КОРИСНІ КОНТАКТИ ДЛЯ ВПО
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Радник з питань ВПО в Тернопільській області
•
•

Консультаційна допомога ВПО, працівникам соціального захисту, працівникам ПФУ, ДМС,
управлінь освіти, ГО з питань соціального захисту ВПО.
Організація, проведення та участь в тематичних заходах

(096) 685-59-97
(099) 210-84-60

https://www.facebook.com/profile.hp?id=100010274674585

Консультування з юридичних питань,
надання вторинної безоплатної правової допомоги
(0352) 52-15-20

Тернопільський місцевий центр
з надання безоплатної вторинної
правової допомоги

м. Тернопіль,
вул. Шпитальна, 7, 2 поверх

(068) 355-13-63
цілодобово, безкоштовно
0-800-213-103

https://www.facebook.com/ternopilpravovadopomoga/

Бережанське бюро правової
допомоги

м. Бережани, вул. Банкова, 6

тел: (03548) 2 39 99

Козівське бюро правової
допомоги

смт. Козова, вул. Дорошенка 3

тел: (03547) 2 22 24

Підволочиське бюро правової
допомоги

смт. Підволочиськ,
вул. Д. Галицького, 80

тел: (03543) 2 10 19

Підгаєцьке бюро правової
допомоги

м. Підгайці, вул. Шевченка, 2А

тел: (03542) 2 14 62

Теребовлянське бюро правової
допомоги

м. Теребовля, вул. Василька, 150

тел: (03551) 2 10 02

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

Державні органи влади
Тернопільська обласна державна адміністрація
46021, м.Тернопіль,
вул. Грушевського, 8

тел: (0352) 52-25-82

www.oda.te.gov.ua/

Департамент соціального захисту населення Тернопільської ОДА
• Всі види державної соціальної підтримки
м. Тернопіль,
вул. Грушевського, 8

тел: (03548) 2 39 99

www.sobes-ter.gov.ua/

Тернопільська міська рада
• Інформаційна служба Тернопільської міської ради, координатор
м. Тернопіль,
вул. Листопадова, 5

Цілодобова гаряча лінія: 15-80
(зі стаціонарних телефонів)
тел: (067) 351-57-10

https://rada.te.ua/

Управління соціальної політики Тернопільської міської ради
• Всі види державної соціальної підтримки
м. Тернопіль, вул. Лисенка, 8

тел: (0352) 23-66-04
тел: (0352) 23-56-70

Управління соціального захисту населення Тернопільської районної державної
адміністрації
• Всі види державної соціальної підтримки
м. Тернопіль, вул. Кривоноса, 14
(1 поверх)

(0352) 53-25-03

Тернопільський обласний центр зайнятості
• Сприяння працевлаштуванню та надання послуг роботодавцям, організація профорієнтації
       та профнавчання
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1Б

(0352) 52-42-33

https://ter.dcz.gov.ua/

Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області
• Питання призначення та виплати пенсій
м. Тернопіль, Майдан Волі, 3

(0352) 23-53-16
(0352) 23-61-93

Державна міграційна служба
• Видача/обмін паспорта, вклеювання фотографії, набуття громадянства України, документи для виїзду
за кордон, набуття статусу біженця або додаткового захисту
м. Тернопіль, вул. Коновальця, 6

(0352) 28-78-08
(0352) 26-11-65

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) у місті Тернополі
• Надання різноманітних адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна» та «прозорого офісу»
м. Тернопіль,
вул. Князя Острозького, 6

(0352) 40-41-94

http://cnap.rada.te.ua/contacts

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

Управління охорони здоровя Тернопільскої ОДА
• Консультування з питань медичного забезпечення
(0352) 52-10-71,
(0352) 25-48-76
Гаряча лінія МОЗ України
0-800-801- 333

м. Тернопіль, вул Грушевського,8

http://uozter.gov.ua/ua/

Тернопільське регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву «Держмолодьжитло».
• Реалізація житлових програм, зокрема: «Доступне житло 50/50», «Кредит статутного капіталу» та ін.
м. Тернопіль,
вул.Танцорова,11
(вхід з вул.Шашкевича)

(0352) 43-06-46
(0352) 43-09-78

https://tr.molod-kredit.gov.ua/

Тернопільський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
• Державна програма «Власний дім»
(0352) 52-78-16
(067) 67-25-118

м.Тернопіль,
вул.Крушельницької, 18, кім.503

www.fondselo.te.ua

Тернопільський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
• Соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно
подолати або мінімізувати негативний вплив цих обставин
(0352) 43-31-00
(0352) 23-55-92

м. Тернопіль, вул. Медова 3

Тернопільський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
• Соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно
подолати або мінімізувати негативний вплив цих обставин
м. Тернопіль, Шпитальна, 7/67

(0352) 22-03-95

http://tocsssdm.ucoz.ru/

Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги «Родина»
• Допомога сім’ям та громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Для сприяння їх
якнайшвидшому поверненню до нормальних умов життєдіяльності, допомога надається в умовах
цілодобового стаціонару, максимальний строк перебування в якому становить 90 діб. Окрім того,
надаються індивідуальні послуги та консультації по телефону
м. Тернопіль,
вул. Коновальця, 18

(0352) 28-79-29
(067) 974-50-67

tocspdroduna@gmail.com

Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
• Питання надання освітніх послуг в школах, дошкільних закладах, ВУЗах, ЗНО
м.Тернопіль, бул. Т.Шевченка, 1

