
КОРИСНІ КОНТАКТИ ДЛЯ ВПО  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
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(068) 320-7654; (093) 998-4117; (066) 372-37-74
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м. Вінниця, вул. Грушевського, 12
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visvinnitsa@gmail.com

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 64           (0432) 50-91-45
www.vidkryti-sercya.org.ua                fotina_1711@i.ua 

Корисні контакти для ВПО 
у Вінницькій області

Проект розроблено Департаментом соціальної 
та молодіжної політики Вінницької ОДА 

спільно з радником Міністерства соціальної 
політики з питань ВПО у Вінницькій області 

Матеріал виданий завдяки фінансовій підтримці Посольства 
Великої Британії в Україні в рамках проекту «Подолання 
соціальних наслідків конфлікту на Донбасі та незаконної анексії 
Криму за допомогою державних структур в Україні та 
громадянського суспільства», який реалізовує канадська 
неурядова організація «Stabilization Support Services» 

Радник Міністерства соціальної політики 
з питань ВПО у Вінницькій області 
Неверицька Людмила Ростиславівна 
        +38 098 679 51 36 
        lneverytska@radnyk.org
Контактна спільнота у facebook:
       facebook.com/groups/idpvinobl

Вінницька громадська організація 
«Інформаційно – просвітницький центр «ВІСЬ»»

Просвітництво в сфері набуття бізнес навичок, психологічні та 
юридичні консультації, артмайстеркласи, робота з дітьми.
Проект «Економічні можливості постраждалим від конфлікту», що 
впроваджується Українським жіночим фондом за підтримки USAID. 
У Вінницькій області проект реалізує громадська організація 
«Інформаційно - просвітницький центр «ВІСЬ»».

Громадська організація «Об'єднання переселенців
«Спільна справа»»

Консультація і допомога у вирішенні будь яких питань, що стосують-
ся всіх сфер життя та діяльності ВПО, отримання гуманітарної 
допомоги (за наявності); допомога у працевлаштуванні та пошуку 
оселі; організація та проведення дозвілля людей з числа ВПО тощо.

м. Вінниця, вул. Зодчих,5           + 38 (050) 257-42-84
www.eopac.org.ua                    visvinnitsa@gmail.com

Вінницька обласна організація 
Товариства червоного Хреста України

В організації наявні «Банк одягу», пункт прокату засобів для 
реабілітації, «Служба розшуку та возз’єднання родин». Товариство 
також забезпечує роботу пунктів обігріву у зимовий період,  надання 
адресної благодійної допомоги малозахищеним верствам насе- 
лення. 

Вінницька громадська організація «Асоціація 
захисту прав та допомоги людям з інвалідністю 
«Відкриті серця»»

Захист прав та законних соціальних, економічних, творчих, вікових 
національно-культурних, спортивних та інших інтересів осіб з 
інвалідністю, їхніх законних представників (батьків, родичів, 
усиновителів, опікунів, фахівців). Асоціація сприяє інтеграції дітей 
та молоді з важкими формами інвалідності у громаду, забезпечує 
трудову зайнятість дітям та молоді з інвалідністю в соціальних 
майстернях для неповносправних. Надає юридичну та інфор- 
маційну підтримку людям з інвалідністю та членам їх родин. Прово-
дить заходи про формування позитивної громадської думки про 
людей з інвалідністю, проводить заходи по підготовці до незалеж-
ного проживання людей з важкими формами інвалідності. 
Забезпечує супровід при організації інклюзії дітей та молоді з 
інвалідністю в освітні заклади.

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА

м. Вінниця, вул. Соборна, 89 (0432) 56-21-66 http://www.vin.gov.ua/dep-smp

Служба у справах дітей облдержадміністрації

•	 У	 підпорядкуванні	 служби	 у	 справах	 дітей	 знаходяться	 КЗ	 «Вінницький	 обласний	 центр	 соціально-
психологічної	реабілітації»	та	«Жмеринський	обласний	центр	соціально-психологічної	реабілітації»,	в	яких	
можуть	перебувати	діти-сироти,	діти,	позбавлені	батьківського	піклування,	бездоглядні	та	безпритульні	
діти,	в	тому	числі,	внутрішньо	переміщені	діти.

