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СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ ВІЙНИ 
УКРАЇНИ ПРОТИ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРА-
ЦІЇ У ЧЕРНІГОВІ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ХТО МАЄ ПРАВО 
НА ДОДАТКО-
ВУ СОЦІАЛЬНУ 
ПІДТРИМКУ  
НА МІСЦЕВОМУ 
РIВНI?

РІШЕННЯ Чернігівської обласної 
ради від 22 серпня 2017 року №05-
10/VII «Програма соціальної під-
тримки учасників АТО, членів їх сімей 
та бійців-добровольців у Чернігів-
ській області на 2017-2018 роки»

Учасники бойових дiй Iнвалiди вiйни Члени сiмей УБД,  
iнвалiдiв вiйни, загиблих ДОБРОВОЛЬЦI

Бійцями-добровольцями АТО в порядку, затвердженому 
Чернігівською обласною радою, визнаються:

мешканцi Чернігівської області

перебували або перебувають у складі добровольчих формувань, що 
були утворені або самоорганізувались для захисту незалежності, 
суверенітету, територіальної цiлiсностi України, але в подальшому не 
ввійшли до складу ЗСУ, МВС України, Національної гвардії України й 
інших утворених відповідно до законiв України військових формувань i 
правоохоронних органів

брали безпосередню участь у бойових дiях
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 Заява (зразок можна отримати у вiддiлi соцзахисту)

 копiя паспорта

 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 
податків

 документи, що підтверджують безпосередню участь особи у бойових діях, 
пов’язаних з захистом територіальної цілісності та державного суверенітету на 
сході України (рішення суду)

СТРОК РОЗГЛЯДУ

Документи, якi подаються для отримання статусу бiйця-добровольця 
АТО:

Куди звертатися: управління соціального захисту населення за місцем проживання

Управління соціального захисту населення у десятиденний термін опрацьовують 
поданий пакет документів та передають до Департаменту соціального захисту 
населення обласної державної адміністрації для внесення їх на розгляд Комісії із 
визначення бійцями-добровольцями осіб, які приймали участь у захисті територі-
альної цілісності та державного суверенітету на сході України. 

10
ДНІВ

Витяг з протоколу засідання Комісії Департаментом соціального захисту населен-
ня обласної державної адміністрації у п’ятиденний термін з дня прийняття рішення 
надсилається органам соціального захисту населення за місцем проживання бій-
ця-добровольця АТО для формування списків на виплату допомоги. 5

ДНІВ

Органи соціального захисту населення в десятиденний термін опрацьовують витяг 
з протоколу, формують списки для виплати одноразової матеріальної допомоги та 
передають їх до Чернігівського обласного центру по нарахуванню та здійсненню 
соціальних виплат для подальшого перерахування коштів на особові рахунки от-
римувачів у відділенні банку.

10
ДНІВ

Подані Департаментом соціального захисту населення обласної державної адмі-
ністрації документи розглядаються на найближчому засіданні Комісії, але не пізні-
ше, ніж у місячний строк після подачі документів управліннями соціального захисту 
населення. 

1
МІСЯЦЬ

Відсутність документів, зазначених вище, або їх недостовірність є підставою для відмови особі у визнанні 
її бійцем- добровольцем АТО
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I. ПIДТРИМКА ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТУ М. ЧЕРНІГІВ

1. ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА 
УЧАСНИКАМ АТО ТА СІМ’ЯМ ЗАГИБЛИХ АБО 
ПОМЕРЛИХ УЧАСНИКІВ АТО

Розмір матеріальної допомоги:

Щорічна матеріальна допомога затверджується окремими розпорядженнями міської 
ради на відповідний бюджетний рік. Суми можуть змінюватись!

У 2018 році у міському бюджеті м. Чернігова на виплату зазначеної допомоги передбачено 
280 тис. грн.

У разі, якщо мешканець, який подав заяву щодо надання матеріальної допомоги, за станом 
здоров’я не в змозі прибути до відділу звернень громадян та соціальних питань міської ради, 
його відвідує вдома спеціаліст відділу звернень громадян та соціальних питань міської ради 
для складення Акта.

Програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016-2020 роки, затверджена рішенням 
Чернігівської міської ради від 31.03.2016 року №6/УІІ - 3

1000
грн

3000
грн

5000
грн

учасникам АТО

на одного пораненого учасника АТО (по окремій заяві)

на поховання загиблого/померлого учасника АТО

Якщо дохід не перевищує 10 прожиткових мінімумів на одну 
працездатну особу, встановленому законом на 1 січня звіт-
ного року

Звернення щодо надання одноразової матеріальної допомоги з необхідними документами узагальнюються 
Актом обстеження житлово-побутових умов та матеріального стану, який посвідчується підписом спеціаліс-
та відділу звернень громадян та соціальних питань міської ради в присутності заявника. 

УВАГА!

УВАГА!

УВАГА!

Куди звертатися: 
 ÂУправління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у місті  
Чернігові ради.
 ÂУправління праці та соціального захисту населення Новозаводської районної у місті  
Чернігові ради.
 ÂДепартамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної  
адміністрації.

Документи, які необхідно подати:
 � заяву на ім’я міського голови;
 � копія паспорта (з пред’явленням оригіналу);
 � копія довідки ІПН;
 � документи, які підтверджують статус (посвідчення УБД, посвідчення члена сім’ї загиблого);
 � довідка про склад сім’ї;
 � розрахункові книжки (квитанції) за житлово-комунальні послуги щодо сплати за останній 
місяць;
 � інші документи та довідки, які підтверджують необхідність звернення для отримання матері-
альної допомоги.
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2. ЗНИЖКИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ 
ПОСЛУГИ

Розмір матеріальної допомоги:
на оплату житлово-комунальних послуг в межах соціальних нормативів

Хто має право на знижку?:
 3 Члени сімей загиблих осіб, що захищали незалежність, суверенітет, територіальну ціліс-
ність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення і перебу-
вають на обліку в Єдиному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги по 
Деснянському/Новозаводському районі м. Чернігова.

На отримання пільги  мають право також члени сімей загиблих (померлих) учасників анти-
терористичної операції, які були зареєстровані в місті Чернігів на момент загибелі (смерті) 
учасника антитерористичної операції, який не був на момент загибелі (смерті) зареєстрова-
ний в місті Чернігів

Рішення Деснянської районної у м. Чернігові ради від 22 грудня 
2017 року №11-12/УП «Про встановлення додаткових до передба-
чених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих 
категорій громадян»

Рішення Новозаводської районної у м. Чернігові ради від 29 грудня 
2015 року «Програма надання додаткових не передбачених чинним 
законодавством пільг у Новозаводському районі м.Чернігова на 
2016-2020 роки»

50%

УВАГА!

Куди звертатися: 
 ÂУправління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у місті Чернігові 
ради
 ÂУправління праці та соціального захисту населення Новозаводської районної у місті Черні-
гові ради

Документи, які необхідно подати:
 �заява;
 �копія паспорта;
 �копія довідки ІПН; 
 �копії документів, які підтверджують участь в антитерористичній операції, а саме:
 �оригінал довідки форми №3 про склад сім’ї (видається за місцем реєстрації);
 �копія свідоцтва про шлюб (за необхідності);
 �копія свідоцтва про народження (за необхідності);
 �копія свідоцтва про смерть (для членів сімей загиблих);
 �оригінали документів, що підтверджують сплату житлово-комунальних послуг (за необхід-
ності);
 �копія договору найму (оренди) житла (за необхідності).
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3. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ НА СТАЦІОНАРНЕ 
ЛІКУВАННЯ

Право на отримання допомоги мають:

Що компенсується:
За рахунок місцевого бюджету надаються кошти на придбання лікарських засобів та медич-
них виробів при лікуванні в стаціонарних умовах

Учасники бойових дій Особи з інвалідністю Особи з інвалідністю із внас-
лідок війни захворюваннями 

нервової системи(з наслідками 
травм і захворюваннями хреб-

та та спинного мозку)

Забезпечення безоплатного 
відпустку лікарських засобів 
за рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування

Забезпечення надання 
терапевтичної та хірургічної 
стоматологічної допомоги 
учасникам АТО та членам їх 
сімей

Забезпечення своєчасного 
безоплатного та пільгового 
зубопротезування учасників 
АТО та членів їх сімей.

