
ДОРОЖНЯ КАРТА 
для переселенців Чернігівщини 

ПРИБУВШИМ ІЗ ЗОНИ АТО 

Куди звертатись? 
Звертатись до місцевого регіонального штабу ДСНС України, 
щоб отримати інформацію про вільні місця для поселення 

Де ще знайти інформацію про розселення? 

На сайті http://www.cn.mns.gov.ua/, (0462) 65-25-41 

ЯКЩО ПОТРІБНО ВАМ 
ВІДНОВИТИ ДОКУМЕНТИ? 

Управління Державної міграційної служби у 
Чернігівській області:  (0462) 66-61-85,   

http://cn.dmsu.gov.ua 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОВІДКИ 
ВУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ 

Куди звертатись? 
Департамент соціального захисту населення 
Чернігівської ОДА, (0462) 72-40-95,  

http://upsz.cg.gov.ua 
• За місцем фактичного проживання внутрішньо 

переміщеної особи 

Документи 
• заява 
• паспорт або інше посвідчення особи 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ 
Куди звертатись? 
Департамент соціального захисту населення Чернігівської 
ОДА, (0462) 72-40-95,  

http://upsz.cg.gov.ua  
Хто отримує? 
• Вся родина на ім’я одного з членів родини 
Документи 
• заява 
• довідка ВПО 
• копія свідоцтва про шлюб та копії свідоцтв про 

народження дітей 
• письмова згода про виплату допомоги представнику 

родини від інших членів родини 
• згода на опрацювання даних 
• банківські реквізити, на які будуть перераховані гроші 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ АБО СТАТУС 
БЕЗРОБІТНОГО 
Куди звертатись? 
Чернігівський регіональний центр зайнятості: (04622) 4-23-87,  

http://www.dcz.gov.ua  
Документи 
• паспорт або інше посвідчення особи 
• довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (за 

наявності) 
• трудову книжку або її дублікат або довідку архівної 

установи або документ, що підтверджує періоди 
зайнятості (напр. цивільноправовий договір) 

• диплом або інші документи про освіту (за наявності) 
• військовий квиток (у разі потреби) 

МЕДИЧНА ДОПОМОГА 
Куди звертатись? 
• Для осіб, що потребують нагальної або 

постійної медичної допомоги звернутись 
до найближчого закладу охорони 
здоров’я 

• Для вагітних жінок звернутись до 
найближчої  жіночої консультації (закладу 
охорони здоров’я) 

Гаряча лінія Управління охорони здоров’я 
Чернігівської ОДА , (04622) 4-03-63, 

 http://uoz.cn.ua/ 

ПОСЛУГИ ГРОМАДЯНАМ 
ПОХИЛОГО  ВІКУ ТА 
ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ  
• Стаціонарний догляд для громадян 

похилого віку, осіб з інвалідністю І та ІІ 
групи, які за станом здоров’я потребують 
стороннього догляду 

• Догляд вдома для тих, хто не здатен до 
самообслуговування та потребує постійної 
сторонньої допомоги 

• матеріальна допомога (одяг, взуття, 
предмети першої потреби) 

Куди звертатись? 
Департамент соціального захисту населення 
Чернігівської ОДА, (0462) 72-40-95,  

http://upsz.cg.gov.ua  
Документи 
• паспорт 
• медичну довідку про потребу в постійній 

сторонній допомозі (за наявності) 

ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ 
• при народженні дитини 
• одиноким матерям 
• опікунам та піклувальникам 
• дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства 
• малозабезпеченим сім’ям 
• тимчасова допомога на дітей, батьки яких  ухиляються 

від сплати аліментів 
Куди звертатись? 
Департамент соціального захисту населення Чернігівської 
ОДА, (0462) 72-40-95,  

http://upsz.cg.gov.ua  
Документи 
• паспорт 
• свідоцтво про народження дитини 
• довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (за 

наявності) 

ОТРИМАННЯ ПЕНСІЇ 
Куди звертатись? 
Пенсійний фонд: (0462) 60-34-85,  

http://pfucn.gov.ua  

Документи 
• паспорт  
• посвідчення отримувача пенсії (за 

наявності) 
• довідку про присвоєння 

ідентифікаційного коду (за наявності) 

ПСИХОЛОГІЧНА 
ДОПОМОГА 

гаряча лінія: 
• (0462) 644-690 - у робочий час з 8:00 до 17:00  
• (0462) 697-023 - у неробочий час, вихідні та св’яткові дні  

ДОПОМОГА УЧНЯМ ТА СТУДЕНТАМ 
Куди звертатись? 
• до управління освіти райдержадміністрації 

(облдержадміністрації) 
• до навчального закладу за місцем 

фактичного проживання 
Управління освіти і науки Чернігівської ОДА,  

http://osvita-cn.gov.ua 

Надання безоплатної правової допомоги -
 Громадська організація МАРТ, 14000, 
Чернігів, вул. П’ятницька, 39, 700-702 каб. 
тел.: (0462) 77-41-10, (04622) 3-83-30 
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