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ДОРОЖНЯ КАРТА 
ДЛЯ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
http://kharkivoda.gov.ua

Харківська область
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Департамент соціального захисту населення 
Харківської обласної державної адміністрації
Адреса: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5,
Держпром, 7 поверх, 3 під’їзд. Тел.: (057)705-26-68
E-mail: upr_truda@kharkivoda.gov.ua

Департамент охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації
Адреса: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 
9 під’їзд, 5 поверх                     Тел.: (057)705-10-85
E-mail: uprzdrav@kharkivoda.gov.ua

Департамент науки і освіти обласної 
державної адміністрації
Адреса: м. Харків, майдан Свободи, 5, 
Держпром, 9 під’їзд, 4 пов.   Тел.: (057)705-02-88
E-mail: priemnaya@dniokh.gov.ua

Харківський обласний центр зайнятості
Адреса: м. Харків, вул. Б. Потьомкіна, 1-а
Тел.: (057)732-46-29 (інформаційно-консультаційний центр) 
E-mail: org@khcz.gov.ua
www.kha.dcz.gov.ua

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради
Адреса: м. Харків, вул. Сумська, 64, 5-й пов., к. 172. 
ст.метро  «Університет»             Тел.: (057)760-77-84
E-mail:departament_sp@ukr.net    www.soczahist.kharkov.ua

Харківський обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 
6 під'їзд, 9 поверх, офіс 47       Тел.: (057)757-08-94
www.xocsssdm.org.ua

Харківська обласна державна адміністрація
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64 
Тел.: (057) 700-21-05
http://kharkivoda.gov.ua        bladm@kharkivoda.gov.ua

ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛИ ПИТАННЯ ЩОДО 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ  

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

УРЯДОВА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» 

0 800 507 309
БЕЗКОШТОВНО ЦІЛОДОБОВО

САЙТ ПРОГРАМИ «РАДНИК з ПИТАНЬ ВПО» 

www.radnyk.org 

CАЙТ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

www.mlsp.gov.ua
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•	 інформаційно-консультаційні	послуги,	у	т.ч.	консультування	щодо	
оформлення	пільг;

•	 різні	види	соціальної	допомоги	(виплати);
•	 оформлення	житлових	субсидій;
•	 первинне	призначення	допомоги;
•	 санаторно-курортне	лікування	та	оздоровлення.

Управління	соціального	захисту	
населення Адреса Контактні	

телефони

Управління	соціального	захисту	
населення	Барвінківської	
районної	державної	адміністрації	

вул.	Освіти,	17,	м.	
Барвінкове,		64701 (05757)	4-	22-17

Управління	соціального	захисту	
населення	Балаклійської	районної	
державної	адміністрації	

пл.	Ростовцева,	4																
м.	Балаклія,	64207 (05749)	5-22-30

Управління	соціального	захисту	
населення	Богодухівської	
районної	державної	адміністрації

вул.	Чернієнко,	6	
м.	Богодухів,	62103 (05758)	3-30-09

Управління	соціального	захисту	
населення	Борівської	районної	
державної	адміністрації

вул.	Партизанська,	3,						
сел.	Борова,	63801 (05759)	6-11-18

Управління	соціального	захисту	
населення	Близнюківської	
районної	державної	адміністрації

вул.	Незалежності,	39,				
смт		Близнюки,		64801 (05754)	5-15-76

Управління	праці	та	соціального	
захисту	населення	Валківської	
районної	державної	адміністрації	

пл.	Ценральна,	2	
м.	Валки,	63002 (05753)	5-14-81

Управління	соціального	захисту	
населення	Великобурлуцької	
районної	державної	адміністрації	

вул.	Паркова	2	смт	
Великий	Бурлук,	62602 (05752)	5-	43-88

Управління	соціального	захисту	
населення	Вовчанської	районної	
державної	адміністрації	

вул.	Соборна,	100,														
м.	Вовчанськ,	62504 (05741)	4-27-	89

Управління	соціального	захисту	
населення	Дворічанської	
районної	державної	адміністрації

вул.35-ї	Гвардійської	
Дивізії,	7	
смт.	Дворічна,	62702

(05750)	7-	61-56

Управління праці та соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, виконавчих органів 

міських, районних рад Харківської області
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Управління	соціального	захисту	
населення Адреса Контактні	

телефони

Управління	праці	та	соціального	
захисту	населення	Дергачівської	
районної	державної	адміністрації	

вул.	1	-го	Травня,	8	А,														
м.	Дергачі,	62303, (05763)	2-	08-55

Управління	праці	та	соціального	
захисту	населення	Зачепилівської	
районної	державної	адміністрації

вул.	Центральна,	56	
сел.	Зачепилівка,		
64401

(05761)	5-16-86

Управління	соціального	захисту	
населення	Зміївської	районної	
державної	адміністрації	

вул.	Гагаріна,	22	м.	
Зміїв,	63404	 (05747)	3-	49-98

Управління	соціального	захисту	
населення	Золочівської	районної	
державної	адміністрації

