
КОРИСНІ КОНТАКТИ ДЛЯ ВПО  
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Департамент соціальної захисту населення Львівської ОДА

м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10 (0322) 55-37-70 http://www.vin.gov.ua/dep-smp

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 
Ведення обліку дітей, які опинилися ускладних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного 
типу та соціально-реабілітаційних центрів.

м. Львів, вул. Валова, 31 (032) 235-44-56 susd_loda@ukr.net

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Всього закладів охорони здоров’я області – 1239, у тому числі, 114 – закладів стаціонарної меддопомоги, 
235 – амбулаторно-поліклінічної допомоги, 6 – центрів первинної медико-санітарної допомоги,                                       
870 – фельдшерсько-акушерських пунктів, 57 – обласних закладів охорони здоров’я.

м. Львів, вул. Конопницької, 3 (032) 260-19-18  health-loda.gov.ua

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

• Питання забезпечення освітніх потреб учнів - вимушених переселенців у ДНЗ, ЗНЗ.

м. Львів, вул.Просвіти, 4а (032) 261-63-54 l.mandziy@meta.ua

Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

• Інформаційні послуги, переадресація до районних (міських) ЦСССДМ за місцем проживання.

м. Львів, вул. Чайковського, 17 (032) 261-09-42 locssm@ukr.net

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

• Питання призначення та виплати пенсій.

м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10 0322 550 492  

Державні органи та установи

Радниця програми «Радник з питань ВПО» − Яковець Оксана Степанівна

+38 067 792 17 21 yakovets@radnyk.org facebook.com/oksana.yakovets.1



Львівський обласний центр зайнятості

- знайти роботу - постійну або тимчасову, серед актуальних вакансій по всій Україні, які є також у вільному 
доступі на сайті www.trud.gov.ua;
- отримати матеріальну підтримку шляхом участі в громадських роботах  тимчасового характеру;
- підвищити кваліфікацію або отримати нову конкурентоспроможну на сучасному ринку праці професію;
- отримати ваучер на навчання для підтримки конкурентоспроможності;
- отримати інформаційні та консультаційні послуги у сфері працевлаштування;
- у започаткуванні власної справи.
Безробітні ВПО у разі відсутності підходящої роботи можуть отримати статус зареєстрованого 
безробітного та матеріальне забезпечення на випадок безробіття, звернувшись до найближчого центру.

м. Львів, вул.Бортнянського, 11а (032) 297-16-97 lviv.dcz.gov.ua/

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

Перший львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

• Надання правової допомоги , юридичних консультацій чи роз’яснень, визначеним законом категоріям 
громадян, які зможуть скористатись послугами адвоката для захисту інтересів в суді за рахунок 
держави

м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71 (032) 237-08-09 vinnytsya1.vinnytsya@legalaid.vn.ua

Неурядові організації:
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЄВРЕЙСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ХЕСЕД-АР’Є

Надання різносторонньої допомоги малозабезпеченим громадянам, насамперед, ветеранам війни і праці, 
колишнім в’язням гетто і концтаборів, ВПО.
Розвиток толерантності і демократизму проведення культурно-просвітницької роботи, відродження 
національних традицій, забезпечення економічної справедливості та ін.

м. Львів, вул Котляревського 30 0322 381 178
hesed.lviv.ua/ 
arie.hesed@gmail.com

Благодійний фонд «Право на захист»

• Благодійний фонд, який захищає права шукачів притулку, біженців, осіб без громадянства і без 
документів, внутрішньо переміщених осіб та осіб постраждалих унаслідок конфлікту

м. Львів, вул. Шота Руставелі 13, офіс 10 +38 (093) 023 0855 www.r2p.org.ua   •    r2p@r2p.org.ua

Громадська організація Центр «Жіночі перспективи»

• Захист прав жінок та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах 
суспільного життя. Гендерна рівність, протидія домашньому насильству, протидія торгівлі людьми, 
підтримка жіночих та правозахисних організацій.

м. Львів, пр. Ч.Калини, 36 +38(067) 674-07-70
women.lviv.ua/pro-nas/ 
women@women.lviv.ua

Благодійний Фонд «Хайтарма»

• Допомога внутрішньо переміщеним особам, сім’ям учасників бойових дій у зоні проведення АТО.

м. Львів, вул. Саксаганського, 20, офіс 5 (066) 633 3400 haytarma.fondu@gmail.com

Громадська організація «Центр просвітництва та розвитку людини»

Підтримка територіальних громад на їх шляху до зміцнення своєї спроможності та у процесі свого 
соціального розвитку, підтримка, просування та захист прав ВПО. Зміцнення організаційної спроможності
місцевих організацій громадянського суспільства, утвердження в Україні підзвітності та прозорості 
діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Пустомитівський р-н, с.Давидів, вул.Сонячна (097) 308-02-87
centr-pr.blogspot.com 
fcentrprosv@gmail.com

Львівська обласна організація Товариства червоного Хреста України

Гуманітарні програми

м. Львів, вул. Широка, 81-а +38 (032) 297 08 60 http://lviv-redcross.at.ua/


