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в рамках програм AFEW і стимулювання активної зворотної реакції.
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ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановний колего!
 Перед Вами – не просто зібрання контактів у вашому місті. Це – інфор-

мація про людей та колективи, які, як і Ви, працюють для надання допомоги тим, 
хто опинився у складних життєвих обставинах. 

 Мета довідника – сприяти налагодженню партнерської взаємодії між дер-
жавними та недержавними організаціями, фондами та установами і тим самим під-
вищити рівень життя наших клієнтів. Уся інформація, представлена в довіднику, 
була надана безпосередньо працівниками описаних нами організацій. Звичайно, 
окремі важливі контакти чи факти могли бути не включені, проте ми намагались 
максимально чітко і в повному обсязі відобразити на цих сторінках інформацію, 
якою поділились з нами наші колеги. 

 Як користуватися довідником? Структура його дуже проста: всі організації 
розташовано в алфавітному порядку, в окрему групу виділені медичні установи. В 
кінці довідника Ви зможете знайти предметний покажчик за послугами. Для зруч-
ності всі послуги були розділені на такі групи: соціально-психологічні, медичні, 
юридичні, проживання, харчування, гуманітарна допомога, навчання дітей, фа-
хівців та ін. Ви також можете ознайомитись з проектами та напрямками роботи, 
які на даний час реалізують наші колеги. Якщо Вам відомо більше про діяльність 
організацій та установ, Ви можете зазначити інформацію про це у нотатках. Споді-
ваємось, довідник допоможе Вам знайти нові можливості для вирішення проблем 
Ваших клієнтів. 

  
Бажаємо Вам приємного і зрозумілого прочитання,

з легкістю знаходити те, що шукаєте!
Колектив «СНІД Фонду Схід-Захід» 
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Група анонімних наркоманів при Комунальній медичній 
установі «Чернівецький обласний наркологічний 
диспансер»

Адреса вул. Миколаївська, 30 а, м. Чернівці, 58031
Тел. +38 (0372) 50-11-80

+38 (066) 857-05-45
Контактна особа Вирлан Віктор Володимирович

Вирлан Віктор Володимирович 
Клієнти Особи, які перебувають на стаціонарному лікуванні обласного 

наркологічного диспансеру віком від 14 років.    
Графік 
роботи

Вт: з 16:00 до 17:00

Соціально-
психологічні

Рання мотивація для підтримки безпечної для здоров’я моделі 
поведінки, попередження переривання ремісії та залучення до 
програм реабілітації та соціалізації.
Групова та індивідуальна форми роботи.   
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ГРУПИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ 
ТА САМОДОПОМОГИ 
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Г
Група анонімних наркоманів при Чернівецькому 
міському благодійному фонді «нова сім’я»

Адреса вул. Червоноармійська, 83-а, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372) 50-11-80 
Факс +38 (0372) 50-11-80   
E-mail new-family.reabcentr@i.ua
Web www.new-family.ucoz.ua
Контактна особа Вирлан Віктор,

Іванченко Віктор, 
Іванченко Наталія 

Клієнти Люди, залежні від наркотиків віком від 14 років. 

Графік 
роботи

Пн, Ср: з 18:00 до 20:00 
Сб: з 16:00 до 17:00

Соціально-
психологічні

Робота за програмою «12 Кроків». 
Психоемоційна підтримка реабілітації та соціалізації залежних 
осіб.  

З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія
П

ос
лу

ги
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З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія

Група взаємодопомоги для батьків та родичів залежних 
від наркотичних речовин АЛ-Анон при Чернівецькому 
міському благодійному фонді «нова сім’я»

Адреса вул. Головна, 118-а, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372) 50-11-80 
E-mail t_berezhnaya@mail.ru 
Web www.new-family.ucoz.ua
Контактна особа Бережна Тетяна Миколаївна  

П
ос

лу
ги

Клієнти Батьки дітей, які вживають наркотичні речовини. 

Графік 
роботи

Вт: з 18:00 до 20:00

Соціально-
психологічні

Робота за програмою «12 Кроків». 
Психологічна підтримка та допомога співзалежним у ресоціалі-
зації. 

Г
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З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія
Група взаємодопомоги для дітей, батьки яких залежні 
від психотропних речовин, «Алатін» при 
Чернівецькому міському благодійному фонді «нова 
сім’я»

Адреса вул. Червоноармійська, 83-а, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372) 50-11-80 
E-mail new-family.reabcentr@i.ua
Web www.new-family.wix.com 
Контактна особа Іванченко Наталія  

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти, батьки яких зловживають психотропними речовинами.

Графік 
роботи

Сб: 14:00-16:00 (перша та третя субота місяця).