пл.	Слобожанська,	2,									
смт	Золочів,	62203 (05764)	5-02-03

Управління	соціального	захисту	
населення	Ізюмської	районної	
державної	адміністрації

вул.	Гагаріна	1,	
м.	Ізюм,	64300 (05743)	3-11-	65

Управління	праці	та	
соціального	захисту	населення	
Красноградської	районної	
державної	адміністрації

вул.	Бєльовська,	84,											
м.	Красноград,	63304 (05744)	7-18-10

Управління	праці	та	соціального	
захисту	населення	Кегичівської	
районної	державної	адміністрації	

вул.	ім.	Волошина,	30,			
смт	Кегичівка,	64003 (05755)	3-13-	94

Управління	соціального	захисту	
населення	Краснокутської	
районної	державної	адміністрації

пр.	Заклепенка,	8,	
смт.	Краснокутськ,	
62002

(05756)	3-20-05

Управління	праці	та	соціального	
захисту	населення	Куп'янської	
районної	державної		адміністрації

пл.	Центральна,	12,											
м.	Куп'янськ,	63701 (05742)	5-18-	41

Управління	соціального	захисту	
населення	Коломацької	районної	
державної	адміністрації

вул.	Соборна,1
смт.	Коломак,	63101 (05766)	5-	64-05

Управління	праці	та	соціального	
захисту	населення	Лозівської	
районної	державної	адміністрації

вул.	Шкільна,	буд.	18,
с.	Катеринівка,	64662 (05745)	6-12-	27

Управління	праці	та	
соціального	захисту	населення		
Нововодолазької	районної	
державної	адміністрації	

вул.	Воскресінська,	3	
смт	Нова	Водолага,	
63202

(05740)	4-23-92
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Управління	соціального	захисту	
населення Адреса Контактні	

телефони

Управління	праці	та	
соціального	захисту	населення	
Первомайської	районної	
державної	адміністрації	

вул.Соборна,	17,																
м.	Первомайський,	
64107	

(05748)	3-32-06

Управління	соціального	захисту	
населення	Печенізької	районної	
державної	адміністрації

вул.	1	Травня,	б.1	
смт.	Печеніги,	62801 (05765)	6-22-14

Управління	праці	та	
соціального	захисту	населення	
Сахновщинської	районної	
державної	адміністрації

вул.	Тарасів	шлях,	
буд.68,
смт	Сахновщина,		
64501

(05762)	3-12-85

Управління	соціального	захисту	
населення	Харківської	районної	
державної	адміністрації

пр-т.	Гагаріна	,157А	
м.	Харків,	61125 (057)	721-18-96

Управління	праці	та	соціального	
захисту	населення	Чугуївської	
районної	державної	адміністрації

вул.	Старонікольська,	
35,		м.	Чугуїв,	63503 (05746)	2-23-72

Управління	соціального	захисту	
населення	Шевченківської	
районної	державної	адміністрації

вул.	Центральна,13,																		
смт.	Шевченкове,	
63601

(05751)	5-72-62

Управління	соціального	захисту	
населення	Первомайської	міської	
ради

4	–	й	м/р-н,	21,																			
м.	Первомайський,	
64102

(05748)	3	50	15

Управління	праці	та	соціального	
захисту	населення	Куп’янської	
міської	ради	

вул.	1	Травня,		6	
м.	Куп’янськ,	63701 (05742)	-31-71

Управління	соціального	захисту	
населення	Чугуївської	міської	
ради	

вул.	Старонікольська,	
20А,	м.	Чугуїв,		63503	 (05746)	2-24-10

Управління	соціального	захисту	
населення	Ізюмської	міської	ради

вул.	Соборна,	20
	м.	Ізюм,	64300 (05743)	2-22-33

Управління	соціального	захисту	
населення	Люботинської	міської	
ради

вул.	Слобожанська,	
26,	м.	Люботин,		62433

(057)	741-16-06	
(057)	741-	01-31

Управління	праці	та	соціального	
захисту	населення	Лозівської	
міської	ради	

4	–	й	м/р-н,	73,		
м.	Лозова,	64606 (05745)	5-18-02
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Управління	соціального	захисту	
населення Адреса Контактні	

телефони

м.	Харків
Управління	праці	та	соціального	
захисту	населення	адміністрації	
Шевченківського	району	
Харківської	міської	ради

пр-т	Науки	17а	
Шевченківський	р-н	,	
	м.	Харків,	61166 (057)	725-	36-02

Управління	праці	та	соціального	
захисту	населення	адміністрації	
Київського	району	Харківської	
міської	ради

відділ	соціальних	допомог

вул.	Сумська,	78,	
м.	Харків,	61002	
(юридична	адреса)	

вул.	Чернишевська,	55,					
м.	Харків,	61002

(057)	725-03-33

Управління	праці	та	соціального	
захисту	населення	адміністрації		
Московського	району	Харківської	
міської	ради

пр-т	
Тракторобудівників,	.	
144,	м.	Харків,.	61121

(057)	725-37-30

Управління	праці	та	соціального	
захисту	населення	адміністрації	
Слобідського	району	Харківської	
міської	ради	