м. Вінниця, вул. Монастирська, 47
(0432) 67-31-08
(0432) 67-14 -08

upr_ssd@vin.gov.ua

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

•	 Консультування	з	питань	медичного	забезпечення.

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 (0432) 66-12-05  

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

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

м. Вінниця, вул. М. Оводова, 33 (0432) 61-16-69 upr_osvit@vin.gov.ua

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

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

м. Вінниця, вул. Монастирська, 47
(0432) 67-12-19, 67-12-30, 

67-10-40, 59-20-72, 67-29-66
vocsssdm@ukr.net

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

•	 Питання	призначення	та	виплати	пенсій.

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 (0432) 66-02-95 gu@vn.pfu.gov.ua

Державні органи та установи

Радниця програми «Радник з питань ВПО» − Неверицька Людмила Ростиславівна
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Захист прав та законних соціальних, економічних, творчих, вікових 
національно-культурних, спортивних та інших інтересів осіб з 
інвалідністю, їхніх законних представників (батьків, родичів, 
усиновителів, опікунів, фахівців). Асоціація сприяє інтеграції дітей 
та молоді з важкими формами інвалідності у громаду, забезпечує 
трудову зайнятість дітям та молоді з інвалідністю в соціальних 
майстернях для неповносправних. Надає юридичну та інфор- 
маційну підтримку людям з інвалідністю та членам їх родин. Прово-
дить заходи про формування позитивної громадської думки про 
людей з інвалідністю, проводить заходи по підготовці до незалеж-
ного проживання людей з важкими формами інвалідності. 
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інвалідністю в освітні заклади.



Вінницький обласний центр зайнятості

Служба	зайнятості	допоможе:
-	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	та	інших	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. Вінниця, вул. Стрілецька, 3а (0432) 55-17-80 e-mail: vinocz@in.vn.ua

Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк»

•	 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. Вінниця, вул. Соборна, 71 (0432) 55-45-19 Контакт центр 0 800 210 800

Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

•	 Правова	допомога	надається	з	будь-яких	питань,	що	потребують	юридичної	консультації	чи	роз’яснення.	
Також,	визначені	законом	категорії	громадян,	зможуть	скористатись	послугами	адвоката	для	захисту	
інтересів	в	суді	за	рахунок	держави.

м. Вінниця, вул. Порика, 29 (0432) 56 01 80 vinnytsya1.vinnytsya@legalaid.vn.ua

Вінницьке бюро правової допомоги

м. Вінниця, 
вул. Хмельницьке шосе, 17 (0432) 66 14 72

Юрисдикція Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Барське бюро правової допомоги

м. Бар, вул. Героїв Майдану, 6 (04341) 2 15 55  http://vinnytsya.legalaid.gov.ua

Жмеринське бюро правової допомоги

м. Жмеринка, 
вул. В. Брезденюка, 19 (04332) 2 28 08  http://vinnytsya.legalaid.gov.ua

Тиврівське бюро правової допомоги

смт. Тиврів, вул. Шевченка, 5 (04355) 2 15 77  http://vinnytsya.legalaid.gov.ua

Місцеві центри з надання безоплатної правової допомоги функціонують також у наступних містах: 
м. Козятин, смт Томашпіль, м. Гайсин (детальна інформація на сайті: http://vinnytsya.legalaid.gov.ua)

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

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



Вінницька обласна правозахисна організація «Джерело надії»

Проекти	 «Сприяння	 відбудові	 та	 сталому	 розв’язанню	 проблем	 внутрішньо	 переміщених	 осіб	 та	
постраждалого	 від	 конфлікту	 населення	 в	 Україні»,	 «Інтеграційна	 та	 стабілізаційна	 підтримка	 шляхом	
забезпечення	засобами	існування	внутрішньо	перемішених	осіб	та	населення,	що	постраждало	внаслідок	
конфлікту	в	Україні».	Проводяться	тренінги	з	покращення	ведення	бізнесу.	Також	функціонує	«Вінницький	
регіональний	 центр	 з	 подолання	 наслідків	 посттравматичногостресового	 розладу»,	 в	 якому	 можна	
отримати	кваліфіковану	психологічну	допомогу	в	разі	потреби.

