Інформація
щодо роботи телефонних «гарячих ліній» для надання консультативної
допомоги учасникам антитерористичної операції у Вінницькому районі

№
пп

Назва установи

Години роботи
«гарячої лінії»

Телефони
«гарячої
лінії»

Питання по яким, можуть звернутися
учасники АТО на «гарячу лінію»

Центр
адміністративних
послуг
«Прозорий офіс»
м.Вінниця, вул.
Замостянська, 7
50-86-82

1

Управління праці
та соціального
захисту населення
Вінницької
райдержадміністрації

понеділок-четвер з
09.00 год. до 16.30
год. без перерви,
п’ятниця з 09.00 год.
до 16.15 год. без
перерви
понеділок-четвер з
08.00 год. до 17.00
п’ятницяз 08.00 до 15.45
/обідня перерва з
13.00 до 13.45/

2

Управління
Пенсійного фонду
України у
Вінницькому
районі Вінницької
області

66-49-22

Центр
адміністративних
послуг
«Прозорий офіс»
м.Вінниця, вул.
Замостянська, 7
50-86-83
понеділок-четвер з
09.00 до 16.30
без перерви,
п’ятниця
з 09.00 до 16.15 без
перерви

Надання пільг / санаторно-курортне
лікування; забезпечення протезними,
технічними та іншими засобами
реабілітації; пільги на житловокомунальні послуги та ін./,
оздоровлення дітей, оформлення
субсидій, компенсацій та соціальних
допомог сім’ям

Питання визначення переліку осіб, які
мають право на призначення пенсій по
втраті
годувальника
за
загиблих
учасників АТО. Розмір мінімальної
пенсійної
виплати
по
втраті
годувальника за загиблих учасників
АТО. Перелік документів, які необхідно
подати для призначення даного виду
пенсії. Порядок та строки призначення
пенсії по втраті годувальника загиблого
в АТО

3

Управління
Держземагентства у
Вінницькому
районі Вінницької
області

З понеділка по
п’ятницю
з 9.00 до 16.30

4

Вінницький
районний центр
зайнятості

З понеділка по
четвер –
з 8.00 по 17.00,
п’ятницяз 8.00 до 15.45

5

Центр соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді
райдержадміністрації

6

Служба у справах
дітей

7

Відділ
освіти райдержадміністрації

8

КЗ «Вінницький
районний
медичний центр
первинної медикосанітарної
допомоги»

9

Вінницька
центральна
клінічна лікарня

З понеділка по
четвер –
з 8.00 по 17.15,
п’ятницяз 8.00 до 16.00,
обідня перерва з
13.00 до 14.00
З понеділка по
четвер –
з 8.00 по 17.15,
п’ятницяз 8.00 до 16.00,
обідня перерва з
13.00 до 14.00
З понеділка по
четвер –
з 8.00 по 17.00,
п’ятницяз 8.00 до 16.00,
обідня перерва з
13.00 до 14.00

43-57-46
43-52-11

55-62-18
55-62-19

67-32-21

66-24-77

66-13-17

„Єдине медичне
вікно учасника
АТО”
З понеділка по
п’ятницю
8.00-15.30,
субота –
9.00-13.00

Порядок надання земельних ділянок та
про перелік документів, які необхідно
подати
З питань працевлаштування, відкриття
власної справи, підвищення кваліфікації,
отримання статусу безробітного.

Допомога в оформленні документів
для отримання пільг, психологічна
підтримка, юридична допомога,
залучення громадських організацій для
вирішення матеріальних проблем

Оздоровлення дітей

Консультування з питань вступу на
навчання до ПТНЗ та ВНЗ І-ІV рівнів
акредитації.
Відпочинок та оздоровлення дітей
влітку.
Врегулювання питань щодо
педагогічного та соціальнопсихологічного супроводу дітей
учасників АТО

Медичне обслуговування первинного
рівня
46-15-26
Медичне обслуговування вторинного
рівня

Інформація
щодо роботи телефонних «гарячих ліній» для надання
консультативної допомоги учасникам антитерористичної операції у
Вінницькій області
№
пп

1

Назва установи

Години роботи
«гарячої лінії»

Департамент
соціальної
політики
облдержадміністрації

З понеділка по
п’ятницю
З 9.00 до 13.00
З 14.00 до18.00

Центр кризових
станів

2.