вул.	Вишнева,	3	
м.	Харків,	61124 (057)	721-21-32

Управління	праці	та	соціального	
захисту	населення	адміністрації	
Основ’янського	району	
Харківської	міської	ради	

пр.	Гагаріна,		7,
м.	Харків,	61001

(057)	732-52-76,	
(057)	732-42-	61

Управління	праці	та	соціального	
захисту	населення	адміністрації	
Холодногірського	району	
Харківської	міської	ради

вул.	Коцарська,	54,	
м.	Харків,		61052

(057)	712-54-58;
(057)	725-37-39

Управління	праці	та	соціального	
захисту	населення	адміністрації	
Індустріального	району	
Харківської	міської	ради

вул.	Біблика,	6,
м.	Харків,	61007 (057)	93-20-49

Управління	праці	та	соціального	
захисту	населення	адміністрації	
Новобаварського	району	
Харківської	міської	ради

вул.	Різдвяна,	б.	1,
м.	Харків,	61052 (057)	93-20-49

Управління	праці	та	соціального	
захисту	населення	адміністрації	
Немишлянського	району		
Харківської	міської	ради

пр-т	Льва	Ландау,	48,										
м.	Харків,	61060 (057)	725-31-51
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•	 виявлення	непрацездатних	 громадян	 та	малозабезпечених	осіб,	
які	 перебувають	 у	 складних	 життєвих	 обставинах	 і	 потребу-
ють	 сторонньої	 допомоги,	 з	 метою	 надання	 соціальних	 послуг	
(соціального	обслуговування);

•	 визначення	 (оцінювання)	 індивідуальних	 потреб	 непрацездат-
них	 громадян	 та	 малозабезпечених	 осіб	 в	 соціальних	 послугах	
(соціальному	обслуговуванні);

•	 забезпечення	надання	якісних	соціальних	послуг	(соціального	об-
слуговування);

•	 встановлення	 зв’язків	 з	 підприємствами,	 установами,	 організа-	
ціями,	незалежно	від	форм	власності,	фізичними	особами,	роди-
чами	 громадян,	 що	 обслуговуються	 територіальним	 центром,	
з	 метою	 сприяння	 в	 наданні	 соціальних	 послуг	 (соціальному	
обслуговуванні)	 та	 соціальної	 допомоги	 непрацездатним	 грома-
дянам	та	малозабезпеченим	особам.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

Найменування	суб’єкта,	що
надає	соціальні	послуги Адреса Контактні	

телефони

Балаклійський районний 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг)

м.Балаклія,	площа		
Ростовцева	4,	64200,	
Харківська	область,	

	
(0249)	2-91-23	

Комунальна установа Барвінківський 
районний територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)

64703,	Харківська	
область,		м.Барвінкове,	
вул.	Калинова,	11,					

	
(05757)	4-14-14	

Комунальна установа 
Близнюківський територіальний 
центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)

вул.	Свободи,36,	сел.	
Близнюки,	Харківська	
область,	64801	

(05754)	5-11-84

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Богодухівської районної 
державної адміністрації

62103,	Харківська	обл.,																	
	м.	Богодухів,	пл.	Героїв	
Чорнобиля	
буд.	№	2,	

	
(05758)	3-30-32	

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Борівської районної 
державної адміністрації

63801,	Харківська	обл.,	
Борівський	р-н.,		смт	
Борова,	вул.	Миру	19	

	
(0259)	6-91-03	
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Найменування	суб’єкта,	що
надає	соціальні	послуги Адреса Контактні	

телефони

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Валківської районної 
державної адміністрації

63002,	Харківська	обл,	
м.	Валки,	
вул.	Харківська,	32			

(0253)	5-33-09	

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Великобурлуцької районної 
державної адміністрації 

62602		Харківська	обл.	
смт.Великий	Бурлук	
вул.Весняна,	37

	
(05752)	5-41-12	

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Вовчанської районної 
державної адміністрації

62503	м.	Вовчанськ,																																																																			
вул.	Соборна,	50																																						 (0241)	4-58-42			

Комунальна установа 
Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Зміївської районної ради 
Харківської області

вул.	Гагаріна,	22,	
м.	Зміїв,	Харківської	
області,	63404																	

(05747)	3-33-81	

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Дворічанського району

62702	Харківська	обл.,	
Дворічанський	район,	
смт.	Дворічна,	
вул.Садова,	б.4	

	
(0250)	7-61-61	

Територіальний центр соціального 
обслуговування  Дергачівської 
районної ради "Берегіня"

62303,	Харківська	обл.	
Дергачівський	район,	
м.	Дергачі,	
вул.	23	Серпня,	1-а								

	
(06435)	2-03-74
(06435)	2-06-15	

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Зачепилівської районної 
державної адміністрації

64401,	Харківська	обл.	
сел.Зачепилівка,																																						
пров.	Спортивний,	5

(05761)	5-19-43											

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг ) Ізюмської районної ради  
Харківської області

	64300	Харківська	
область,	м.	Ізюм,	
вулиця	Гагаріна,		1								

	
(0243)	3-11-74	

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Кегичівської районної 
державної адміністрації

