
ДОРОЖНЯ КАРТА для ВПО
 м. Cуми

Сумський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

 40000, м.Суми,  вул. Покровська, 9/1 (0542) 66-51-08,  (066) 771-32-61
(098) 380-69-38

ГО «Північна правозахисна група»
надання правової допомоги та соціальних послуг, провадження просвітньої, освітньої та наукової 
діяльності для реалізації та захисту основоположних свобод і прав людини, а також законних прав 
та інтересів громадян

40000, м. Суми,  пров. Бєлінського,2 (095) 931 1110

Департамент соціального захисту населення СОДА
всі види державної соціальної підтримки

40000, м. Суми, пров. 9 Травня, 2 (0542) 600-208

Департамент соціального захисту населення Сумської Міської Ради
всі види державної соціальної підтримки

40000, м. Суми, вул. Харківська, 35
«гаряча лінія» 60-46-04

т.: 60-44-46,  63-54-97, 60-45-06
ф.: 60-44-50 

ГУ ПФУ в Сумській області
пенсії

40009, м. Суми, вул. Пушкіна, буд.1 т.: (0542) 67-93-99,  ф: (0542) 67-98-99

Сумський обласний центр зайнятості
працевлаштування

 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 3-1

Держава міграційна служба в Сумській області
реалізація державної політики у сфері міграції (встановлення та оформлення документів)

40000, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 27 (0542) 61-01-55

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)

40000, м. Суми, вул. Горького, 21 (0542) 700 576

Служба у справах дітей СОДА
реалізація на території області області державної політики з питань соціального захисту дітей, 
запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень

40022, м. Суми,  вул. Леваневського, 26 (0542) 77-52-59,   ф.(0542) 77-52-82



Сумській міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

40030, м. Суми, вул. Харківська, 42 (0542) 700-704

Державна спеціалізована фінансова установа
«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»
Житлова державна програма «Доступне житло»

40000 м. Суми, вул. Шишкарівська, 9 (0542) 77-02-72

Сумський обласний центр соціально-психологічної допомоги
Центр соціально-психологічної допомоги створений для осіб від 18 до 35 років, позбавлених 
батьківського піклування, дітей-сиріт, з малозабезпечених та неблагополучних сімей, які опинилися 
в складних життєвих обставинах

40009,  м. Суми, вул. Іллінська, 51-г ф.: (0542) 60-18-58,   +38 (066) 321-18-90

Сумський Центр реінтеграції бездомних
прихисток та соціальні послуги

м. Суми, вул. Робітниче Селище, 14 +38 0542 245305,  +38 0542 247666

Відділ охорони здоров’я
Реалізує державну політику у галузі охорони здоров’я населення міста

40022, м. Суми, вул. Леваневського, 26 650-553

ГО «Ліга соціальних працівників Сумщини»
• Допомога потерпілим від торгівлі людьми;
• Соціальний супровід ВПО; 
• Проведення досліджень та моніторингів;
• Проведення різноманітних навчальних заходів серед молоді з метою вирішення ряду соціальних 

проблем;
• Проведення акцій, флеш-мобів, автопробігів соціального спрямування

40030, Суми, пл. Незалежності, 3, оф. 412 (063) 149 4903

ГО «Калинове гроно»
Соціальна допомога родинам Сумщини

40000, м.Суми, вул. Соборна,46 (095) 782 9639

ГО «Самаритяни Сумщини»
Недержавна незалежна громадська доброчинна організація

(095) 291 0472

ГО «На Добро»
Соціальна допомога родинам Сумщини

м. Суми (050) 183 0746

ГО «Організація переселенців «Потрібні Люди» (м.Шостка)
Соціальна допомога 

м. Шостка (067) 323-86-02



ГО «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини»
захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 
екологічних та інших інтересів громадян

40007, м. Суми, 
вул. Римського-Корсакова,2 (050) 288 1038

УГСПЛ в Сумській області
правозахисна організація

(095) 354 9888

Громадська організація інвалідів «Ініціативи Слобожанщини»
Організація ставить перед собою завдання, пов’язані з підвищенням соціальної адаптації інвалідів та 
правової захищеності представників цільової аудиторії, надання їм можливостей стати повноправними 
членами суспільства.

40004, м Суми, вул. Горького, 23/1 (0542) 60-95-52

Радник  з питань ВПО в Сумській області –  

З питань отримання консультацій, різних видів допомоги, роботи діючих та можливості 
розробки додаткових програм допомоги від громадських організацій, державних і 
недержавних установ та  спілок

+38   @radnyk.org http://radnyk.org
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http://kharkivoda.gov.ua

Х
арківська область

Програма «Радник з питань ВПО» здійснюється ка-
надською неурядовою організацією “Stabilization 
Support Services” завдяки фінансовій підтримці По-
сольства Великої Британії.

Програма представлена мережею 25 радників 
з проблем ВПО, що залучені в роботі органів 
державної влади по всій країні.