Соціально-
психологічні

Робота за програмою «12 Кроків». 
Психологічна підтримка та допомога в соціалізації та адаптації.  

Г
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З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія Будинок творчості дітей і юнацтва 

Адреса  вул. Демократична, 5, м. Чернівці, 58005
Тел.  +38 (0372) 56-04-41
Контактна особа  Федоряк Світлана Іванівна, директор

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти  Діти та молодь віком від 6 років.

Графік 
роботи

 Пн-Пт: з 17:00

Основні напрямки діяльності
• Дитячі та юнацькі клуби.
• Центр дозвілля і творчості.

ДОЗВІЛЛЯ 
Б
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Д

З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія Дитячо-юнацька спортивна школа №1 Управління освіти 
Чернівецької міської ради

Адреса вул. Садовського, 3, м. Чернівці, 58008
Тел. +38 (0372) 52-81-09

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Учнівська молодь міста. 

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 9:00 до 18:00

Навчання 
клієнтів

• Баскетбол – з 9 років. 
• Бокс – з 10 років. 
• Боротьба вільна – з 10 років. 
• Гімнастика художня – з 5 років.
• Легка атлетика – з 10 років. 
• Теніс настільний – з 7 років. 
• Футбол – з 6 років.
• Шахи – з 6 років.
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М

З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія
Молодіжна громадська організація «Клуб карате «Тай-Сен»

Адреса просп. Незалежності, 72, м. Чернівці, 58000
вул. Текстильників, 17, м. Чернівці, 58000

Тел. +38 (050) 695-80-39 
E-mail tay-sen@mail.ru
Web www.tay-sen.com.ua

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти віком від 3 років.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 9:00

Навчання 
клієнтів

Карате-до, аеробіка, рукопашний бій, кікбоксінг.
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С

З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія Спортивно-оздоровчий  клуб «Пантеон»

Адреса вул. Білоусова, 25, м. Чернівці, 58022
Тел. +38 (0372) 54-30-74

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Молодь віком від 18 років.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 18:00

Навчання 
клієнтів

Аеробіка, спортивні танці, аквааеробіка, тренажерний зал.
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Ц

З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія Центр дитячої та юнацької творчості м. Чернівці

Адреса вул. Головна, 224, м. Чернівці, 58032
Тел. +38 (0372) 4-75-49

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти віком від 6 років.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 18:00

Навчання 
клієнтів

Творчі об’єднання  художньо-естетичного напряму:
•Народний ансамбль хореографічного мистецтва  «Неогалак-

тика».
•Клуб спортивного танцю  «Карнавал».
•Вокальна студія «Шанс».
•Театр естрадної пісні «Сузір’я».
•Студія естрадного мистецтва.
•Циркова студія.
•Театральна студія.
•Гуртки образотворчого мистецтва.
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Ц

З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія Центральна міська дитяча бібліотека м. Чернівці

Адреса вул. Комарова, 28-г, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372) 4-34-03

+38 (0372) 4-34-03

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти віком від 6 років.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 10:00-18:00

Навчання 
клієнтів

У співпраці з БФ «Нова сім’я» у березні, червні, вересні, грудні 
функціонує «Школа відповідального батьківства». Працює  те-
матичний відеозал для дітей та підлітків. 
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З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія Чернівецький міський клуб юних техніків «Кварц»

Адреса вул. Головна, 220, м. Чернівці, 58032
Тел. +38 (0372) 4-40-32

+38 (0372) 4-34-03

П
ос

лу
ги

Клієнти Учнівська молодь віком від 6 років.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 10:00

Навчання 
клієнтів

• Спортивно-технічний профіль: авіамоделювання, судномоде-
лювання, автотрасового моделювання.

• Предметно-технічний профіль: радіоелектронне конструю-
вання, стендове моделювання, космічне моделювання.

• Науково-технічний профіль: основи космонавтики.
• Інформаційно-технічний профіль: програмування.
•Художньо-технічний профіль: фотоаматорів, дизайну.