3

(Вінницька
обласна
психоневрологіч
на лікарня ім.
акад.
Ю.І.Ющенка,
м.Вінниця,
вул.Пирогова,
109)

Департамент
освіти та науки
облдержадмініст
рації

З понеділка по
п’ятницю
З 8.00 до 17.00
щодня
З 17.00 до 8.00

Телефони
«гарячої
лінії»

Питання по яким, можуть звернутися
учасники АТО на «гарячу лінію»

61-16-36

Питання встановлення статусу
«Учасника бойових дій» та надання
пільг

50-79-30
50-79-20
50-79-13

50-79-20

Психологічне консультування осіб з
психологічними проблемами,
надання психологічної допомоги та
реабілітації

З понеділка по
п’ятницю
З 8.00 до 15.00

50-79-18

Стаціонарне комбіноване лікування з
включенням комплексу
медикаментозних та не
медикаментозних заходів, в тому
числі психокорекційних та
психотерапевтичних програм

З понеділка по
п’ятницю
З 8.00 до 15.00

50-79-21

Надання всіх форм
психотерапевтичної допомоги

61-03-61

Консультування з питань вступу на
навчання до ПТНЗ та ВНЗ І-ІV рівнів
акредитації.
Врегулювання питань щодо
педагогічного та соціальнопсихологічного супроводу дітей
учасників АТО

З понеділка по
п’ятницю
З 8.00 до 17.00

З понеділка по
п’ятницю
З 9.00 до 13.00
З 14.00 до18.00

66-11-93
Управління
культури і
туризму облдержадміністрації

Надання інформації щодо
можливості отримання психологічної
реабілітації і висококваліфікованої
комплексної медико-психологічної
допомоги (Диспансерне відділення)

З понеділка по
п’ятницю
9.00 до 13.00
З 14.00 до18.00

тел./факс:
66-07-44

Координація заходів з культурного
обслуговування під час оздоровлення
демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу
в районах проведення
антитерористичної операції

5

Управління у
справах сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації

З понеділка по
п’ятницю
З 9.00 до 13.00
З 14.00 до18.00

6

Обласний центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді

Понеділокчетвер
з 9.00 до 18.00
П’ятниця
з 9.00 до 17.00

Вінницький
обласний центр
зайнятості

Понеділокчетвер
з 8.00 до 17.00
П’ятниця
з 9.00 до 15.45
обідня перерва
з 12.00 до 12.45

7

67-51-69
факс:
67-31-08

55-17-80
факс:
55-17-89

66-14-18

Головне
управління
Пенсійного
фонду України

З понеділка по
п’ятницю
З 8.30 до 17.30

9

Обласне
відділення Фонду
соціального
захисту інвалідів

Понеділокчетвер
з 8.30 до 17.30
П’ятниця
з 9.00 до 15.45
обідня перерва
з 13.00 до 14.00

10
.

Головне
управління
держземагенства
у Вінницькій
області

8

61-16-80

тел./факс:
66-02-95

68-00-28

Реалізація державної політики з
питань сім’ї, молоді та спорту, а
саме: видача посвідчень багатодітних
сімей, оздоровлення дітей влітку
Допомога в оформленні документів
для отримання пільг, психологічна
підтримка, юридична допомога,
залучення громадських організацій
для вирішення матеріальних проблем
Питання реєстрації в службі
зайнятості, пошуку роботи,
консультування по питаннях, які
відносяться до компетенції центру
зайнятості
Питання визначення переліку осіб,
які мають право на призначення
пенсій по втраті годувальника за
загиблих учасників АТО. Розмір
мінімальної пенсійної виплати по
втраті годувальника за загиблих
учасників АТО. Перелік документів,
які необхідно подати для
призначення даного виду пенсії.
Порядок та строки призначення
пенсії по втраті годувальника
загиблого в АТО

Консультації по Закону України
«Про основи соціальної захищеності
інвалідів», навчання інвалідів

55-15-60

Понеділок –
п’ятниця з 9.00
до 16.00

факс:
55-15-60

Порядок надання земельних ділянок
та про перелік документів, які
необхідно подати