Харківська	обл.,	смт	
Кегичівка,					вул.	
Волошина,	32,		64003																			

	
(0255)	3-15-39,	
(0255)	3-14-01																			

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Красноградського району

63301,	Харківська	
область,	м.	Красноград,	
вул.19	Вересня,	77		

	
(05744)	7-39-31		
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Найменування	суб’єкта,	що
надає	соціальні	послуги Адреса Контактні	

телефони

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Краснокутської районної 
ради

62002	Харківська	обл.,	
смт	Краснокутськ,	
вул.Миру,	138	
krterc@meta.ua

	
(05756)	3-19-30	

Куп’янський районний 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соц. послуг)

63701,	Харківська	
область	м.	Куп’янськ,	
площа	Центральна,12

	
(05742)	5-12-81		

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Лозівської районної 
державної адміністрації

вул.	Слобожанська,	
буд.	1,	с.Світловщина,	
Лозівський	район,	
Харківська	обл.,	64662																																								

(05745)	6-12-27

Територіальний центр соціального 
обслуговуванн (надання соціальних 
послуг) Нововодолазької районної 
державної адміністрації

63202,	Харківська	обл.,	
смт	Нова	Водолага,	
вул.	Гагаріна,	7,	

	
(05740)	4-24-21	

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Первомайської районної 
ради Харківської області

Харківська	обл.,
м.	Первомайський,	
вул.Юності		№	25																					

	
(05748)	3-21-90		

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Сахновщинської районної 
державної адміністрації

64501,	Харківська	
обл.,смт.Сахновщина,
вул.Тарасів	шлях,68.

	
(05762)	3-28-68	

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Чугуївської районної 
державної адміністрації

63503,	Харківська	обл.	
місто	Чугуїв,	
бульвар	Комарова,	11												

(05746)	2-32-18				

Територіальний центр соціального 
обслуговування(надання соціальних 
послуг) Харківської районної 
державної адміністрації

61124,	Харківська	обл.,	
м.	Харків,	пр.Гагаріна,	
157-а

(057)	721-18-98

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Шевченківської районної 
державної адміністрації

63601	Харківський	р-н,	
Шевченківський	р-н,	
смт.	Шевченкове,	
пров.Перемоги,	15,	

(0251)	5-16-34

Комунальна установа Печенізький 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Печенізької районної ради 
Харківської області

62801,	Харківська	обл.,	
Печенізький	район,	
селище	Печеніги,	вул.
Поштова	будинок	41

	
(05765)	6-14-81		

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Ізюмської міської ради

64300		м.Ізюм	вул.
Пушкінська,	34	

	
(05743)	2-17-54	
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Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Куп’янської міської ради

63700,	Харківська	обл.,		
м.	Куп’янськ,	вул.	
Студентська,	41	

(05742)	5-33-09

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Лозівської міської ради

64605,	Харківська	
область,	м.	Лозова,	
вул.	Дикого,	буд.	6

(05745)	2-57-94

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Чугуївської міської ради

63503,	Харківська	
обл.,	м.Чугуїв,	вул.	
Старонікольська,	20

(05746)	2-32-01

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Первомайської міської ради

64102,		Харківська	обл.,	
м.Первомайський,	4	
м-н,	буд.15а

	
(0248)	3-31-49	

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Люботинської міської ради

62433,	Харківська	обл.,																							
м.	Люботин,	вул.	
Шевченка,	15-8

(057)	741-40-41

Територіальні центри надання соціальних послуг м. Харкова
Територіальний центр надання 
соціальних послуг Шевченківського 
району міста Харкова

61174,	м.	Харків,	
просп.	Перемоги,	77А													 (057)	336-74-68

Територіальний центр надання 
соціальних послуг Київського району 
міста Харкова

61002,	м.	Харків,		вул.	
Багалія,	буд.	12	 (057)	706-11-22

Територіальний центр надання 
соціальних послуг Слобідського 
району міста Харкова

Харків	61001,	провулок	
Решетниківський,	3	

(057)	737-15-33	

Територіальний  центр надання 
соціальних послуг Холодногірського 
району міста Харкова

61052,	м.	Харків,	вул.	
Велика	Панасівська,													
буд.	34-А																									

(057)	777-00-65

Територіальний центр надання 
соціальних послуг Московського 
району міста Харкова

61146,	м.	Харків,	вул.	
Валентинівська,	23-г																																							 (057)	703-62-11

Територіальний центр  
надання соціальних послуг 
Новобаварського району м.Харкова

м.	Харків,	61157,		
вул.	Власенка,	14 (057)	783-98-53			

Територіальний центр надання 
соціальних послуг Індустріального 
району міста Харкова

61089	м.	Харків,	
вул.	Дванадцятого	
Квітня,	8

(0572)	94-36-62	

Територіальний центр надання 
соціальних послуг Основ'янського 
району м.Харкова

61001,	м.Харків,	
вул.	Богдана	
Хмельницького,	буд.13											

(057)	732-49-18

Територіальний центр надання 
соціальних послуг Немишлянського 
району міста Харкова