Куди звертатися: 
 Â Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у місті Чернігові 
ради
 Â Управління праці та соціального захисту населення Новозаводської районної у місті Чер-
нігові ради

Документи, які подаються для компенсації витрат на 
лікування:

 � заява, яка подається за зареєстрованим місцем проживання;
 � медична довідка лікувальної установи за формою №070/0;
 � копія посвідчення учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни;
 � документи, що підтверджують безпосереднє залучення особи до виконання завдань анти-
терористичної операції(заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях) в 
районах її(їх) проведення.
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4. ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ УЧАСНИКІВ АТО В 
САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДАХ

У 2018 році з обласного 
бюджету виділено

Місцева влада сприяє реабілітації дітей учас-
ників АТО та загиблих за кордоном – у мі-
стах-партнерах Меммінген (Німеччина), Тарно-
бжег та Люблін (Республіка Польща), Габрове 
(Болгарія), Градець-Кралове (Чехія).

При поїздці до оздоровчого закладу дитина повинна мати з собою медичну довідку фор-
ми 079/0, а також оригінал свідоцтва про народження або посвідчення, що надає пільги 
на проїзд залізницею (із доданими до посвідчення талонами).

Віком до 7 років у супроводі 
матері, батька або особи, 
яка замінює батьків

Куди звертатися: 
 Â Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради 
 Â Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Документи, які необхідно подати:
 � заява батьків;
 � копія свідоцтва про народження;
 � копія посвідчення учасника бойових дій / свідоцтва про смерть батька/матері;
 � довідка з місця проживання;
 � довідки, що дитина не оздоровлювалася та не відпочивала у 2017 році з навчального 
закладу та медичної установи;

ХТО МАЄ ПРАВО НА ПУТІВКУ?
 3Діти чернігівців – учасників АТО
 3Діти загиблих (померлих) учасників АТО
 3Діти загиблих (померлих) учасників АТО, які були зареєстро-
вані в місті Чернігів на момент загибелі (смерті) учасника 
АТО, який не був на момент загибелі (смерті) зареєстрова-
ний в місті Чернігів.

Програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей – мешканців м. Черні-
гова на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради 
від 31.03.2016 року №6/VII-3

Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей у Чернігівській області на 2017-2018 роки, затверджена рі-
шенням дев’ятої сесії обласної ради 17 травня 2017 року №7-9/VII

450тис. грн.
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5. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА НА ВИГОТОВ-
ЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ НАДГРОБКІВ

Програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей – мешканців м. Черні-
гова на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради 
від 31.03.2016 року №6/VII-3

Забезпечення безкоштовного поховання, облаштування та впорядкування місць поховань по-
мерлих і загиблих учасників АТО на кладовищі «Яцево»

20000
грн

Розмір виплати
ХТО МАЄ ПРАВО:

 3 Члени сімей загиблих (померлих) чернігівців – учасників АТО

Матеріальна допомога надається одноразово за рахунок коштів, передбачених у бюджеті 
міста Чернігів на відповідний рікУВАГА!

Куди звертатися: 
 Â Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у місті Чернігові 
ради
 Â Управління праці та соціального захисту населення Новозаводської районної у м. Черніго-
ві ради
 Â Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслугову-
вання» Чернігівської міської ради.  
Адреса: 14017, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 6 
speckomb@chernigiv-rada.gov.ua  
тел. (0462)676-597  
Графік прийому громадян: 4 вівторок місяця 15-00 до 16-00

Документи, які подаються для отримання допомоги:
 � заява;
 � копія паспорта члена сім’ї, який оплатив надгробок;
 � копія довідки ІПН;
 � копія свідоцтва про смерть учасника АТО;
 � копії документів, які підтверджують ступінь спорідненості;
 � довідка видана за місцем реєстрації про те, що учасник АТО на момент смерті (загибелі) 
був зареєстрований в місті Чернігів, або на момент смерті (загибелі) учасника АТО в місті 
Чернігів були зареєстровані члени його сім’ї;
 � копія одного з документів, що підтверджує витрати на виготовлення та встановлення над-
гробка;
 � довідка про встановлення надгробка на місці поховання;
 � копія довідки про фактичне місце проживання в місті Чернігів (для внутрішньо переміщених 
осіб).
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6. ДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ

