
Назва міста, 

району
ПІП посада

контактний 

телефон
електронна адреса

Білопільський

Бондаренко Галина 

Іванівна

заступник начальника - 

начальник відділу 

соціально-трудових 

відносин

7 10 53 info01@dszn.sm.gov.ua

Буринський

Тімченко Ірина 

Михайлівна

начальник відділу пільг 

та персоніфікованого 

обліку

2 31 61 info02@dszn.sm.gov.ua

В.-Писарівський

Глубокий Вячеслав 

Іванович

завідувач сектору праці 

та з контролю за 

правильності 

призначення і виплати 

пенсій

(5457) 5 17 89,

095 17 282 15 info03@dszn.sm.gov.ua

Глухівський

Ігнатенко Людмила 

Миколаївна 

заступник начальника 

управління соціального 

захисту населення 

(05444) 22050 info04@dszn.sm.gov.ua

Конотопський

Єфременко Ірина 

Володимирівна

заступник начальника 

управління

тел. (05447)          

6 64 11
info05@dszn.sm.gov.ua

Краснопільський

Придатко Оксана 

Іванівна 

начальник відділу 

персоніфікованого 

обліку

моб.тел 

0992386320

info07@dszn-

sumy.gov.ua 

Кролевецький

Бур Анна 

Миколаївна

головний спеціаліст 

відділу соціального 

обслуговування 

населення

9-51-32 info06@dszn.sm.gov.ua

Гучко Олена 

Вікторівнв

головний спеціаліст - 

юрисконсульт

( 05445)                               

2 27 09
info08@dszn.sm.gov.ua

Котляр Оксана 

Миколаївна

начальник відділу пільг 

та надання соціальних 

послуг

( 05445)                          

2 27 10
info08@dszn.sm.gov.ua

Шульга Тетяна 

Федорівна
начальник відділу праці 5-15-33 info09@dszn.sm.gov.ua

Мельник Наталію 

Василівну

головний спеціаліст 

відділу по нагляду за 

призначенням та 

виплатою пенсій та у 

справах інвалідів 

5-15-33 info09@dszn.sm.gov.ua

Ткаченко Людмилу 

Василівну

головний спеціаліст 

відділу фінансово-

господарської діяльності

5-15-33 info09@dszn.sm.gov.ua

Відповідальні особи в місцевих управліннях соціального захисту населення для 

забезпечення координації і контролю надання допомоги учасникам АТО та членам їх 

сімей

Л. – Долинський

Лебединський

mailto:info03@dszn.sm.gov.ua
mailto:info04@dszn.sm..gov.ua
mailto:info09@dszn.sm.gov.ua
mailto:info09@dszn.sm.gov.ua
mailto:info09@dszn.sm.gov.ua


Недригайлівський

Мисюра Ольга 

Василівна

головний спеціаліст 

відділу праці та 

соціально-трудових 

відносин

тел. 

09570283625,                  

5 27 54

info10@dszn.sm.gov.ua

Холобок Віта 

Миколаївна 

завідувач сектору з 

питань обслуговування 

інвалідів

тел. 0685799902 info11@dszn.sm.gov.ua

Хоменко Людмила 

Анатоліївна

головний спеціаліст 

відділу персоніфікації та 

автоматизованої 

обробки інформації 

2 52 89 info11@dszn.sm.gov.ua

Пєхова Людмила 

Іванівна 

начальника відділу 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій населення та з 

питань постраждалих 

внаслідок аварії на 

ЧАЕС

5-43-86 putivl_pilga@ukr.net

Маклакова Алла 

Іванівна

начальник відділу 

соціальних послуг та 

соціального 

забезпечення

5-53-49 maklakova@mail.ua

Бровкіна Валентина 

Миколаївна

начальник відділу з 

питань праці та 

соціально-трудових 

відносин

5-41-36 putivl_pracya@ ukr.net

Роменський

Хоменко Ольга 

Валентинівна 

начальник відділу з 

питань праці та 

соціально-трудових 

відносин

(05448)                    

2-23-72 
it13@dszn.sm.gov.ua

С.-Будський

Агеєва Тетяна 

Валентинівна 

начальник відділу 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій населення

07 12  58 info14@dszn.sm.gov.ua

Сумський

Могила Віта 

Віталіївна 

начальник відділу з 

питань сімейної 

політики та соціальних 

послуг

957726528 info33@dszn.sm.gov.ua

Тростянецький

Мельник Любов 

Миколаївна

начальник відділу 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій громадян та по 

роботі з чорнобильцями 

(05458) 2 13 59 5916upszn@ukr.net

Шосткинський

Новік Ірина 

Володимирівна

заступник начальника 

управління
тел. 4 80 13 info17@dszn.sm.gov.ua

Охтирський

Путивльський

mailto:info10@dszn.sm.gov.ua
mailto:info11@dszn.sm.gov.ua
mailto:info11@dszn.sm.gov.ua
mailto:putivl_pilga@ukr.net
mailto:maklakova@mail.ua
mailto:putivl_pracya@%20ukr.net
mailto:it13@dszn.sm.gov.ua
mailto:info33@dszn.sm.gov.ua
mailto:5916upszn@ukr.net
mailto:info17@dszn.sm.gov.ua


Ямпільський

Упірова Марина 

Володимирівна

головний спеціаліст 

відділу грошових виплат 

і компенсацій

2-17-25, 

0983659689
info18@dszn.sm.gov.ua

м. Глухів

Москаленко Тетяна 

Миколаївна

спеціаліст І категорії 

відділу 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій населення

(05444)3-10-29 info25@dszn.sm.gov.ua

м. Конотоп

Бистров Микола 

Іванович
заступник начальника 2 35 56 gsp@sm.ukrtel.net

м. Лебедин

Ілляшенко Наталія 

Олексіївна

начальник відділ 

персоніфікованого 

обліку

2-14-92 info26@dszn.sm.gov.ua

м. Охтирка

Комишанський 

Дмитро Васильович

завідувач сектором 

автоматичної обробки 

інформаці

(05446)              

4-15-30

info20@dszn.sm.gov.ua,  

info5920@ukr.net

м. Ромни

Жмурко Валентина 

Петрівна 

головний спеціаліст 

відділу праці

(05448)                   

5-16-94
info21@dszn.sm.gov.ua

м. Суми

відділ з питань 

обслуговування 

інвалідів Ветеранів 

війни та праці, 

постраждалих 

внаслідок аварії на 

ЧАЕС

відділ з питань 

обслуговування інвалідів 

Ветеранів війни та праці, 

постраждалих внаслідок 

аварії на ЧАЕС

79 02 05 info23@dszn.sm.gov.ua

Сумський міський 

центр соціальних 

служб для сімї, 

дітей та молоді

Сумський міський центр 

соціальних служб для 

сімї, дітей та молоді

70 06 05,                          

70 06 09
info23@dszn.sm.gov.ua

м. Шостка

Скиба Зінаїда 

Миколаївна

заступник начальника 

управління 

(05449)                

4 70 40
info22@dszn.sm.gov.ua

mailto:info25@dszn.sm.gov.ua
mailto:info26@dszn.sm.gov.ua
mailto:info22@dszn.sm.gov.ua