61099,	м.	Харків,	
бульвар	Богдана	
Хмельницького,	10-А

(057)	725-34-14
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ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ З ПИТАНЬ ЗАЙНЯТОСТІ

•	 інформаційно-консультаційні	послуги;
•	 працевлаштування;
•	 отримання	нових	професій,	 перенавчання	та	перекваліфікація,	 у	
т.ч.	отримання	ваучерів	на	оплату	навчання;

•	 взяття	на	облік,	отримання	допомоги	по	безробіттю;
•	 відкриття	власної	справи

Центр зайнятості Адреса Tелефон

Люботинський	міський	центр	
зайнятості

м.	Люботин,	
вул.	Слобожанська,	23 (057)	741	16	29

Ізюмський	міськрайонний	
центр	зайнятості м.	Ізюм,		вул.	Соборна,	56 (0243)	2	40	73

Куп’янський	міськрайонний	
центр	зайнятості

м.	Куп’янськ,	
пров.	Куп’янський,	4 (0259)	6	91	03	

Лозівський	міськрайонний	
центр	зайнятості

м.	Лозова,		бульв.	
Севастопольський,	14-а (0245)	2	37	46

Первомайський	
міськрайонний	центр	з-ті

м.	Первомайський,	
вул.	Харківська,	66 (0248)	3	50	63

Чугуївський	міськрайонний	
центр	зайнятості м.	Чугуїв,	вул.	Щорса,	11 (0246)	4	06	09

Балаклійський	районний	
центр	зайнятості

м.	Балаклія,	
вул.	Соборна,	93-а (0249)	2	07	47

Барвінківський	районний	
центр	зайнятості	

м.	Барвінкове,		
вул.	Б.	Хмельницького,	5 (0257)	4	30	03

Близнюківський	районний	
центр	зайнятості	

смт.	Близнюки,	
вул.	Свободи,	24 (0254)	5	13	68

Богодухівський	районний	
центр	зайнятості	

м.	Богодухів,	
вул.	Моргунова,	7 (0258)	3	02	31

Борівський	районний	центр	
зайнятості	

смт	Борова,	
вул.	Поштова,	4-б	 (0259)	6	17	99	

Валківський	районний	центр	
зайнятості	

м.	Валки,
пр.	Сковороди,	1-а	 (0253)	5	15	52	
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Центр зайнятості Адреса Tелефон

Великобурлуцький	районний	
центр	з-ті	

смт	Великий	Бурлук,	
вул.	Центральна	20-а	 (0252)	5	32	87	

Вовчанський	районний	центр	
зайнятості	

м.	Вовчанськ,	
вул.	1	Травня,	15	 (0241)	4	22	36	

Дворічанський	районний	
центр	зайнятості	

смт	Дворічна,	
вул.	Слобожанська,	2-а	 (0250)	7	71	10	

Дергачівський	районний	
центр	зайнятості	

Дергачі,	вул.	1-го	Травня,	
8-а	 (0263)	3	40	58	

Зачепилівський	районний	
центр	з-ті

смт	Зачепилівка,	
вул.	Центральна,	41 (0261)	5	14	97

Зміївський	районний	центр	
зайнятості	

м.	Зміїв,	
ул.	Адмінистративна,	41	 (0247)	3	39	40	

Золочівський	районний	центр	
зайнятості	

смт	Золочів,	
вул.	Центральна,	45	 (0264)	5	13	58	

Кегичівський	районний	центр	
зайнятості	

смт	Кегичівка,	
вул.	Калинова,	1	 (0255)	3	13	32	

Коломацький	районний	центр	
зайнятості	

смт	Коломак,	
вул.	Гетьмана	Мазепи,	16	 (0266)	5	64	71	

Красноградський	районний	
центр	зайнятості	

м.	Красноград,	
вул.	Жовтнева,	81-а	 (0244)	7	36	77	

Краснокутський	районний	
центр	зайнятості	

смт	Краснокутськ,	
вул.	Миру,	134	 (0256)	3	14	99	

Нововодолазький	районний	
центр	зайнятості	

смт		Нова	Водолага,	
вул.	Г.	Донця,	16-а	 (0240)	4	20	71	

Печенізький	районний	центр	
зайнятості	

смт	Печеніги,	пров.	
Б.	Хмельницького,	1-а	 (0265)	6	18	50	

Сахновщинський	районний	
центр	зайнятості	

смт	Сахновщина,	вул.	
Тарасів	Шлях,	68	 (0262)	3	18	91	

Харківський	районний	центр	
зайнятості	

м.	Харків,	вул.	
Пролетарська,	5	 (057)	732	44	22	

Шевченківський	районний	
центр	зайнятості	

смт		Шевченкове,	вул.	
Паркова,	20	 (0251)	5	14	00	
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ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Центри соціальних 
служб для сім’ї, 
дітей та молоді

