
Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки 
 Крим та міста Севастополь 

 
 Для отримання всіх видів державної соціальної підтримки, зокрема 
пенсії, допомоги, компенсації тощо Вам необхідно звернутися до 
найближчого органу соціального захисту населення або управління 
Пенсійного фонду України в зручний для Вас час. 
 Основні документи, які необхідно мати при собі (за наявності): 

- паспорт; 
- посвідчення утримувача пенсії, допомоги, пільговика; 
- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду. 

          Там Вам також допоможуть отримати інформацію з усіх питань, які 
хвилюють Вас на даний час, зокрема з питань розселення, медичного 
обслуговування, організації навчання та виховання дітей у дошкільних та 
шкільних навчальних закладах, а також щодо працевлаштування. 
         З усіх цих питань Ви можете БЕЗКОШТОВНО звернутися за телефоном 
«гарячої лінії»: 
    0800-507-309 
 Крім того, для отримання допомоги Ви можете звернутися на «гарячу 
лінію»: 
 
Пенсійного фонду  0800 503 753 
Державного центру зайнятості  0800 505 060 

730 – з мобільного телефону 
Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності 

0800 501 892 

Телефон довіри Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних 
захворювань 

0800 501 383 

 
Відповідальною особою Харківської обласної державної адміністрації 

за облаштування громадян, що прибувають з АРК і м. Севастополь на 
тимчасове перебування до регіонів України є начальник Департаменту праці 
і соціального захисту Захуцька Олена Володимирівна (телефон «гарячої 
лінії»: 0800 507 309; адреса сайту, де зазначено телефон «гарячої лінії»: 
http://kharkivoda.gov.ua; телефон Департаменту соціальної допомоги: 057-
705-26-68; e-mail: upr_truda@kharkivoda.gov.ua. 

Додаткову інформацію можна отримати на сайті Мінсоцполітики 
України: www.mlsp.gov.ua 
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Координати Штабу з питань розміщення сімей військовослужбовців, які 
перебувають на території АР Крим та м. Севастополя 

 
Контакті телефони для сімей військовослужбовців, які перебувають на 
території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь: 
 

Міністерство оборони України 
(044) 454-44-51, 454-43- 37 (цілодобово) 

 
Громадська приймальня Міністерства оборони України 

(044) 253-04-71 (цілодобово) 
 

Генеральний штаб Збройних сил України 
(044) 235-82-31 (цілодобово) 

 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 
(044) 207-18-04, 207-19-79 (цілодобово) 

 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 
(044) 284 -06-65, 284-06-73, 284-06-67 (з 9 до 18 години в робочі дні) 

 
Пряма телефонна гаряча лінія Міністерства юстиції України для 

надання правової допомоги жителям Автономної Республіки Крим 
486-71-56 

 
         
   
           
 

 
  
 