(0352) 52-56-94

http://osvita.te.ua/

Тернопільська об’єднана податкова інспекція
• Реєстрація, перереєстрація, звітність суб’єктів господарювання, виготовлення ідентифікаційного коду
(0352) 43-46-10
(0352) 43-46-00

м. Тернопіль, вул. Білецька, 1

Відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету ТМР
• Тимчасова зміна місця голосування
м. Тернопіль,
вул. Листопадова, 5 каб. 42, 44

(0352) 22-03-83, (0352) 40-41-79,
(0352) 40-41-13

https://www.drv.gov.ua/

Філія - Тернопільське 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 також є на офіційному сайті.
м. Тернопіль, майдан Волі, 2

(0352) 47-54-75

www.oschadbank.ua

Благодійні та громадські організації
Благодійний фонд «Карітас»
• Послуга соціального таксі для людей з інвалідністю; оренда інвалідних візків, ходунків та інвалідних
ліжок; соціально-реабілітаційний центр для молоді з інвалідністю, видача вживаного одягу та взуття;
стоматологічні послуги; соціальна їдальня, проект «Мобільна робота з молоддю», святкові акції з видачі
гуманітарної допомоги
м. Тернопіль, Замонастирська, 1

(0352) 52-36-84
(068) 949-2-949

https://caritas.te.ua/

Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста
• Допомога одиноким пристарілим громадянам та ВПО
м. Тернопіль,
вул. Миколи Гоголя, 2

(0352) 52-10-62
(0352) 25-25-87

Тернопільська міська організація «Товариство Червоного Хреста України
• Медико-соціальна допомога, одноразова допомога у вигляді продуктів харчування та засобів гігієни
новоприбулим ВПО, святкові акції з видачі гуманітарної допомоги, працює «Банк одягу»
м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 2

(0352) 43-76-09

ГО «Луганська Правозахисна Група»
• Соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно
подолати або мінімізувати негативний вплив цих обставин
м. Тернопіль, вул. 15 Квітня 3

(096) 685-59-97
(099) 210-84-60

приймальня у м. Києві
(097) 075-15-98

ГО «Всеукраїнський рух «Сила права»
• Допомога ВПО в отриманні справедливої грошової компенсації моральної та матеріальної шкоди,
завданої внаслідок збройної агресії РФ та окупації частини території України
м. Тернопіль, вул. І. Франка, 12
офіс 15

(050) 363-59-14
(067) 685-25-21
(096) 973-04-07

http://sila-prava.org/ru/

ГО «Тернопільське ОВП «Берегиня»
• Метою організації є згрупування ВПО для їх взаємодопомоги, надання їм окремих видів допомоги від
інших осіб, їх успішної інтеграції в нові умови життя, здійснення та захист їхніх прав і свобод, задоволення
та захист їхніх суспільних, інтересів.
• Розвиток дітей та проведення Майстер-класів
https://www.facebook.com/groups/625195787671512/

(097) 694-20-98
(095) 746-85-50

Тернопільський міський жіночий клуб «Відродження Нації»
• Виконавчий партнер МОМ в Тернопільській області; проведення навчання та реалізація грантових
програм по самозайнятості та мікропідприємництву; консультування з питань міграції та попередження
торгівлі людьми
м.Тернопіль, бул. Т. Шевченка, 1

(0352) 52-39-52
(0352) 52-57-05

БФ «Фонд добрих людей»
• Прийом та видача вживаного одягу, взуття, предметів вжитку. Допомога дітям сиротам, хворим дітям
і всім нужденним
м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 32

(097) 183-38-71

Тернопільська обласна бібліотека для дітей
• Реалізація проекту «Файне єднає» спрямованого на соціальну адаптацію та інтеграцію ВПО. Сучасна
література, творчий розвиток, змістовне дозвілля дітей
м. Тернопіль, вул. Каперника, 17

(0352) 23-59-48

http://www.odb.te.ua

Християнська церква «Хліб життя»
• Організація зустрічей кожного місяця для сімей ВПО найбільш вразливих категорій з видачею
продуктових наборів, одягу, взуття; моральна та духовна підтримка
м. Тернопіль

(096) 813-41-75

Християнська церква «Філадельфія»
• Організація дозвілля для дітей, ігри, призи (вік від 7 до 11 років) в дитячому клубі «Майбутнє України».
Англійський дискусійний клуб (вік від 16 років з середнім рівнем володіння мовою)
м.Тернопіль, вул. Коновальця, 11

(098) 314-33-24

https://www.facebook.com/
PhiladelphiaChurchofTernopil/

ГО «Донбас СОС»
Гаряча лінія

0-800-309-110

http://www.donbasssos.org/ru/

Громадська ініціатива Восток-СОС
• Адвокація та правова допомога внутрішньо переміщеним особам.  Психологічна гаряча лінія
загальні питання
066-705-12-57, 096-371-18-47

050-699-84-85 «телефон
довіри»

https://vostok-sos.org/

БФ «Право на захист»
• Адвокація та правова допомога внутрішньо переміщеним особам.  
Гаряча лінія

099-507-50-90
098-597-64-72

http://vpl.com.ua/uk/

БФ «Горєніє»
• Юридична допомога ONLINE для ВПО та ветеранів АТО
(050) 044-56-01
(068) 569-93-06

http://fgorenie.org/

Група у Facebook: Переселенці в Тернополі «Рука в руке»
• Обмін корисною та актуальною інформацією для ВПО, спілкування, взаємодопомога.
(096) 685-59-97
(099) 210-84-60

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010274674585

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