Адреса Tелефон

Балаклійський	район м.	Балаклія,	пл.	Ростовцева,	4,	к.69 (0249)	2	07	38

Барвінківський	район м.	Барвінкове,	вул.	І.	Плиса,	1	 (0257)	4	11	26

Близнюківський	район смт	Близнюки,	
вул.	Незалежності,	39 (0254)	3	45	65

Богодухівський	район м.	Богодухів,	пл.	Чернієнка,	2	 (0254)	5	21	41

Борівський	район смт	Борова,	
вул.	Центральна,	1,	к.	38-в (0259)	6	12	49

Валківський	район	 м.	Валки,	вул.	Стадіонна,	4,	к.	3	 (0258)	3	45	65

Великобурлуцький	
район

смт	Великий	Бурлук,	
вул.	Центральна,	22-а (0252)	5	49	06

Вовчанський	район м.	Вовчанськ,	вул.	Соборна,	75	 (0253)	5	24	04

Дворічанський	район	 смт	Дворічна,	пров.	Спортивний,	14	 (0250)	7	77	70

Дергачівський	район м.	Дергачі,	пл.	Перемоги,	1,	БК
(0263)	3	2096
												2	0485

Зачепилівський	р-н смт	Зачепилівка,	вул.	Паркова,	21 (0261)	5	12	30

Зміївський	район	 м.	Зміїв,	вул.	Гагаріна,	2	 (0247)	3	00	27

Золочівський	район	 смт	Золочів,	пл.Слобожанська,	3,	к.18 (0264)	5	03	08

Ізюмський	район м.	Ізюм,	пл.	Центральна,	1 (0243)	2	11	29

•	 інформаційно-консультаційні	послуги;
•	 соціально-психологічні	послуги;
•	 посередництво	у	вирішенні	існуючих	проблем;
•	 оцінка	потреб	сім’ї	та	її	членів;
•	 соціальний	супровід;
•	 соціальний	супровід;
•	 соціально-психологічні	послуги;
•	 соціально-педагогічні	послуги;
•	 перша	психологічна	допомога	та	підтримка;
•	 сприяння	 організації	 та	 роботі	 груп	 взаємодопомоги	 та	 взаємо-	
підтримки
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Центри соціальних 
служб для сім’ї, 
дітей та молоді

Адреса Tелефон

Кегичівський	район смт	Кегичівка,	вул.	Волошина,	79 (0255)	3	22	50

Коломацький	район смт	Коломак,	
вул.	Гетьмана	Мазепи,	17 (0266)	5	66	87

Красноградський	
район

м.	Красноград,	3-й	мікрорайон,	
молод.	центр (0244)	7	71	03

Краснокутський	район смт	Краснокутськ,	
вул.	Охтирська,	1 (0256)	3	25	55

Куп’янський	район м.	Куп’янськ,	вул.	Садова,	52 (0242)	2	21	25

Лозівський	район м.	Лозова,	вул.	Лозовського,	10-а (0245)	2	34	65

Нововодолазький	
район

смт	Нова	Водолага,	
вул.	Воскресінська,	6 (0240)	4	24	43

Первомайський	район м.	Первомайський,	
вул.	Соборна,	16,	к.	36

(0248)	3	28	82		
3	56	12		

Печенізький	район смт	Печеніги,	
вул.	Незалежності,	48 (0265)	6	18	20

Сахновщинський	
район

смт	Сахновщина,	вул.	Шмідта,	10,	
к.	11 (0262)	3	14	67

Харківський	район м.	Харків,	
вул.	Григорівське	шосе,	52 (057)	370	09	45

Чугуївський	район м.	Чугуїв,	вул.	Якіра,	32 (0246)	2	23	75

Шевченківський	
район

смт	Шевченкове,	
вул.	Лермонтова,	7 (0251)	5	17	02

м.	Ізюм м.	Ізюм,	вул.	Фрунзе,	32,	к.	5-а (0243)	2	85	71

м.	Куп’янськ м.	Куп’янськ,	вул.	1	Травня,	6 (0242)	5	17	27

м.	Лозова м.	Лозова,	3-й	мікрорайон,	38,	
1	під. (0245)	5	15	11

м.	Люботин м.	Люботин,	
вул.	Слобожанська,	26 (057)	741	09	63

м.	Первомайський м.	Первомайський,	
½	мікрорайон,	56,	к.3 (0248)	3	21	97

			м.	Чугуїв м.	Чугуїв,	вул.	Карла	Лібкнехта,	20 (0246)	2	33	45
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УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

призначення	і	виплати	пенсії	здійснюються	відповідними	
органами	Пенсійного	фонду	України	

ВИДИ	ПЕНСІЙ:	за	вислугу	років;			з	інвалідності;			у	разі	втрати	годувальника

Головне	Управління	Пенсійного	Фонду	України	у	Харківській	області
61022,	м.	Харків,		майдан	
Свободи,	5,	Держпром,	2	під,	
1	пов.,	кім.	21

