
Закарпатська  область
ДОРОЖНЯ КАРТА для ВПО

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ

Департамент соціального захисту населення Закарпатської ОДА

м. Ужгород, вул. Тургенєва, 8  (0312) 61-53-62 guszn@zaksoc.gov.ua

 Служба у справах дітей облдержадміністрації
У підпорядкуванні служби у справах дітей знаходяться Закарпатський центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей та Притулок для дітей служби у справах дітей Закарпатської обласної державної 
адміністрації, в яких можуть перебувати діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 
бездоглядні та безпритульні діти, в тому числі, внутрішньо переміщені діти  

м. Ужгород, пл. Народна, 4 (0312) 61-39-06 
(0312) 61-39-44 usn-tsa@carpathia.gov.ua

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Консультування з питань медичного забезпечення

м. Ужгород, пл. Народна, 4 (03122) 3-61-97 uoz@uoz-zak.gov.ua

Департамент освіти і науки облдержадміністрації
Питання надання якісних освітніх послуг вихованцям та учням у закладах дошкільної та загальної 
середньої освіти

м. Ужгород, пл. Народна, 4 (03122) 3-52-14 depon@carpathia.gov.ua

Закарпатський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Інформаційні послуги, переадресація до районних (міських) ЦСССДМ за місцем проживання 

м. Ужгород, пл. Народна, 4 
(0312) 63-03-05 
(0312) 63-03-17 
(0312) 61-74-76

zocsssdm@gmail.com

Закарпатський обласний центр зайнятості
Пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні;  інформаційні та консультаційні послуги 
пов’язані з працевлаштуванням; допомога у започаткуванні власної справи; застосування профілювання 
безробітних осіб для прискорення їх працевлаштування; соціальний супровід за підходом кейс – менед-
жмент вразливих на ринку праці груп населення; підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації на 
замовлення роботодавців; видача ваучерів на навчання для підтримання своєї конкурентоспроможності 
за відсутності підходящої роботи; сприяння у підтвердженні результатів неформального професійного на-
вчання; профорієнтація; проходження діагностичного тестування з вибору або зміни професії на платформі 
test.myprofession.com.ua; допомога у складанні резюме; використання сучасних інформаційних каналів 
та Інтернет-ресурсу в інформаційному та профорієнтаційному обслуговуванні населення, роботодавців 
та інших соціальних партнерів; доступ до сервісу служби зайнятості «Електронний кабінет шукача робо-
ти»; електронний сервіс, за допомогою якого кожен може самостійно, не витрачаючи зайвого часу, за-
писатись на індивідуальний прийом до фахівця будь-якого центру зайнятості України

м. Ужгород, вул. Новака, 45 гаряча лінія
(0312) 64-98-63 zakarpatocz@zocz.gov.ua



Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Закарпатській області

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. Ужгород, вул. Загорська, 51
(050) 381-06-64
(066) 512-41-75

(067) 313-67-

office.zakarpattya@legalaid.uz.ua 
www.zakarpattya.legalaid.gov.ua

Мукачівський місцевий центр з надання БВПД

м. Мукачево, вул. Пушкіна, 30 (095) 831-15-74  mukacheve.zakarpattya@legalaid.uz.ua

Ужгородський місцевий центр з надання БВПД

м. Ужгород, вул. Загорська, 51  (0312) 64-15-03 uzhhorod1.zakarpattya@legalaid.uz.ua

Хустський місцевий центр з надання БВПД

м. Хуст, вул. І.Франка, 6  (03142) 5-18-01 hust.zakarpattya@legalaid.uz.ua

Головне управління Пенсійного фонду України у Закарпатській області

Питання призначення та виплати пенсій

м. Ужгород, пл. Народна, 4 гаряча лінія
(0312) 61-40-49  info@zk.pfu.gov.ua 

Філія - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк»

Вся інформація для  ВПО, що стосується АТ «Ощадбанк» розміщена на офіційному сайті
www.oschadbank.ua/ua. 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. Ужгород, вул. Корзо, 15 (0312) 61-22-27 Контакт центр   0 800 210 800

НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ГО «Справа Кольпінга в Україні»
Особи та сім’ї з дітьми, що є внутрішньо переміщеними, внаслідок накопичення  проблем матеріально-
побутового та соціально-психологічного характеру мають ризик потрапляння у складні життєві обста-
вини. З метою уникнення або мінімізації ризику потрапляння таких сімей в складні життєві обставини 
ГО «Справа Кольпінга в Україні» в рамках діяльності Ресурсного центру в Закарпатській області надає 
соціальну, психологічну, інформаційну, соціально-економічну та соціально-правову підтримку, організовує 
забезпечення гуманітарною допомогою.

м. Ужгород, вул. Швабська, 25, 
каб. 4

+38 (066) 079-86-08
+38 (068) 482-03-10

rcps.vpo@gmail.com
www.facebook.com/rcps.vpo

Благодійний фонд «Карітас-caritas» Мукачівської греко-католицької єпархії
Реалізація проекту «Допомога сім’ям, постраждалим внаслідок АТО». Метою проекту є матеріальна, 
соціальна та психологічна підтримка сімей ВПО. Це є набори продуктів харчування та побутової хімії (в 
середньому 1-2 рази на рік), тематичні зустрічі, екскурсії та майстер-класи для дітей, а також допомога в 
наданні ліків для осіб, потребуючих медикаментозного лікування

Ужгородський район, с. Минай, 
вул. Патруса Карпатського, 2А +38 (099) 388-37-38 karitasdspbato@gmail.com

Закарпатська 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. Ужгород, наб. Незалежності, 11 (0312) 61-08-08  office@zakarc.org.ua



НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Громадська організація «Неємія»
Благодійна організація соціального спрямування, що надає допомогу внутрішньо переміщеним особам  
переселенцям, а також сім’ям, члени яких постраждали у воєнних діях.
Види допомоги:
• одноразова допомога у вигляді продуктів харчування, одягу,  взуття б/в, предметів домашнього вжитку 

та засобів гігієни новоприбулим ВПО та всім постраждалим;
• безкоштовна психологічна та юридична допомога для дорослих та дітей;
• безкоштовна участь дітей ВПО та з сімей, що постраждали у воєнних діях, в таборах «Експлорер»;
• безкоштовні семінари з перекваліфікації та пошуку роботи в м. Ужгород;
• школа «Інтеграції» для сприяння адаптації та інтеграції ВПО в Закарпатті

м. Ужгород, вул. Верховинська, 36 +38 (050) 817-74-87 www.edu4life.org
nehemiah@mail.uzhgorod.ua

Громадська організація «Закарпаття-Донбас»

Інформаційно-консультаційна допомога ВПО. 
Пріоритетні напрямки роботи організації:
• Створення проекту рішення  житлових проблем вимушених переселенців із зони АТО;
• Захист законних прав і свобод громадян, моніторинг дотримання їхніх прав;
• Лобіювання громадських інтересів та просвітницька робота в інформаційно-роз’яснювальному на-

прямку адміністративно-територіальної реформи;
• Просвітницька робота в медіапросторі, допомога в інформаційному висвітлені актуальних проблем 

громад, діяльності громадських організацій, які допомагають переміщеним особам з Криму, Донецької 
та Луганської областей

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


