КОРИСНІ КОНТАКТИ ДЛЯ ВПО У МІСТІ ЛУЦЬК
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Державні органи та установи:
Департамент соціальної політики Луцької міської ради
• взяття на облік внутрішньо переміщених осіб;
• призначення та виплата соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних виплат, надання субсидій.
м. Луцьк, пр. Волі, 4а

Тел.: (0332) 28-41-61

dsp@lutskrada.gov.ua
www.social.lutsk.ua

https://www.facebook.com/DSPLutsk/posts/724192017979741

Управління соціальних служб для сімей, дітей та молоді
• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують
сторонньої допомоги;
• здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної
оцінки потреб їх у таких послугах;
• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні
життєві обставини сімей, дітей та молоді
м. Луцьк, пр. Соборності, 18

Тел.: (0332) 71 67 72
Тел.: (0332) 71 50 05

ucccdm@ukr.net
http://lutskrada.gov.ua/csssdm/

Департамент «Центра надання адміністративних послуг»
• отримання витягів та відомостей з Державних реєстрів;
• паспортні послуги (вклеювання фотокарток; оформлення ID-карток та паспорту громадянина України
для виїзду за кордон);
• надання довідок для батьків (довідка непрацюючому громадянину, який має на утриманні дитину,
про те, що він/вона не позбавлений батьківських прав; довідка для отримання додаткової соціальної
відпустки; дозволи на укладення правочинів від імені дитини; видача посвідчень батьків багатодітної
сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї тощо);
• видача посвідчення водія на право керування транспортним засобом;
• реєстрація актів цивільного стану;
• реєстрація бізнесу;
• реєстрація нерухомості;
• реєстрація/зняття з реєстрації мешканців.
м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35

Тел: (0332) 77-78-88

E-mail: cnap@lutskrada.gov.ua
http://e-services.volyn.ua/

Служба в справах дітей
• Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності
та вчиненню ними правопорушень.
м. Луцьк,
вул. Богдана Хмельницького, 21

Тел: (0332) 77-79-23

ssd@lutskrada.gov.ua

https://www.lutskrada.gov.ua/departments/sluzhba-u-spravakh-ditei

Управління освіти
• Реалізація права на здобуття дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб освіти.
м. Луцьк, вул. Шевченка,1

Тел: (0332) 72-48-00
E-mail: uo_lutsk@ukr.net

www.facebook.com/UOLMR/
Сайт: http://www.osvitam.lutsk.ua

Управління охорони здоров’я
• Консультування з питань медичного забезпечення
м. Луцьк, пр-т Волі,1а

Тел: (0332) 72-22-51
т/ф: (0332) 72-34-15

uoz@lutskrada.gov.ua
www.facebook.com/lutskzdorov
www.lutskzdorov.org.ua

Корисні інтернет-ресурси в сфері надання медичних послуг: https://eliky.in.ua/
Відділ реєстру житлового фонду Департамент житлово-комунального господарства
Взяття внутрішньо переміщених осіб на соціальний квартирний облік та ведення квартирної черги:
https://www.lutskrada.gov.ua/pages/kvartyrna-cherha
м. Луцьк,
вул. Богдана Хмельницького, 40а

Тел: (0332) 77-31-50

E-mail: dzkg@lutskrada.gov.ua
www.facebook.com/dzkg.lutskrada/

Територіальний центр соціального обслуговування м. Луцька
На надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право:
• громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення
їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони
здоров’я;
• громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані
в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо
середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї.
м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 18

Тел: (0332) 72-23-88

E-mail: tzszn_lutsk@meta.ua

Відділ ведення Державного реєстру виборців
• ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території міста;
• складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.
м. Луцьк,
вул. Богдана Хмельницького,19,
каб. № 103, 109

Тел: (0332) 777953
Тел: (0332) 777917

E-mail: vvdrv@lutskrada.gov.ua

www.lutskrada.gov.ua/departments/viddil-vedennia-derzhavnohoreiestru-vybortsiv

Луцький міський центр зайнятості
• адресна допомога у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб;
• надання матеріальної підтримки шляхом залучення до участі громадських роботах та інших роботах
тимчасового характеру;
• підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці;
• допомога у започаткуванні власної справи.
Безробітні внутрішньо переміщені особи у разі відсутності підходящої роботи можуть отримати статус
зареєстрованого безробітного та матеріальне забезпечення на випадок безробіття.
м. Луцьк, вул. Ярощука, 2

Тел: (0332) 72-72-58

https://vol.dcz.gov.ua

www.facebook.com/LutskCZ/

Луцьке об’єднане управління ПФУ у Волинській області
• надання консультацій з питань пенсійного законодавства;
• призначення пенсій;
• перерахунок пенсій;
• надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
       державного соціального страхування.
м. Луцьк,
пр. Президента Грушевського, 1

Тел: (0332) 77-40-10
Тел: (0332) 77-41-10

E-mail: lutsk@vl.pfu.gov.ua
https://www.pfu.gov.ua/vl/

Луцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Надання правової допомоги 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.
Тел: (0332) 77-07-17
E-mail: lutsk1.volyn@legalaid.lt.ua
https://www.facebook.com/Centre.1.Legal.Aid/?fref=ts
http://volyn.legalaid.gov.ua/ua/miscevi-centry/luck-mc

м. Луцьк, вул. Прогресу, 7

Волинське регіональне управління Держмолодьжитла
• забезпечення громадян доступним житлом здійснюється шляхом надання державної підтримки, яка
полягає у сплаті державою 50 відсотків вартості будівництва (придбання доступного житла та/або
пільгового іпотечного житлового кредиту для громадян, на яких поширєються дія Закону України «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
Тел: (0332) 28-13-27
Тел: (0332) 78-73-22

м. Луцьк, вул. Шопена, 12

vl.03@molod-kredit.gov.ua
https://vl.molod-kredit.gov.ua/

Правоохоронні та судові органи
Луцький відділ поліції Головного управління Національної поліції України у Волинській обл.
м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2

Тел: (0332) 74-22-19

Луцький міськрайонний суд Волинської області
м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 24
м. Луцьк, вул. Конякіна, 3

0-800-501-492

inbox@lc.vl.court.gov.ua
https://lc.vl.court.gov.ua

Facebook: https://www.facebook.com/lc.vl.court.gov.ua/

Волинський окружний адміністративний суд
Адреса: м. Луцьк, вул. Словацького, 3

Тел: (0332) 74-22-19

E-mail: inbox@adm.vl.court.gov.ua
https://adm.vl.court.gov.ua/sud0370/

Неурядові організації
Волинська обласна організація товариства Червоного Хреста
м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 5

Тел: (0332) 24-15-34

redcrossvolyn@ukr.net
http://redcross.volyn.ua/index.php

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

