більше років; привітання з врученням букету квітів та наданням щорічної 

одноразової допомоги учасникам бойових дій та особам з інвалідністю 

внаслідок війни, яким виповнилося 90 і більше років»; 

пункт 5.«Надання компенсаційних виплат іншим пільговим категорій 

громадян за проїзд на автобусних маршрутах загального користування у 

внутрішньообласному, міжобласному, приміському сполученнях». 

 

 

 

Міський голова                Артем СЕМЕНІХІН 
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Додаток 1 

до рішення міської ради  

8 скликання (13 сесія) 

        від 02 листопада 2021 року 

 

Пункт 9 Паспорту 

Комплексної програми соціального захисту населення 

на 2017-2021 роки 

 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми,  

всього, 

у тому числі: 

2017 рік – 3112,1 тис.грн., 

2018 рік – 4270,6 тис.грн., 

2019 рік – 3174,1 тис.грн., 

2020 рік – 4424,0 тис.грн., 

2021 рік – 1875,6 тис.грн. 

9.1. коштів бюджету громади 

 

2017 рік – 2874,9 тис.грн., 

2018 рік – 4089,1 тис.грн., 

2019 рік – 2524,1 тис.грн., 

2020 рік – 4352,0 тис.грн., 

2021 рік – 1803,6 тис.грн. 

9.2. коштів обласного 

бюджету 

2017 рік – 237,2 тис.грн., 

2018 рік – 181,5 тис.грн., 

2019 рік – 650,0 тис.грн., 

2020 рік – 72,0 тис.грн., 

2021 рік – 72,0 тис.грн. 

 

 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 
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     Додаток 1 

 до рішення  міської ради  

 8 скликання (13 сесія) 

                      від 02 листопада 2021 року 

 Заходи Програми 

3. Матеріальне, соціально-побутове забезпечення осіб з інвалідністю 

Завдання 1. Вирішення матеріальних проблем найбільш соціально вразливих категорій осіб з інвалідністю 
6.5. Сприяння статутній діяльності 

Конотопського благодійного фонду для 

тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця 

любові» 

2021 рік Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Конотопської 

міської ради 

Бюджет 

громади 

40,0 - - - - 40,0 фінансова підтримка 

Конотопського 

благодійного фонду для 

тяжкохворих дітей та їх 

сімей «Серця любові» 

8. Надання компенсації сім’ям дітей з інвалідністю за 

проходження курсу реабілітації  

2017-2021 

роки 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Конотопської 

міської ради 

Бюджет 

громади 

485,0 50,0 100,0 100,0 100,0 135,0 Фінансова підтримка близько 

5 сімей дітей з інвалідністю, 

які потребують проходження 

курсу реабілітації 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

викона

ння 

Відповідальни

й виконавець 

Д
ж

ер
ел

а
 

ф
ін

а
н

су
в

а
н

н
я

 

Джерела та обсяги фінансування,  
тис. гривень 

Очікувані результати 

виконання заходу Всьог

о 

у тому числі 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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6. Посилення соціального захисту окремих категорій громадян 

Завдання 2. Надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян 

1. Надання матеріальної допомоги особам, які 

перебувають у скрутному становищі,  екстремальних 

ситуаціях 

2017-2021 

роки 

Управління 

соціального 

захисту 

населення КМР 

Бюджет 

громад

и 

799,6 93,0 93,0 100,6 268,0 245,0 Фінансова підтримка до 500 

осіб, які опинились  у 

скрутному становищі 

3. Призначення щомісячних стипендій особам, яким 

виповнилось 100 і більше років; привітання з 

врученням букету квітів та наданням щорічної 

одноразової допомоги учасникам бойових дій та 

особам з інвалідністю внаслідок війни, яким 

виповнилося 90 і більше років  

2017-2021 

роки 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Конотопської 

міської ради 

Бюджет 

громад

и 

126,2 22,8 32,6 25,8 25,0 20,0 Вшанування та фінансова 

підтримка 3 осіб, яким 

виповниться 100 років, 

близько 100 УБД та особам з 

інвалідністю внаслідок війни, 

яким виповнилося 90 і більше 

років 

5. Надання компенсаційних виплат іншим пільговим 

категоріям громадян за проїзд на автобусних 

маршрутах загального користування у внутрішньо 

обласному, міжобласному сполученнях, приміському 

сполученнях 

2017-2021 

роки 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Конотопської 

міської ради 

 

Бюджет 

громад

и 

635,9 241,5 260,0 40,0 59,0 35,4 Фінансова підтримка осіб з 

інвалідністю внаслідок війни 

та УБД (крім УБД у АТО, 

ООС) батьків загиблих 

військовослужбовців, осіб з 

інвалідністю внаслідок  

військової служби, дітей з 

багатодітних сімей, осіб з 

інвалідністю.  

Загальна сума фінансування Програми 16856,4 3112,1 4270,6 3174,1 4424,0 1875,6  

у тому числі: кошти бюджету громади 15643,7 2874,9 4089,1 2524,1 4352,0 1803,6  

 
кошти обласного 

бюджету 
1212,7 237,2 181,5 650,0 72,0 72,0 

 

 інші джерела* - - - - - -  

 

 

 

Міський голова              Артем СЕМЕНІХІН 



 