Закон України «Про боротьбу з терориз-
мом»

Якщо особа, яка брала участь у боротьбі з те-
роризмом, загинула під час проведення АТО, 
членам її сім’ї та особам, що перебували на її 
утриманні:
- виплачується за рахунок коштів Державного 
бюджету України одноразова допомога в розмірі 
двадцяти прожиткових мінімумів;
- відшкодовуються витрати на поховання загибло-
го;
- призначається пенсія у зв’язку з втратою году-
вальника;
- зберігаються пільги, які мав загиблий, на отри-
мання житла, оплату житлово-комунальних послуг 
тощо.

Послуги, що надаються за рахунок міського 
бюджету:

- оформлення договору-замовлення на організа-
цію та проведення поховання;
- доставка предметів похоронної належності (за-
вантаження на складі, перевезення, вивантажен-
ня на місці призначення та перенесення до місця 
знаходження тіла померлого);
- надання транспортних послуг (один автоката-
фалк та один автобус супроводження);
- перенесення труни з тілом померлого до будин-
ку (квартири), до моргу, з будинку (квартири), 
моргу до місця поховання;
-організація поховання і проведення ритуалу;
- надання труни;
- надання вінка похоронного з траурною стрічкою 
(з написом чи без нього);
-копання могили (викопування ручним чи меха-
нізованим способом, опускання труни у могилу, 
закопування, формування намогильного насипу);
- прибирання прилеглої території після похован-
ня);
- влаштування поминальних обідів.

Надається додатково до передбаченої Законом України «Про поховання та по-
хоронну справу» гарантії безоплатного поховання для учасників бойових дій чле-
нами їх сімей

3000
грн

Розмір виплати ХТО МАЄ ПРАВО:
 3 Члени сімей загиблих (померлих) чернігівців – учасників АТО

Додаткові ритуальні послуги оплачуються вико-
навцем волевиявлення або особою, яка зобов’я-
залася поховати загиблого (померлого)

УВАГА!

Куди звертатися: 
 Â Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у місті Чернігові 
ради
 Â Управління праці та соціального захисту населення Новозаводської районної у місті Чер-
нігові ради

Документи, які подаються для отримання допомоги:
 � заява;
 � копія паспорту;
 � копія довідки ІПН; 
 � копія свідоцтва про смерть;
 � копії документів, які підтверджують ступінь спорідненості;
 � довідка житлово-експлуатаційної організації про те, що учасник АТО на момент смерті 
(загибелі) був зареєстрований в місті Чернігів або на момент загибелі (смерті) учасника 
АТО в місті Чернігів були зареєстровані члени його сім’ї;
 � копія довідки про фактичне місце проживання в місті Чернігів (для внутрішньо переміщених 
осіб).

Відшкодування проводиться у разі звернення протягом шести місяців з моменту смерті
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7. ДОДАТКОВІ ПІЛЬГИ У СФЕРІ ОСВІТИ

Програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей – мешканців м. Черні-
гова на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради 
від 31.03.2016 року №6/VII-3

Які є додаткові пільги за рахунок місцевого бюджету?

Забезпечення безкоштовним харчуван-
ням учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів з числа дітей, один із батьків 
яких загинув під час проведення АТО

Забезпечення безкоштовним триразовим 
харчуванням вихованців дошкільних 
навчальних закладів з числа дітей, один 
з батьків яких загинув під час проведення 
АТО

Забезпечення першочергового охоплен-
ня дітей учасників АТО позакласною та 
позашкільною роботою

Забезпечення безкоштовним навчанням 
дітей учасників АТО в комунальних закла-
дах позашкільної освіти (дитячо-юнацькі 
клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи), 
що фінансуються з міського бюджету