Ч
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Ч

З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія Чернівецький міський культурно-просвітницький центр

Адреса вул. Руська, 222, м. Чернівці, 58023
Тел. +38 (0372) 57-16-23 

+38 (0372) 4-34-03

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти та молодь міста віком від 6 років.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 10:00

Навчання 
клієнтів

• Музична студія (вокал). 
• Театральна студія. 
• Ізостудія.
• Студія декоративно-прикладного мистецтва. 
• Академія дошкільнят «Зернятко».
• Курси англійської мови.
•Сучасні та спортивно-бальні танці. 
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З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія Чернівецький міський палац дітей та юнацтва

Адреса вул. Андрія Шептицького, 10, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372) 52-41-80

+38 (0372) 4-34-03

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти віком від 6 років.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 10:00

Навчання 
клієнтів

• Вивчення китайської та англійської мови. 
• Зразковий театр юних чернівчан. 
• Клуб «Діалог». 
• Школа журналістики. 
• Ансамбль сучасного танцю «Креатив».
• Бальні танці. 
• Вокальний ансамбль «Барви». 
• Загін «Барабанщик». 
• Декоративно-прикладні гуртки (моделювання та пошиття су-

часного одягу, художня кераміка).

Ч
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Ч

З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа

Адреса вул. Стасюка, 6, м. Чернівці, 58005
Тел. +38 (03722) 3-22-63

+38 (0372) 4-34-03

П
ос

лу
ги

Клієнти Учнівська молодь. 

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 13:30 до 21:00

Навчання 
клієнтів

• Боротьба вільна – з 6 років. 
• Волейбол – дівчата з 7 років.
• Гандбол – хлопці – з 9 років. 
• Теніс – з 6 років.
• Художня гімнастика – дівчата з 5 років.  
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З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія Чернівецький обласний центр естетичного виховання 
«Юність Буковини»

Адреса вул. Червоноармійська, 5, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372) 55-05-00

+38 (0372) 4-34-03

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти віком від 6 років та молодь міста.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 10:00 до 20:00

Навчання 
клієнтів

Напрями художньо-естетичного розвитку:
• Хореографічний жанр (класичний, народний, сучасний, 

бально-спортивний танці).
• Вокально-хоровий жанр (народний, естрадний спів; вокаль-

но-фольклорний гурток).
• Декоративно-ужиткове (студія «Художня вишивка») та об-

разотворче мистецтво (студії «Живопис» та «Арт-клас»), 
студія «Юний дизайнер».

• Театральний жанр (театральна студія «Паросток», гурток 
журналістики «Смайлики»).

• Творче об’єднання раннього розвитку дитини «Малюк».

Ч
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З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія
 Комунальна медична установа «Міська дитяча клінічна 

лікарня»
Адреса вул. Буковинська, 4, м. Чернівці, 58022
Тел. +38 (03722) 53-08-75 
Факс +38 (03722) 53-08-75
E-mail childhood1@rambler.ru
Web www.muoz.cv.ua/lanlpu

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Територіальна громада міста й області, яка потребує медичної 
допомоги та консультування.

Графік 
роботи

 Пн-Пт: з 9:00 до 18:00

Медичні Структурні підрозділи та кабінети: 
• Нейросонографії, ендоскопії, організований скринінг ново-

народжених у пологових будинках м. Чернівці.
• Стоматологічний кабінет.
• Відділення реабілітації для дітей з ураженнями нервової 

системи.
• Кабінет логопеда: Електрокардіографія. Електроенцефало-

графія.
• Відділення променевої діагностики.
• Кабінет голкорефлексотерапії.
• УЗД у стаціонарі «Колос».
• Рентгенкабінет.

МЕДИЦИНА

К
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К

З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія Комунальна медична установа «Міська дитяча 
поліклініка»

Адреса просп. Незалежності, 109 а,  м. Чернівці, 58029
Тел. +38 (03722) 4-75-48
Факс +38 (03722) 4-75-48
E-mail mdp.cv.ua@mail.ru 

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Дитяче населення міста.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 8:00 до 18:00

Медичні Медичне консультування та діагностика:
• комплекс основних біохімічних досліджень;
• профілактичні щеплення;
• профілактичний огляд дитячого населення міста;
• рентгенологічне та фізіотерапевтичне відділення тощо.
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К
З

аг
ал

ьн
а 

ін
ф

ор
м

ац
ія Комунальна медична установа «Міська дитяча 

стоматологічна поліклініка»
Адреса вул. Головна, 93, м. Чернівці, 58001
Тел. +38 (0372) 52-65-02 
Факс +38 (0372) 52-65-02
E-mail stomatp@rambler.ru

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти та молодь міста.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 8:00 до 17:00

Медичні Консультування та лікування.



Довідник громадських організацій та установ в м. Чернівці

25

К

З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія Комунальна медична установа «Міський клінічний 
пологовий будинок №1»

Адреса вул. Головна, 129, м. Чернівці, 58001
Тел. +38 (03722) 353-76
Факс +38 (03722) 353-76
E-mail roddom_chv@mail.ru

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Територіальна громада міста.

