
Обласна дорожня карта для ВПО
Луганська область

Луганська обласна державна адміністрація 
Обласна військово-цивільна адміністрація

Щодо роботи структурних підрозділів, отримання інформації, перенаправлення до безпосередніх виконавців

93405, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59 Гаряча лінія 0-800-505-107

Департамент соціального захисту населення ЛОДА

м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 15-б (юр. реєстрація), 
пр. Гвардійський, 30/1 (фактичне розміщення) (06452) 3-03-63

Сєвєродонецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Безоплатна правова допомога 

93400, м.Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 24 (06452) 4-25-43   (099) 526-48-54

Головне управління Пенсійного Фонду України в Луганській області

м. Сєвєродонецьк, вул. Шевченка, 9 +380 (645) 702680, 0-800-503-753

Луганський обласний центр зайнятості

93412, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагарина, 116 (06452) 2-70-30   (06452) 2-19-27

Держава міграційна служба в Луганській  області

реалізація державної політики у сфері міграції (встановлення  та оформлення документів)

93404, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 12 Гаряча лінія 067-315-85-81

Сєвєродонецький Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)

93404, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби народів, 32-а (06452) 4-43-37,  (06452) 4-14-37

Служба у справах дітей ЛОДА

Реалізація на території області державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання 
дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень

м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 32 (06452) 4-01-25

Луганський обласний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Питання соціального захисту дітей, супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 
Координація діяльності місцевих центрів

м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 30/1 (06452) 3-31-33

Департамент освіти і науки ЛОДА

93411, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10 (06452) 5-48-73

Департамент охорони здоров’я ЛОДА

93405 м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59 (06452) 2-16-11



Державний архів в Луганській області

Ведення та збереження архівних документів.

93405 м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59 (06452) 2-32-00,   (06452) 4-04-66

Головне територіальне управління юстиції в Луганській області

Питання отримання правової допомоги, питання нотаріату, реєстрації актів громадянського стану, 
виконавча служба

м. Сєвєродонецьк, вул. Єгова, 22 (6452) 4-24-93

Сектор в Луганській області МТОТ та ВПО

м. Сєвєродонецьк, вул. Космонавтів, 4 (06457) 007-88

БФ «Восток СОС»
• Допомога потерпілим від бойових дій, в тому числі гуманітарна допомога людям на лінії розмежування 
• Соціальний супровід ВПО 
• Проведення інтеграційних заходів 
• Проведення різноманітних навчальних заходів серед молоді

м. Северодонецьк, вул. Гагаріна, 78-б (095) 397 98 48 vostok-sos.org

ГО «ЦСР «Дієва громада»
• Соціальний супровід впо 
• Проведення курсів отримання нових навичок для дорослих 
• Неформальна освіта 
• Заходи з інтеграції, адаптації ВПО у приймаючу громаду

92703,  м. Старобільськ 
вул. Чернишевського, 23-А (050) 638 76 28 dievagromada@gmail.com

ГО «Центр підтримки громад»

Захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних 
та інших інтересів людей в громаді

смт. Новопсков, пров. Історичний, 2  (066) 893 79 90
(096) 092 11 42 centr.pidtrimki.gromadi@gmail.com

Норвезька рада у справах біженців
• Допомога потерпілим від бойових дій, в тому числі 

       гуманітарна допомога людям на лінії розмежування 
• Соціальний супровід ВПО 

м. Северодонецьк, вул. Федоренка, 10 0 8 00 302 007 ua.info@nrc.no

БФ «Право на захист»

• юридичний супровід ВПО 
• кейс-менеджмент ВПО

м. Сєвєродонецьк, 93400, 
квартал МЖК «Мрія», 2, офіс 12

(098) 597 64 72
(099) 507 50 90  r2p@r2p.org.ua

ГО «Всеукраїнське об’єднання «Українські рубежі»

м. Северодонецьк вул. Менделеєва б. 8 office@rubezhi.org.ua

Луганське відділення МБО «БФ «СОС  Дитяче містечко»
• соціальний супровід сімей в складних життєвих обставинах, в тому числі ВПО 
• психологічна допомога 
• робота з дітьми, в тому числі на лінії розмежування 
• гуманітарна допомога 

м. Северодонецьк, вул. Маяковського,40 (050) 399 75 62 office@sos.org.ua

• гуманітарна допомога;
• моніторинг ситуації на лінії розмежування

• Проведення інтеграційних заходів 
• Проведення навчальних заходів серед молоді 
• Юридичний супровід

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


