Державна підтримка
внутрішніх переселенців
в Оболонському районі
м. Києва

Державна підтримка пенсіонерів
- переведення пенсії за місцем фактичного проживання
(перебування);
- первинне призначення пенсії;
- перерахунок пенсії.
Звертатися до органу Пенсійного фонду за місцем фактичного
проживання (перебування)

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Адреса: вул. Бастіонна, 9, м.Київ-601, 01601
Телефон: (044)-284-73-37
Розклад роботи:
Понеділок - четвер: з 9-00 до 18-00
П’ятниця: з 9-00 до 16-45
Обідня перерва: з 13-00 до 13-45
Субота, неділя - вихідні.

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО
РАЙОНУ м. КИЄВА
Адреса: вул. Озерна, 26-А, Київ-209, 04209
Телефон: (044)-467-86-97
(044)-413-33-49
Розклад роботи:
Понеділок – четвер: 9-00 до 18-00
П’ятниця: з 9-00 до 16-45
Обідня перерва: з 13-00 до 13-45
Основні документи, які необхідно мати при собі:
- паспорт;
- посвідчення отримувача пенсії (за наявності);
- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності).

Державна підтримка в
працевлаштуванні
- пошук підходящої роботи – тимчасової і постійної;
- надання інформації та консультації у сфері зайнятості;
- участь в громадських оплачуваних роботах;
- професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації;
- отримання статусу безробітного.
Звертатися до центру зайнятості за місцем
фактичного проживання (перебування)

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
Адреса: вул. Жилянська, 47-Б, м. Київ - 601, 01601
Телефон: (044)-238-26-15 - (приймальня)
Факс: (044)-568-59-74

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
Адреса: вул. П. Панча, 7-Б, м. Київ - 201, 04201
Телефон: (044)-464-26-62
Розклад роботи:
Понеділок – четвер: з 9-00 до 18-00
П’ятниця: з 9-00 до 16-45
Без обідньої перерви
Основні документи, які необхідно мати при собі:
- паспорт;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);
- трудова книжка (за наявності);
- документи про освіту (за наявності).

Державна підтримка
сімей з дітьми
Переведення допомоги за місцем фактичного проживання (перебування) або первинне призначення:
- допомога при народженні (усиновленні) дитини;
- допомога одиноким матерям;
- допомога опікунам та піклувальникам;
- допомога дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства;
- допомога малозабезпеченим сім’ям;
- тимчасова допомога на дітей, один з батьків яких ухиляється від сплати
аліментів;
- супровід сімей з дітьми, які потребують допомоги;
- надання юридичної, психологічної та соціальної допомоги дітямсиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, опікунам,
піклувальникам, прийомним батькам та батькам-вихователям.
Звертатися до органу соціального захисту населення,
служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді за місцем фактичного проживання (перебування)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Адреса: вул. Комарова, 7, м. Київ-65, 03065
Телефон: (044)-408-74-54
(044)-408-39-74
Факс: (044)-408-61-33
Розклад роботи:
Понеділок - четвер: з 9-00 до 18-00
П’ятниця: з 9-00 до 16-45
Обідня перерва: з 13-00 до 13-45
Години прийому: щосереди з 9-00 до 13-00

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ОБОЛОНСЬКОЇ В м. КИЄВІ РДА
Адреса: вул. Озерна, 18-А, м. Київ-209, 04209
Телефон: (044)-467-99-73
Розклад роботи:
Понеділок - четвер: з 9-00 до 18-00
П’ятниця: з 9-00 до 16-45
Обідня перерва: з 13-00 до 13-45

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
ОБОЛОНСЬКОЇ В м. КИЄВІ РДА
Адреса: вул. Мате Залки, 5-Б, м. Київ – 210, 04210
Телефон: (044)-426-47-15
Розклад роботи:
Понеділок - четвер: з 9-00 до 18-00
П’ятниця: з 9-00 до 16-45
Обідня перерва: з 13-00 до 13-45

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ В м. КИЄВІ
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ
СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Адреса: вул. Лайоша Гавро, 7 - Г, м. Київ – 211, 04211
Телефон: (044)-426-87-75
Розклад роботи:
Щоденно: з 09-00 до 18-00
Обідня перерва: з 13-00 до 14-00
Основні документи, які необхідно мати при собі:
- паспорт;
- свідоцтво про народження дитини;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності).

Державна підтримка
громадян похилого віку, інвалідів
- стаціонарний догляд (для громадян похилого віку, інвалідів І, ІІ групи,
які за станом здоров’я мають потребу в сторонньому догляді, побутовому обслуговуванні, медичній допомозі);
- догляд вдома (для громадян похилого віку, інвалідів, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги);
- натуральна допомога (одяг, взуття, предмети першої потреби).
Звертатися до територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
або до органу соціального захисту населення
за місцем фактичного проживання (перебування)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Адреса: вул. Комарова, 7, м. Київ-65, 03065
Телефон: (044)-408-74-54
(044)-408-39-74
Факс: (044)-408-61-33
Розклад роботи:
Понеділок - четвер: з 9-00 до 18-00
П’ятниця: з 9-00 до 16-45
Обідня перерва: з 13-00 до 13-45
Години прийому: щосереди з 9-00 до 13-00

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ
ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ОБОЛОНСЬКОЇ В м.КИЄВІ РДА

Адреса: вул. Озерна, 18-А, м. Київ-209, 04209
Телефон: (044)-467-99-73
Розклад роботи:
Понеділок - четвер: з 9-00 до 18-00
П’ятниця: з 9-00 до 16-45
Обідня перерва: з 13-00 до 13-45
Основні документи, які необхідно мати при собі:
- паспорт;
- медична довідка про потребу в постійній сторонній
допомозі (за наявності).

Гарячі лінії допомоги
- Для людей, які планують виїхати з району проведення АТО -

Міжвідомчий координаційний штаб , Державна служба України з надзвичайних ситуацій:
101, 044-247-30-02, 044-247-32-92
http://www.mns.gov.ua/content/baner.html
- Для отримання інформації від органів виконавчої влади - Урядова «гаряча лінія»:
0-800-50-73-09
- Для отримання допомоги у працевлаштуванні - Державна служба
зайнятості:
0-800-50-50-60
http://www.dcz.gov.ua, http://www.trud.gov.ua
- З питань пенсійних виплат - Пенсійний фонд:
0-800-50-37-53
http://www.pfu.gov.ua
- Для отримання соціальної допомоги - Міністерство соціальної
політики:
044 289-53-68
http://www.mlsp.gov.ua
- З питань відновлення втрачених документів - Державна міграційна
служба:
044-278-50-30
http://dmsu.gov.ua
- Міністерство освіти та науки України:
044 481-32-11

- «Гаряча лінія» Міністерства охорони здоров’я:
0-800-801-333
- Інтерактивний онлайн ресурс для переселенців:
http://www.vpo.gov.ua

Корисні ресурси
- Дорожня карта для людей, внутрішньо переміщених в межах країни,
для вирішення питань соціального захисту та забезпечення першочергових потреб:
http://www.mns.gov.ua/files/2014/7/15/dorogn_karta.pdf
- Дорожня карта як знайти роботу внутрішньо переміщеним особам:
http://www.mns.gov.ua/files/2014/8/7/UNDP_employm_IDPsUkraine.pdf

Нотатки

Централізована бібліотечна система
Оболонського району м. Києва
просп. Оболонський, 16, м. Київ 04210
419-84-11, 410-24-73
http://ocls.kyivlibs.org.ua/