м. Вінниця, вул. Стеценка, 48 (0432) 26-31-82
springofhope.org.ua 
main@springofhope.org.ua

Вінницька громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія»

•	 Консультування	та	комплексна	реабілітація	людей	з	інвалідністю

м. Вінниця, вул. Винниченка, 5 (0432) 50-75-10
www.harmonia.co.ua 
edelves2003@ukr.net

Громадська організація «Об’єднання переселенців «Спільна справа»»

•	 Консультація	і	допомога	у	вирішенні	будь	яких	питань,	що	стосуються	всіх	сфер	життя	та	діяльності	
ВПО,	отримання	гуманітарної	допомоги	(за	наявності);	допомога	у	працевлаштуванні	та	пошуку	оселі;	
організація	та	проведення	дозвілля	людей	з	числа	ВПО	тощо.

м. Вінниця, 
вул. Замостянська, 7 
(50-річчя Перемоги),
каб. 236, 237, 239

(063) 284-56-49
 (097) 736-87-60
(068) 320-7654
(093) 998-4117

 (066) 372-37-74

spilnasprava.i.ua 
spilna-sprava@i.ua

Вінницька громадська організація «Інформаційно – просвітницький центр «ВІСЬ»

•	 Просвітництво	в	сфері	набуття	бізнес	навичок,	психологічні	та	юридичні	консультації,	артмайстеркласи,	
робота	з	дітьми.

•	 Проект	 «Економічні	 можливості	 постраждалим	 від	 конфлікту»,	 що	 впроваджується	 Українським	
жіночим	фондом	 за	 підтримки	USAID.	 У	 Вінницькій	 області	 проект	 реалізує	 громадська	 організація	
«Інформаційно	-	просвітницький	центр	«ВІСЬ»»

м. Вінниця, вул. Зодчих,5 + 38 (050) 257-42-84
www.eopac.org.ua 
visvinnitsa@gmail.com

Вінницька громадська організація «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалід-
ністю «Відкриті серця»»

Захист	прав	та	законних	соціальних,	економічних,	творчих,	вікових	національно-культурних,	спортивних	та	
інших	інтересів	осіб	з	інвалідністю,	їхніх	законних	представників	(батьків,	родичів,
усиновителів,	опікунів,	фахівців).	Асоціація	сприяє	інтеграції	дітей	та	молоді	з	важкими	формами	інвалідності	
у	 громаду,	 забезпечує	 трудову	 зайнятість	дітям	 та	молоді	 з	 інвалідністю	в	 соціальних	майстернях	для	
неповносправних.	Надає	юридичну	та	інформаційну	підтримку	людям	з	інвалідністю	та	членам	їх	родин.	
Проводить	заходи	про	формування	позитивної	громадської	думки	про	людей	з	 інвалідністю,	проводить	
заходи	по	підготовці	до	незалежного	проживання	людей	з	важкими	формами	інвалідності.
Забезпечує	супровід	при	організації	інклюзії	дітей	та	молоді	з	інвалідністю	в	освітні	заклади.

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 64  (0432) 50-91-45 www.vidkryti-sercya.org.ua 
fotina_1711@i.ua

Вінницька обласна організація Товариства червоного Хреста України

В	організації	наявні	«Банк	одягу»,	пункт	прокату	засобів	для	реабілітації,	«Служба	розшуку	та	возз’єднання	
родин».	 Товариство	 також	 забезпечує	 роботу	 пунктів	 обігріву	 у	 зимовий	 період,	 надання	 адресної	
благодійної	допомоги	малозахищеним	верствам	населення.

м. Вінниця, вул. Грушевського, 12 +38 (067) 874-69-08 redvin.com.ua

Неурядові організації:

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