тел.:		(057)	705-17-97 gu@kh.pfu.gov.ua

Богодухівське	об´єднане	управління	Пенсійного	фонду	України	
Харківської	області

Богодухівський	відділ	
62103,	м.	Богодухів,	пл.	
Поштова,	7

тел.:			(05758)	3-32-96	
факс:	(05758)	3-31-34

bogoduh_oupfu@
kh.pfu.gov.ua

Краснокутський	відділ	
62002,	смт	Краснокутськ,	
вул.	Миру,	152

тел.:			(05756)	3-21-91
факс:	(05756)	3-14-86

Валківське	об´єднане	управління	Пенсійного	фонду	України	
Харківської	області

Валківський	відділ	
63002,	м.	Валки,	
вул.	Пушкіна,	26

тел.:			(05753)	5-23-02	 valkivsk_oupfu@
kh.pfu.gov.ua

Коломацький	відділ	
63101,	смт	Коломак,	
пров.	Свободи,	2а

тел.:			(05766)	5-66-17	
факс:	(05766)	5-61-70

Дергачівське	об´єднане	управління	Пенсійного	фонду	України	
Харківської	області

Дергачівський	відділ
62301,	м.	Дергачі,	вул.	
Залізнична,	31

тел.:			(05763)	2-01-87	
факс:	(05763)	2-01-12

dergach_oupfu@
kh.pfu.gov.ua

Золочівський	відділ
62203,	смт	Золочів,	вул.	
Центральна,	18

тел.:			(05764)	5-07-05	
факс:	(05764)	5-07-05

Зміївське	об´єднане	управління	Пенсійного	фонду	України	
Харківської	області

Зміївський	відділ	63404,	
м.Зміїв,	вул.Гагаріна,	15

тел.:			(05747)	3-30-87	
факс:	(05747)	3-22-01

zmiivsk_oupfu@
kh.pfu.gov.ua

Балаклійський	відділ
64200,	м.	Балаклія,	
вул.	Соборна,	45

тел.:			(05749)	2-23-92	
факс:	(05749)	2-37-22
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Ізюмське	об´єднане	управління	Пенсійного	фонду	України	
Харківської	області

Ізюмський	відділ
64309,	м.	Ізюм,	пр-кт	
Незалежності,	2

тел.:			(05743)	3-11-05	
факс:	(05743)	3-11-05

izumsk_oupfu@
kh.pfu.gov.ua

Борівський	відділ
63801,	смт	Борова,	вул.	
Миру,	9

тел.:			(05759)	6-13-67
факс:	(05759)	6-13-67

Барвінківський	відділ
64701,	м.	Барвінкове,	вул.	
Першотравнева,	16

тел.:			(05757)	4-13-77

Красноградське	об´єднане	управління	Пенсійного	фонду	України	
Харківської	області

Красноградський	відділ	
63304,	м.	Красноград,	вул.	
Бєльовська,	90

тел.:			(05744)	7-28-68	
факс:	(05744)	7-83-11

krasnogr_oupfu@
kh.pfu.gov.ua

Зачепилівський	відділ
64401,	смт	Зачепилівка,	вул.	
Центральна,	56

тел.:			(05761)	5-27-03	
факс:	(05761)	5-17-58

Кегичівський	відділ
64003,	смт	Кегичівка,	вул.	
Волошина,	34

тел.:			(05755)	3-20-31	
факс:	(05755)	3-20-31

Куп’янське	об´єднане	управління	Пенсійного	фонду	України	
Харківської	області

Куп’янський	відділ
63701,	м.	Куп’янськ,	вул.	
Петра	Іванова,	1	E

тел.:			(05742)	5-10-38	
факс:	(05742)	5-17-14

kupjansk_oupfu@
kh.pfu.gov.ua

Дворічанський	відділ
62702,	смт	Дворічна,	вул.	
Осіння,	2

тел.:			(05750)	7-77-32
												(05750)	7-68-75

Шевченківський	відділ
63601,	смт	Шевченкове,	вул.	
Лермонтова,	7

тел.:			(057)	781-61-87	
факс:	(05751)	5-12-78

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Лозівське	об´єднане	управління	Пенсійного	фонду	України	
Харківської	області

Лозівський	відділ
64606,	м.	Лозова,	
мікрорайон	4,	буд.	73

тел.:			(05745)	5-16-72	
факс:	(05745)	5-16-57

lozivsk_oupfu@
kh.pfu.gov.ua

Близнюківський	відділ	
64801,	смт	Близнюки,	вул.	
Свободи,	46

тел.:	(05754)	5-29-79

Сахновщинський	відділ
64501,	смт	Сахновщина,	вул.	
Тарасів	Шлях,	68

тел.:			(05762)	3-27-68	
факс:	(05762)	3-27-68

Первомайський	відділ
64102,	м.	Первомайський,	
1/2	мікрорайон,	19а

тел.:			(05748)	3-25-79	
факс:	(05748)	3-25-79

Харківське	приміське	об´єднане	управління	Пенсійного	фонду	
України	Харківської	області

