
Телефони Управлінь соціального захисту населення м. Харкова,  

за якими можна звернутися громадянам для попереднього запису на прийом  

або отримати консультацію 

 

Район  Адреса, де буде 
здійснюватися прийом 

Телефон для попереднього запису 
або консультації 

Київский   «Прозорий офіс» Вул. 
Чернишевська, 55 

0800 304 304 

Шевченківський   «Прозорий офіс»,  
Пр. Науки, 17а 

(057)725 36 01 

Салтівський   Регіональний центр 
послуг,  
Пр. Тракторобудівників, 
144   

Питання надання Пільг, видача довідки 
ВПО  
(095) 0235131, 
057) 725-37-28; 
Питання надання Субсидії 
(098) 4554828, 
(057) 725-37-20; 
Питання надання Допомоги, допомоги 
ВПО 
(057) 725-37-21; 
Питання виплати щорічної разової 
грошової допомоги до 5 травня 
(098) 0751161, 
(057) 725-37-13; 
Питання соціального захисту осіб 
постраждалих в наслідок ЧАЕС 
(057) 725-37-17; 
Питання обслуговування осіб з 
інвалідністю, ветеранів війни та праці, 
інших категорій громадян пільгового 
контингенту (ТЗР, реабілітація осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю, сан-
кур, допомога на поховання, УБД або 
особи з інвалідністю в наслідок війни та 
особи. Які на момент смерті не 
працювали, в ЦЗ не перебували на обліку, 
не пенсіонери, обслуговування 
терцентром, видача посвідчень ветеранів 
праці, учасників війни, осіб з 
інвалідністю в наслідок війни, особам з 
інвалідністю, одноразова допомога 
малозабезпеченим пенсіонерам та особам 
з інвалідністю, постраждалі від торгівлі 
війни, демобілізовані 
військовослужбовці строкової служби, 
призначення грошової компенсації на 
придбання житлового приміщення 
пільговими категоріями) 
(066) 6278630, 
(057) 725-37-18. 

Новобаварський   Вул. Різдвяна, 1  З питання надання житлових субсидій 
(099) 194 51 35; 



З питання надання державних допомог 
та адресної допомоги ВПО 
(099) 650 23 63; 
З питання надання пільг, видача довідки 
ВПО (095) 413 86 41; 
З питання обслуговування осіб з 
інвалідністю, ветеранів війни та праці, 
інших категорій громадян пільгового 
контингенту, соціального захисту осіб, 
постраждалих від аварії на  ЧАЕС 
(099) 322 09 96. 

Холодногірський   Вул.Благовещенська, 34.  Приймальня 
(057) 725 35 47, 
(068) 289 63 13 
З питання надання житлових субсидій,  
державних допомог та адресної 
допомоги ВПО 
(057) 725 54 58 
(068) 403‐08‐21 
З питань: 
‐ видачи довідки ВПО, 
‐ надання пільг 
‐ обслуговування осіб з інвалідністю, 
ветеранів війни та праці, інших категорій 
громадян пільгового контингенту, 
соціального захисту осіб, постраждалих 
від аварії на  ЧАЕС 
(057) 725 37 39 
(068) 403 07 75 
 

Індустріальний   Вул. Біблика, 6  З питання подачі заяви для призначення 
всіх видів соціальних допомог та 
житлових субсидій  
(063) 701 85 92,      
(096) 047 00 82, 
(097) 221 62 50,  
(068) 284 52 75; 
З питань виплати всіх видів державних 
соціальних допомог та компенсацій 
(095) 947 67 81; 
З питань оформлення пільг 
(095) 947 66 27; 
З питань оформлення видачі посвідчень 
”Ветеран праці”, ”Інвалід війни”  ”Член 
сім’ї загиблого” та оформлення засобів 
технічної реабілітації 
(063) 811 93 90;  
З питань санаторно‐курортного 
лікування та обслуговування 
постраждалих від аварії на ЧАЕС 
063 229 26 90; 
З питань оформлення: 
‐ довідок внутрішньо переміщеної 
особи, 



‐ призначення щомісячної адресної 
допомоги внутрішньо переміщеним 
особам   
‐ призначення допомоги на поховання, 
‐ влаштування до будинків‐інтернатів, 
‐ надання одноразової матеріальної 
допомоги інвалідам та непрацюючим 
малозабезпеченим особам, 
‐ постановка на облік для забезпечення 
пільговим автомобілем  
(095) 947 66 52, (093)562 52 55; 
З інших питань (приймальня управління) 
(095) 947 67 64 

Немишлянський   Просп. Льва Ландау 48  Гаряча  лінія  Управління  725‐31‐51,  725‐
31‐55; 
Видача  довідок  ВПО,  взяття  на  облік 
внутрішньо переміщених осіб 725‐31‐63, 
725‐31‐58, (099)724‐02‐37; 
З  питання  надання  пільг  на  оплату 
житлово‐комунальних  послуг  725‐31‐61, 
(099)723‐98‐67; 
З  питання  субсидії,  державних допомог, 
ВПО (099)724‐03‐21, (073) 305‐66‐10; 
З  питань:  видача  посвідчень  ветеран 
праці,  оформлення  засобів  технічної 
реабілітації,  обслуговування 
соціальними працівниками, допомога на 
поховання,  реабілітація  дітей‐інвалідів, 
влаштування  до  будинку‐інтернату 
людей  похилого  віку,  санаторно‐
курортне  лікування  осіб  з  інвалідністю, 
учасників  війни,  УБД,  встановлення 
статусів,  виплата  щорічної  разової 
грошової допомоги до 5 травня 
725‐31‐54, (095)246‐36‐13; 
Соціальний  захист  громадян, 
постраждалих  внаслідок  аварії  на  ЧАЕС, 
725‐31‐56; 
З  питань  опіки  та  піклування  над 
недієздатними    725‐31‐59,  (099)723‐98‐
58. 

Слобідський   Вул. Вишнева, 3  (050) 148 09 01 
Гаряча  лінія  Управління  (050) 601‐56‐19, 
(096) 670‐15‐49. 
Видача  довідок  ВПО,  взяття  на  облік 
внутрішньо  переміщених  осіб  (050) 148‐
09‐01 
З  питання  пільги,  виплата  щорічної 
разової грошової допомоги до 5 травня 
098) 410‐27‐17, 
(057) 725‐35‐52. 
З  питання  субсидії,  державних допомог, 
ВПО (050) 601‐56‐19, (096) 670‐15‐49. 



З  питань:  видача  посвідчень, 
оформлення  засобів  технічної 
реабілітації,  обслуговування 
соціальними працівниками, допомога на 
поховання, реабілітація, влаштування до 
будинку‐інтернату  людей  похилого  віку, 
санаторне‐курортне  лікування, 
встановлення  статусів,  матеріальна 
допомога, АТО, житло, ЧАЕС, транспорт 
050) 296‐51‐23, 
(057) 721‐24‐92. 
З  питань  опіки  та  піклування  над 
недієздатними (099) 285‐47‐67 
(057) 725‐35‐55. 
Реєстрація  колективних  договорів, 
моніторинг  стану  невиробничого  та 
виробничого травматизму, умов праці та 
профзахворювань,  своєчасність  виплати 
заробітної плати (0572) 51‐31‐36, 
(057) 725‐35‐53 
   

 

Основ’янський   Пр. Гагаріна, 7  (057) 732 42 61, (099) 432 80 35,               
(057) 725 31 93 

 


