
КОРИСНІ КОНТАКТИ ДЛЯ ВПО  
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Департамент соціального захисту населення КОДА

•	 Питання	оформлення	довідки	ВПО	
•	 виплата	адресної	допомоги	ВПО	
•	 виплата	по	народженню	дитини	

•	 виплата	пенсії	по	інвалідності	
•	 оформленння	субсидіїї	
•	 інше

01196, м. Київ, 
площа Лесі Українки,1

Приймальня:		  (044) 286-83-64
З	питань	субсидій,	допомог	та	пільг	

(044) 206-74-78

orgviddil_gy@ukr.net

http://koda.gov.ua

Служба у справах дітей КОДА

•	 Питання	оформлення	довідки	ВПО
•	 виплата	адресної	допомоги	ВПО	для	дітей,	що	прибули	без	супроводу	дорослих
•	 надання	статусу	дітям,	що	постраждали	від	військових	дій	та	ін.	

01196, м.Київ,
площа Лесі Українки,1

Гаряча лінія для запису на прийом 
тел./факс:  (044) 286-85-07

e-mail:ssds@ssd-koda.gov.ua

http://ssd-koda.gov.ua

Київський обласний Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

•	 Інформаційні,	психологічні,	соціально-педагогічні,	юридичні	та	соціально-економічні	послуги	для	сімей	
та	осіб	у	складних	життєвих	обставинах,	в	тому	числі	з	числа	ВПО

01032, м. Київ, 
вул. Комінтерну, 16

тел:    (067) 407-47-20     
тел:    (044) 246-47-97      
факс: (044) 235-84-35

kocsssdm@ukr.net

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

•	 Питання	призначення	та	виплати	пенсій

04 071 м. Київ, 
вул. Ярославська, 40

Тел: (044) 425 86 00 gu@ko.pfu.gov.ua

Департамент охорони здоров’я КОДА

•	 Консультування	з	питань	медичного	забезпечення

04053, м.Київ, вул. Артема, 45 Тел: (044) 484-17-57 doz.koda@yahoo.com

Питання обліку, соціального захисту та виплати пенсій 

Радниця програми «Радник з питань ВПО» − Магурова Олександра Юріївна 

Консультації	 для	 державних	 службовців	 та	 громадян	 у	 сфері	 захисту	 прав	 та	 інтересів	
громадян	України,	які	постраждали	від	війни	та	окупації.

+38 (063) 623-80-77 magurova@radnyk.org http://radnyk.org



Департамент освіти і науки КОДА

•	 Питання	забезпечення	освітніх	потреб	учнів,	в	тому	числі	внутрішньо	переміщених	осіб

Урядова «гаряча лінія»

 0-800-507-309
Приймальня:		(044) 278-21-62 
канцелярія:			  (044) 278-23-72 

 www.kyiv-oblosvita.gov.ua

Київський обласний центр зайнятості 

•	 Питання	 постійного	 чи	 тимчасового	 працевлаштування,	 підвищення	 кваліфікації,	 перекваліфікації,	
відкриття	 власної	 справи,	 отримання	 статусу	 зареєстрованого	 безробітного	 та	 матеріального	
забезпечення	на	випадок	безробіття.

02100, м. Київ, 
вул. Будівельників, 5-а Тел: (044) 296-78-38

pracya@koblcz.gov.ua
https://kir.dcz.gov.ua

Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України»
•	 Питання	відкриття	рахунків	для	отримання	всіх	видів	допомог	та	пенсій,	а	також	фізичної	ідентифікації
•	 Вся	інформація	для	ВПО,	що	стосується	АТ	«Ощадбанк»	розміщена	на	офіційному	сайті	

							www.oschadbank.ua/ua/private/paycards/moia_kraina	
•	 Інформацію	можна	уточнити	в	будь-якому	відділенні	АТ	«Ощадбанк»,	адреси	відділень,	режим	роботи	
та	контактні	телефони	на	офіційному	сайті	https://www.oschadbank.ua/ua/maps

м. Київ вул. Володимирська, 27 тел:    (044) 247-29-82
Контакт центр:  0 800 210 800 www.oschadbank.ua/

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській обл.

Єдиний	телефонний	номер	системи	безоплатної	правової	допомоги:	0-800-213103

м. Біла Церква, вул. Гайок, 4-А 
Тел:    (0456) 31-21-85
Факс: (0456) 31-21-85

office.kyivreg@legalaid.kiev.ua

http://kyivreg.legalaid.gov.ua

Місцеві центри 	

Білоцерківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

09117 м. Біла Церква, 
Б. Хмельницького, 9 (4-й пов.) Тел:   (0456) 33-40-09 bilatserkva.kyivreg@legalaid.kiev.ua

Броварський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

м. Бровари, вул. Гагаріна, 16 
Офісний центр, 
3-й поверх, каб. №30 

Тел:   (067) 320-80-89 brovary.kyivreg@legalaid.kiev.ua

Вишневський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

м. Вишневе, вул. Південна, 5б Тел:  (04598) 5-36-01 vyshneve.kyivreg@legalaid.kiev.ua

Юридична допомога, в тому числі супровід в судах
(безкоштовно для ВПО)

Управління Державної міграційної служби України у Київській області

•	 Оформлення	паспорта	громадянина	України	у	формі	картки	(вперше,	у	разі	обміну	паспорта,	замість	
витраченого	або	викраденого),	вклеювання	фотографій	до	паспорта	при	досягненні	25-	та	45-річного	
віку,	оформлення	документів	для	виїзду	за	кордон	та	ін.	

04073, м. Київ,  вул. Петропавлівська, 11 Гаряча лінія:    044 468-01-01

Оформлення паспорта

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