Надання 50 % пільги зі сплати за нав-
чання в комунальних школах естетичного 
виховання, що фінансуються з міського 
бюджету, дітям учасників АТО, 100 % - 
дітям загиблих або померлих учасників

Надання 100 % пільги користувачам 
комунальних бібліотек з числа дітей уча-
сників АТО

Куди звертатися: 
 Â Управління освіти Чернігівської міської ради
 Â Управління праці та соціальних виплат районної адміністрації за місцем реєстрації у місті 
Чернігів
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II. ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пільга
Фінансування 

на 2018 рік
Виконавець

Направлення демобілізованих 
учасників АТО, у яких виявлені 
порушення стану здоров'я, на ста-
ціонарне обстеження та лікування у 
медичні заклади області

250,0 тис. грн. Управління охорони здоров’я 
обласної державної адміністра-
ції, районні державні адміністра-
ції, міськвиконкоми

Організація медичного супрово-
дження демобілізованих військо-
вослужбовців у проходженні меди-
ко-соціальних експертних комісій

Управління охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації

Забезпечення оздоровлення дітей 
із сімей учасників АТО у дитячих са-
наторіях, підпорядкованих Управ-
лінню охорони здоров'я обласної 
державної адміністрації

450,0 тис. грн. Управління охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації

Надання психологічної реабіліта-
ційної допомоги демобілізованим 
учасникам АТО у Центрі психоло-
гічної реабілітації на базі комуналь-
ного лікувально-профілактичного 
закладу «Чернігівська обласна пси-
хоневрологічна лікарня»

Управління охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації

Забезпечення роботи «Єдиного 
вікна» на базі комунального ліку-
вально-профілактичного закладу 
«Чернігівська обласна психоневро-
логічна лікарня» з метою надання 
учасникам АТО консультацій щодо 
проходження відновного лікування 
та медико-психологічної реабіліта-
ції

Управління охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації

Надання матеріальної допомоги 
членам сімей загиблих учасників 
АТО. Допомога надається щомісяч-
но та розрахована на 155 родин

576,0 тис. грн. Управління соціального захисту 
населення відповідних РДА, 
виплату здійснює Департамент 
соціального захисту населення  
Чернігівської ОДА

Надання послуги соціального су-
проводу родинам учасників АТО, 
які опинились у складних життєвих 
обставинах та потребують допомо-
ги для їх подолання

Чернігівський обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді; районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети 
міських рад
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ІІI. КОНТАКТИ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, 
ЩО НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ УЧАСНИКАМ АТО ТА 
ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ

Контакти управлінь праці та соціального захисту Чернігівської області

Прізвище,  
ім’я, по батькові Назва посади

Робочий  
телефон та 
електронна 

адреса
Начальники управлінь праці та соціального захисту населення

Фурсова 
Зоя Володимирівна 

Начальник 
Бахмацького райуправління

(235) 3-11-50 
bahuszn@ukr.net

Томко  
Ганна Миколаївна

Начальник 
Бобровицького райуправління

(232) 2-13-02 
uszn@cg.gov.ua

Волковицька 
Альона Валентинівна

Начальник 
Борзнянського райуправління

(253) 2-16-92 
borznaupszn@
ukr.net

 
Начальник 
Варвинського райуправління

(236) 2-12-42 
varadm_kisl@
cg.gov.ua

Криволап  
Володимир Васильович

Начальник 
Городнянського райуправління

(245) 2-19-90 
goradm_sobez@
cg.gov.ua

Породько 
Анатолій Петрович

Начальник 
Ічнянського райуправління

(233) 2-13-80 
Ichn_upszn@
ne.cg.ukrtel.net

Луговська 
Валентина Михайлівна

Начальник 
Козелецького райуправління

(246) 2-12-65 
kozupszn@ukr.net

Колодко 
Микола Васильович

Начальник 
Коропського райуправління

(256) 2-16-67 
kpadm_uszn@
cg.gov.ua

Самсон  
Світлана Іванівна

Начальник 
Корюківського райуправління

(257) 2-15-05 
koradm_uszn@
cg.gov.ua

Постернак 
Юлія Олександрівна

Начальник 
Куликівського райуправління

(243) 2-17-77 
kuladm_pracja@
cg.gov.ua

Роговенко 
Володимир Іванович

Начальник 
Менського райуправління

(244) 2-15-39 
03196073@mail.
gov.ua

Шевчун 
Олександр Михайлович

Начальник 
Ніжинського райуправління

(231) 2-36-50 
neadm_szn@
cg.gov.ua
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Гавриленко  
Ганна Петрівна

