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Д О В І Д Н И К 

відповідальних осіб ОДА за облаштування громадян, що прибувають з АР Крим і м. Севастополь на тимчасове 

перебування до регіонів України 

станом на 25.03.2014 

ОДА 
Телефон  

«гарячої лінії» 

Адреса сайту, 
де зазначено 

телефони 
«гарячої 

лінії» 
 

Відповідальний 
структурний 

підрозділ 

Відповідальна особа  

ПІБ телефон e-mail 

Вінницька (0432)56-26-29 
перемикають на 
(0432) 57-22-34 

http://www.vi
n.gov.ua/ 

Департамент 
соціальної 

політики ОДА 

Остапенко Наталія 
Сергіївна, заступник 

начальника 
Департаменту 

соціальної політики 

(0432)57-22-34 
(0432)56-26-29 

qupszn@vn.ua 

Волинська (0332)255-485 http://www.vol

adm.gov.ua/ 

Департамент 
соціального 
захисту ОДА 

Мишковець Світлана 
Євтихіївна, Директор 

Департамент соц. 
захисту ОДА 

(0332)77-81-27 Post@dlsp.voladm.
gov.ua 

Дніпропетровська (0800)50-56-00 
(0800)50-73-09   
(урядова гаряча 

лінія м.Київ) 

http://www.ad

m.dp.ua 

Департамент 
соціального 
захисту ОДА 

Зуб Сергій 
Володимирович, 

начальник відділу 
стаціонарних установ 

Департаменту 
соціального захисту 

(056)370-14-28 qupczn@adm.dp.u
a 

Донецька (062)3118577 
(050)2549967 

http://donod
a.gov.ua  

Департамент 
соціального  
захисту ОДА 

Маліновська  
Ольга  

Вікторівна, заступник 
директора 

департаменту 
соціального захисту 

населення 

(062)311-07-49 G01@qutszndn.qov
.ua 

Житомирська (0412)474469 
тимчасовий 

 

сайт ОДА   

http://zhitom
ir-

region.gov.ua

ОДА Долгих Ярослав 
Дмитрович, заступник 

голови ОДА з соціальної 
політики 

 (0412) 47-50-63 
(0412)47-50-06 

 

org_ztoda@ukrpo
st.ua –  

для Долгих Я.Д. 
 

http://www.vin.gov.ua/
http://www.vin.gov.ua/
http://www.voladm.gov.ua/
http://www.voladm.gov.ua/
http://www.adm.dp.ua/
http://www.adm.dp.ua/
http://donoda.gov.ua/
http://donoda.gov.ua/
http://zhitomir-region.gov.ua/
http://zhitomir-region.gov.ua/
http://zhitomir-region.gov.ua/
mailto:org_ztoda@ukrpost.ua
mailto:org_ztoda@ukrpost.ua
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/ 
Закарпатська (0312)61-22-20 http://www.car

pathia.gov.ua/u

a/news/detail/3

859.htm 

Департамент 
соціального 
захисту ОДА 

Ладижець Олесь 
Володимирович 

(провідний спеціаліст 
відділу по виплаті 

допомог та компенсацій 
інформаційно-

обчислювального 
центру) 

(0312)61-22-20 odaprom@ukr.net 

Запорізька (061)764-42-65 
тел. для  

звернень у 
нічний час: 

(061)34-34-83 
(061) 239-03-94 

http://www.zo

da.gov.ua/  

Департамент 
соіального захисту 

ОДА 

Ковпак 
Андрій Васильович – 
(Начальник відділу 
соціальних .послуг, 

стаціонарних установ) 

(0612) 24-41-5 
 

 (099)914-22-81 

internats@ukr.ne
t  

Івано-Франківська 099-311-25-15 
095-307-00-33 
067-341-11-60 

На сайті ОДА є 
посилання на 

урядову 
гарячу лінію 

http://www.if.g

ov.ua 

Департамент 
освіти, науки, сім’ї, 

молоді і спорту 

Арунець Леся Лазорівна,  
співголова 

координаційної ради  
 

050-373-22-07 mgcetalon@gmail.c
om 

Київська 044-206-74-86 http://www.kyi

v-obl.gov.ua/ 

Департамент 
соціального 
захисту ОДА 

Винник Олександр 
Миколайович, 

Заступник директора 
департаменту 

206-74-86 orgvitdil_GY@ukr

.net  

Кіровоградська (0522)22-28-44  
(800500238 
цілодобово) 

http://www.kr-

admin.gov.ua/   

Відділ соціальної 
допомоги, 

грошових виплат 
та компенсацій 
Департаменту 

соціального 
захисту населення 
 

Догаров Олександр 
Васильович (Директор 

департаменту) 