Харківський	відділ
61052,	м.	Харків,	вул.	Євгена	
Котляра,	4

тел.:			(057)	712-04-01	
факс:	(057)	712-41-75

kharkivs_oupfu@
kh.pfu.gov.ua

Мереф’янський	відділ
62472,	м.	Мерефа,	вул.	
Дніпровська,	206

тел.:			(057)	748-35-84	
факс:	(057)	748-32-51

Люботинський	сектор
62433,	м.	Люботин,	вул.	
Слобожанська,	12

тел.:			(057)	741-18-03	
факс:	(057)	741-39-79

Нововодолазький	відділ
63202,	смт	Нова	Водолага,	
вул.	Воскресенська,	3

тел.:			(05740)	4-26-70	
факс:	(05740)	4-21-69

Чугуївське	об´єднане	управління	Пенсійного	фонду	України	
Харківської	області

Чугуївський	відділ
63503,	м.	Чугуїв,	вул.	
Леонова,	4а,	секція	А

тел.:			(05752)	5-28-99	
факс:	(05752)	5-29-79

chuguiv_oupfu@
kh.pfu.gov.ua

Великобурлуцький	сектор
62602,	смт	Великий	Бурлук,	
вул.	Транспортна,	5	б

тел.:			(05765)	6-14-51	
факс:	(05765)	6-14-51

Вовчанський	сектор
62504,	м.	Вовчанськ,	вул.	
Шевченка,	2

тел.:			(05741)	4-50-00

Печенізький	відділ
62801,	смт	Печеніги,	вул.	
Незалежності,	52

тел.:			(05765)	6-14-51	
факс:	(05765)	6-14-51

www.radnyk.org
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www.radnyk.org

Законодавство про соціальну захищеність ВПО в Україні

1. Закон	України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб»

2.	Постанова	Кабінету	Міністрів	України	від	1	жовтня	2014	№	509 «Про облік 
внутрішньо переміщених осіб»

3. Постанова	Кабінету	Міністрів	України	від	1	жовтня	2014	року	№	505 «Про 
надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для по-
криття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних по-
слуг»

4. Постанова	Кабінету	Міністрів	України	від	1	жовтня	2014	№	535 «Про за-
твердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридич-
них осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам і 
внутрішньо переміщеним особам»

5. Постанова	Кабінету	Міністрів	України	від	8	червня	2016	№	365 «Деякі пи-
тання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»

6. Постанова	Кабінету	Міністрів	України	від	5	листопада	2014	№	637 «Про 
здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»

7. Наказ	Міністерства	 соціальної	 політики	 від	 27.12.2016	№	1610	 «Про за-
твердження форми Заяви про постановку на облік внутрішньо переміщеної особи»

8. Постанова	 Кабінету	Міністрів	 України	 від	 22	 вересня	 2016	№	 646 «Про 
затвердження Порядку створення, ведення і доступу до відомостей Єдиного 
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб»

9. Постанова	Кабінету	Міністрів	України	від	17	червня	2009	року	N	600 «Про 
затвердження Порядку надання відомостей про внутрішньо переміщених осіб по 
їх виїзду за кордон, на тимчасово окуповану територію України або населених 
пунктів на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, і осіб, які в період отримання допомоги по безробіттю перетинали 
державний кордон України або перебували за межами України»

10. Розпорядження	Кабінету	Міністрів	України	від	16	жовтня	2014	№	1068-р 
«Про забезпечення часткової оплати вартості тимчасового проживання грома-
дян, які переміщуються з тимчасово окупованої території і району проведення 
антитерористичної операції»

11. Розпорядження	Кабінету	Міністрів	України	від	14	травня	2015	№	491-р	«Про 
погашення кредиторської заборгованості з відшкодування витрат, пов’язаних 
з проведенням часткової оплати вартості тимчасового проживання грома-
дян, які переміщуються з тимчасово окупованої території і району проведення 
антитерористичної операції»

12. Наказ	 Міністерства	 праці	 та	 соціальної	 політики	 від	 19.09.2006	№	 345	
«Про затвердження Інструкції про порядок оформлення і ведення особових справ 
отримувачів усіх видів соціальної допомоги»
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ДОРОЖНЯ КАРТА 
ДЛЯ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
http://kharkivoda.gov.ua

Харківська область

Дорожня карта обумовлена необхідністю забезпечення норм 
законодавства щодо захисту прав і законних інтересів внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО).

Метою розроблення дорожньої карти є задоволення потреб 
та конституційних прав ВПО на участь в політичному, суспільному, 
культурному житті, доступі до інформації, медичних послуг, 
реабілітації, освіти, працевлаштування.

Реалізація цих прав і свобод досягається шляхом посилення 
уваги до розв’язання актуальних проблем ВПО, впровадження 
кращого світового досвіду у цій сфері, недопущення дискримінації, 
а також вирішення в установленому порядку питань щодо 
забезпечення їм доступу до інформації та зв’язку, зокрема 
інформаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до інших 
об’єктів і послуг, що є важливим фактором подолання безпорадності 
й ізольованості та дає їм можливість бути активними членами 
суспільства, як з соціальної, так і з економічної позиції.

Програма «Радник з питань ВПО» здійснюється канадською 
неурядовою організацією “Stabilization Support Services” завдяки 
фінансовій підтримці Посольства Великої Британії.

Програма представлена мережею 
25 радників з проблем ВПО, що залучені 
в роботі органів державної влади по 
всій країні.