Начальник 
Н.-Сіверського райуправління

(258) 3-17-17 
novgadm_sobez@
cg.gov.ua

Гавриленко 
Лариса Василівна

Начальник 
Носівського райуправління

(242) 2-18-38 
subsi7409@ukr.
net

Бутко 
Наталія Петрівна

Начальник 
Прилуцького райуправління

(237)5-03-73 
pladm_sobez@
cg.gov.ua

Кульгейко 
Олексій Леонідович

Начальник 
Ріпкинського райуправління

(241) 2-15-80 
rpadm-ucz@
cg.gov.ua

Кулак  
Світлана Едуардівна

Начальник 
Семенівського райуправління

(259) 2-01-04 
upszn7422@
gmail.com

Худяков 
Геннадій Анатолійович

Начальник 
Сосницького райуправління

(255) 2-13-68 
sonsobez@
cg.gov.ua

Запорожець 
Ольга Василівна

Начальник 
Сновського райуправління

(254) 2-16-91 
schors_upsz@
cg.gov.ua

Мащенко 
Микола Петрович

Начальник 
Срібнянського райуправління

(239) 2-14-78 
usribne@cg.ukr.
net

Карпенко 
Людмила Миколаївна

Начальник 
Талалаївського райуправління

(234) 2-15-54 
taladm_soft@
cg.gov.ua

Лугова 
Валентина Миколаївна

Начальник 
Чернігівського райуправління

72-41-02 
chadm_
sotszahist@
cg.gov.ua

Кулініч 
Валентина Михайлівна

Начальник 
Ніжинського міськуправління

(231) 5-37-23 
upszn@ne.cg.
ukrtel.net

Малиш     
Ганна Павлівна

Начальник 
Прилуцького міськуправління

(237) 7-10-12 
sobespl@ukrpost.
ua

Чуванова 
Світлана Федорівна

Начальник 
Н-Сіверського міськуправління

(258) 2-39-80 
nsmsobes@
ukrpost.ua

Максименко  
Валентина Михайлівна

Начальник 
Деснянського райуправління

67-18-68 
upszn@desn-rada.
gov.ua

Марчук 
Ірина Петрівна

Начальник 
Новозаводського райуправління

64-20-88 
up26@nzrada.
gov.ua
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Управління праці та соціального захисту населення міста Чернігів

Установа Адреса Контакти

Управління праці та 
соціального захисту населе-
ння Деснянської районної у 
місті Чернігові ради

14027, м. Чернігів,  
вул. Шевченка, 44

670-283, 955-478
upszn@desn-rada.gov.ua

Управління праці та 
соціального захисту населе-
ння Новозаводської район-
ної у місті Чернігові ради

14017, м. Чернігів,  
вул. Івана Мазепи, 19.

(0462)642-088
up26@nzrada.gov.ua

Розклад роботи: 
пн.-чт. 8:00 - 17:00, пт. 8:00 - 16:00, обідня перерва13:00 - 13:48

Відділ звернень громадян Чернігівської міської ради
14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9
Контактні телефони: (0462) 67-64-76, (04622) 4-00-45, тел./факс: (0462) 67-64-76
е-пошта: zverngr@chernigiv-rada.gov.ua

Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА
14028, м.Чернігів, просп. Миру 116-а
Контактні телефони: 0 (4622) 5-38-69, тел./факс: 5-34-23
е-пошта: dszpost@cg.gov.ua