(0522)22-28-47 
 

public@gitszn.kr-
admin.gov.ua 

Луганська (0642)58-67-34 у 
робочий час з 
8.00 до 17.00 

 
(0642)58-63-45 
(0642)52-52-87 
(0642)58-57-03 

Відсутня 
інформація на 

сайті   

Департамент 
соціального 

захисту населення 
ОДА 

Тихонська Наталья 
Володимирівна- 

заступник директора 
департаменту-

начальник управління 
соціальних гарантій та 

компенсацій  

(0642)58-68-29 lugutszn@mail.ru 

http://zhitomir-region.gov.ua/
http://www.carpathia.gov.ua/ua/news/detail/3859.htm
http://www.carpathia.gov.ua/ua/news/detail/3859.htm
http://www.carpathia.gov.ua/ua/news/detail/3859.htm
http://www.carpathia.gov.ua/ua/news/detail/3859.htm
http://www.zoda.gov.ua/
http://www.zoda.gov.ua/
mailto:internats@ukr.net
mailto:internats@ukr.net
http://www.if.gov.ua/
http://www.if.gov.ua/
http://www.kyiv-obl.gov.ua/
http://www.kyiv-obl.gov.ua/
mailto:orgvitdil_GY@ukr.net
mailto:orgvitdil_GY@ukr.net
http://www.kr-admin.gov.ua/
http://www.kr-admin.gov.ua/
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Львівська 0-800-501-727, 

(032) 235-73-73 
http://www.o
blrada.lviv.ua

/ 
 

Департамент 
соціального 

захисту населення 

Мартиняк Василь 
Васильович, 

Директор департаменту 
соціального захисту 

населення 

(067)6732204 msp1300@gmail.c
om 

Миколаївська цілодобово 
(0512)240296 
у рабочий час 

з 8 до 19 
(0512)550091  
(0512)376492 
(0512)372632 

http://sotsza
hist.mk.ua/ 

 

http://www.
mykolayiv-
oda.gov.ua/ 

Депатамент 
соціального 

захисту населення 
ОДА 

Сивопляс Ольга 
Вікторівна - Директор 

департаменту 
соціального захисту 

населення 

(0512)55-00-85 mk_iac@ukr.net 
 

Одеська цілодобово  
 (048)7226735 
у рабочий час 

з 8 до 19 
 (048)7851840 
(048)7847251 

Відсутня 
інформація на 

сайті.  

Управління з 
питань 

надзвичайних 
ситуацій ОДА 

Баронцов Сергій 
Васильович – в.о. нач 

управління 

(050)336-21-95 upr_chs@ukr.net 

Полтавська 0800500620 у 
робочий час з 
8.00 до 17.00 
0800502230 

098-555-82-98, 
093-042-73-02, 
050-578-86-16 

http://www.ad

m-pl.gov.ua 
 

Департамент 
праці та 

соц.захисту 
населення 

Шкоденко Наталія 
Анатоліївна- Начальник 
відділу у справах сім’ї та 

молоді ОДА  

 (0532)63-28-64 vssm_oda@ukr.net 

Рівненська  0-800-500-078 
цілодобово 

(автовідповідач та 
передзвонюють) 

 

www.rv.gov.u
a 

Обласний 
контактний центр 

Директор - Шустов 
Микола Васильович 

(0362)69-53-86 monitoring_rivne@
mail.ru 

Сумська 0542-66-33-77  http://sm.gov.
ua/ 

 

Департамент 
соціального  
захисту ОДА 

Бульдович Сергій 
Володимирович 

(начальник інспекції 
державного 

архітектурно-
будівельного контролю 

у Сумській області) 

066-760-44-96 call_centr@ukr.net 

Тернопільська  (0352)52-21-51- 
тимчасова гаряча 
лінія  

http://www.od

a.te.gov.ua/ 

Департамент 
соціального 

захисту населення 

Боярський Вадим 
Андрійович - перший 
заступник директора  

(0352)52-33-61 admin@sobes-
ter.gov.ua 

http://www.oblrada.lviv.ua/
http://www.oblrada.lviv.ua/
http://www.oblrada.lviv.ua/
http://sotszahist.mk.ua/
http://sotszahist.mk.ua/
http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/
http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/
http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/
http://www.adm-pl.gov.ua/
http://www.adm-pl.gov.ua/
http://www.rv.gov.ua/
http://www.rv.gov.ua/
http://sm.gov.ua/
http://sm.gov.ua/
http://www.oda.te.gov.ua/
http://www.oda.te.gov.ua/
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Департаменту 
соціального захисту 

населення 
Харківська 0800 507 309 http://kharkivo

da.gov.ua/ 

Департамент 
соціальної 
допомоги 

Захуцька Олена 
Володимирівна   - 

Начальник 
Департаменту праці та 

соціального захисту 

057-705-26-68 upr_truda@kharki
voda.gov.ua 

Херсонська  (0552)46-73-11; 
у робочий час з 

8.00 до 17.00  
(0552)26-40-06  
(0552)35-39-02 

http://www.od

a.kherson.ua 

Департамент 
соціального 

захисту населення 
Херсонської ОДА 

відділу сім’ї 
гендерної 

політики та 
оздоровлення 

дітей 

Ярема Ольга Іванівна – 
начальник відділу сім’ї 
гендерної політики та 

оздоровлення дітей 

(0552) 49-83-13  gutszn@ukrpost.ua 

Хмельницька  0-800-508-899 з 
9:00-18:00 пн-чт, 

пт.9:00-17:00 

http://ukc.go
v.ua 
 
 

Департамент 
соціального 

захисту населення 

Дідик 
Микола Миколайович-
заступник директора 

Департаменту 
соціального захисту 

населення 
 
 

(0382)79-41-06 hmouszn@hm.ukrt

el.net  

Черкаська (0472)36-11-13 
(0472)45-32-14 

(0472) 32-23-57-
робочий час з 

9:00-18:00; 
0-800-507-309 
цілодобовий 

www.ck-
oda.gov.ua,  

Черкаський 
обласний 

контактний центр 

Ходаковська Лариса 
Володимирівна-

начальник Відділу 
звернень Черкаського 

обласного контактного 
центру 

 

(0472)36-11-00 cherk_kont.centr@
ukr.net 

Чернівецька (03722) 4-56-17 
 

gupszn@ukr.n
et ; 

www.oda.cv.u
a 

Департамент 
соціального 
захисту ОДА 

Андріїва Олена 
Василівна 

 (з 24.03.14 по 28.03.14 
перебуває на 

лікарняному. На цей час 
відповідальна особа: 

Марія Денисівна 
Кошарюк, 

(0372)51-54-37 gupszn@ukr.net  

http://kharkivoda.gov.ua/
http://kharkivoda.gov.ua/
http://www.oda.kherson.ua/
http://www.oda.kherson.ua/
http://ukc.gov.ua/
http://ukc.gov.ua/
mailto:hmouszn@hm.ukrtel.net
mailto:hmouszn@hm.ukrtel.net
http://www.ck-oda.gov.ua/
http://www.ck-oda.gov.ua/
mailto:gupszn@ukr.net
mailto:gupszn@ukr.net
http://www.oda.cv.ua/
http://www.oda.cv.ua/
mailto:gupszn@ukr.net
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 тел.: (03722)4-30-04) 
Чернігівська з 8.00 до 17.00 

(0462)72-40-95 
(04622)5-60-97 
з 17.00 до 18.00 
(0462) 5-38-69 

http://cg.gov.u

a/ 

Департамент 
соціального 

захисту населення 
ОДА 

Відділ 
стаціонарних 

установ та 
соціального 

обслуговування 
населення (з 

питань 
розміщення та 

надання 
тимчасового 

житла) 
 

Відділ адресних 
соціальних виплат 

(з питань 
призначення 

державних 
допомог) 

Двойнос Наталія 
Павлівна 

начальник відділу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кульгейко Ольга 
Дмитрівна 

начальник відділу 
 
 

 

(0462)72-40-95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(0462) 5-60-97 

sobes@ukrpost.net 

м. Київ 15-51 
(044)497-57-15 
(044)408-53-77 

http://kievcit
y.gov.ua/ ; 

http://www.so
czahyst.kiev.ua

/ 

Департамент 
соціальної 
політики 

Білявська Наталія 
Леонідівна 

Головний фахівець 

(044)497-57-15 
(067)287-12-99 

bnl@zahyst.kyiv-
city.gov.ua 

 

http://cg.gov.ua/
http://cg.gov.ua/
http://kievcity.gov.ua/
http://kievcity.gov.ua/