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради:
Служба у справах дітей Деснянської районної ради м. Чернігова
14000, м. Чернігів, проспект Перемоги, 141
Контактні телефони: (0462) 97-14-42
е-пошта: ssdslugba@ukr.net
Служба у справах дітей Новозаводської районної ради м. Чернігова
14017, м. Чернігів, вул. Щорса, 19
Контактні телефони: (0462) 77-49-59
е-пошта: ssnnzr@nzrada.gov.ua

Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації
14000, м.Чернігів, проспект Миру, 19
Контактні телефони: (0462) 65-17-64; 67-46-38
е-пошта: ssd_post@cg.gov.ua 

Управління освіти Чернігівської міської ради
14038, м.Чернігів, проспект Перемоги, 141; 
Контактні телефони: тел./факс.: (04622) 3-31-53
е-пошта: osvita@chernigiv-rada.gov.ua
електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади: https://reg.isuo.org/

Управління освіти і науки Чернігівської обласної держадміністрації
14013, м. Чернігів, вул. Шевченка, 34
Контактні телефони: (0462) 23-33-37; 67-57-54
е-пошта: uon_post@cg.gov.ua 
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Управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради
14038, м. Чернігів, пр. Миру, 44
Контактні телефони: (0462) 77-72-96 (приймальня)
е-пошта: uoz@chernigiv-rada.gov.ua

Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації
14005, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 16
Контактні телефони: 4-11-17; 4-01-82; тел./факс.: (04622) 4-13-28
е-пошта: uoz_post@cg.gov.ua 

Чернігівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
14000, м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 24 а
Контактні телефони: 678-607, 678-604, тел./факс 678-608
е-пошта: molod_center@ok.net.ua 

Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 21
Контактні телефони: (046220) 77-89-84
е-пошта: oblsocsluzhba@ukr.net

Кабінети медико-психологічної реабілітації та психологічного розвантаження 
при управліннях охорони здоров’я

Установа Адреса Контакти

Чернігівський міський 
військовий госпіталь

14000, м. Чернігів,  
вул. Гетьмана Полуботка, 40

+38046223-43-33
+38046223-43-16
+38063628-69-54

Обласний госпіталь для 
ветеранів війни

14000, м. Чернігів, вул. Волковича, 25 (0462) 679-688

Центр психологічної 
реабілітації на базі КЛПЗ 
«Чернігівська обласна пси-
хоневрологічна лікарня»

14005, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 3
(0462) 176-543
(0462) 175-120

Медичні, у тому числі амбулаторно-поліклінічні, заклади, що приймають на 
реабілітаційне лікування учасників АТО

Назва закладу Адреса Контакти

Чернігівський міський 
військовий госпіталь

14000, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полу-
ботка, 40

(04622) 3-43-33 
(04622) 3-43-16
+38063628-69-54

Обласний госпіталь вете-
ранів війни

14029, м.Чернігів, вул. Волковича, 25 (0462) 679 688

Чернігівська обласна 
лікарня

14029, м.Чернігів, вул. Волковича 25 (04622) 5-35-20
(04622) 5-30-35
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Чернігівська міська лікарня 
№1

14039, м. Чернігів, проспект Миру, 44 (0462) 651 469

Чернігівська міська лікарня 
№2

14000, м. Чернігів, вул. 1 Травня, 168, (0462) 232 628

Чернігівська міська лікарня 
№3  
(на базе ОАО «ЧеЗаРа»)

14039, м. Чернігів, вул. 1 Травня, 170 (0462) 951 916

Чернігівська міська лікарня 
№4

14000, м. Чернігів, вул. Текстильників, 36 (0462) 667 331

Чернігівська міська поліклі-
ніка №1

14000, м. Чернігів, проспект Миру, 36 (0462) 676 331

Чернігівська міська поліклі-
ніка №2

14000, м. Чернігів, вул. 1 Травня, 168 (0462) 95-63-25
(0462) 23-26-28

Чернігівська міська поліклі-
ніка №3

14039, м. Чернігів, проспект Миру, 44 (0462) 676 331

Чернігівська міська поліклі-
ніка №4

14000, м. Чернігів, вул. Текстильників, 36 (0462) 667 331

БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ЮРИСТІВ ГО «ЮРИДИЧНА СОТНЯ»

0 800 308 100