Графік 
роботи

Цілодобово.
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К
З

аг
ал

ьн
а 

ін
ф

ор
м

ац
ія Комунальна медична установа «Міський клінічний 

пологовий будинок №2»
Адреса вул. Ровенська, 8, м. Чернівці, 58013
Тел. +38 (0372) 7-19-79
Факс +38 (0372) 7-19-79
E-mail roddom2.cv@gmail.com

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Територіальна громада міста. 

Графік 
роботи

Цілодобово.
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К

З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія
Комунальна медична установа «Мiська поліклініка №1»

Адреса вул. Шкільна, 8, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (03722) 2-01-15
E-mail carav@mail.ru
Контактна особа Багрій Володимир Миколайович, головний лікар

П
ос

лу
ги

Клієнти Територіальна громада міста віком від 18 років. 

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 8:00 до 18:00

Медичні Медичне обстеження та консультація.
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Комунальна медична установа «Міська поліклініка №2»

Адреса вул. Лесі Українки, 11, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (03722) 52-74-12
Факс +38 (03722) 52-33-01
E-mail poliklinikamp2@rambler.ru 

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Мешканці Шевченківського району м. Чернівці віком від 18 
років.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 08:00 до 19:00
Аналізи: з 09:00 до 11:00

Медичні Флюрографічне обстеження, тестування на ВІЛ-інфекцію для 
всіх верств населення.
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Комунальна медична установа «Міська поліклініка №5»

Адреса вул. Стасюка, 2 а, м.Чернівці, 58002
Тел. +38 (372) 55-39-29
Факс +38 (372) 55-39-29 
E-mail muoz@ukr.net
Web www.muoz.cv.ua

П
ос

лу
ги

Клієнти Територіальна громада міста.

Графік 
роботи

Пн, Ср, Пт: з 9:00 до 14:00
Вт, Чт: з 14:00 до 19:00

Медичні Первинний медичний огляд, консультація, направлення на до- 
обстеження та лікування. 
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Комунальна медична установа «Міська станція швидкої 
медичної допомоги»

Адреса вул. Мусоргського, 8, м. Чернівці, 58018
Тел. +38 (0372) 7-69-10
E-mail cv_shmd@ukr.net

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Територіальна громада міста.

Графік 
роботи

Цілодобово.

Медичні Консультація та цільова допомога.
Пункти ШМД:

• Мікрорайон «Садгора»: +38 (0372) 59-31-34.
• Мікрорайон «Роша»: +38 (0372) 52-43-30.
• Мікрорайон «Руський»: +38 (0372) 6-08-08.
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Комунальна медична установа «обласний 
ендокринологічний клінічний диспансер»

Адреса вул. Федьковича, 50, м. Чернівці, 58022
Тел. +38 (03722) 3-63-61
E-mail oblendo@mail.ru

П
ос

лу
ги

Клієнти Територіальна громада Чернівецької області.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00

Медичні Раннє виявлення та контроль за діабетом і його ускладненнями. 
Кабінет репродуктивної ендокринології та реабілітаційне відді-
лення.
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ія Комунальна медична установа «обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер»

Адреса вул. Максимовича, 6, м. Чернівці, 58018
Тел. +38 (03722) 4-11-06

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Територіальна громада Чернівецької області.

Графік 
роботи

Цілодобово.

Медичні Структурні підрозділи та кабінети: 
• Хірургічне відділення.
• І фтизіатричне відділення – для лікування вперше виявлених 

хворих на туберкульоз. 
• II фтизіатричне відділення – для лікування хворих з хроніч-

ними формами туберкульозу легень та ВІЛ-асоційованим 
туберкульозом.

• Діагностичне відділення.
• Організаційно-методичний кабінет.
• Поліклінічне відділення.
• Лабораторне, яке включає загальноклінічні та бактеріологіч-

ні обстеження.
• Рентгенологічне відділення.
• Обласний флюроцентр, який проводить профілактичне масо-

ве обстеження населення області.
• Ендоскопічний та фізіотерапевтичний кабінети.
• Загальнолікарняне відділення та приймальний покій.
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ія Комунальна медична установа «Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня»

Адреса вул. Івана Підкови, 11, м. Чернівці, 58025
Тел. +38 (03722) 59-03-96

П
ос

лу
ги

Клієнти Територіальна громада Чернівецької області. 

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00

Медичні Структурні підрозділи та кабінети: 
• 1-е психіатричне відділення (чоловіче), до якого направля-

ються також клієнти для примусового лікування згідно з ви-
роками суддів з призначенням режиму нагляду.

• 2-е психіатричне відділення (жіноче).
• 3-е неврологічне відділення. 
• 4-е відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної тера-

пії для хворих з психічними розладами.
• 5-е психіатричне відділення для хворих з граничним станом 

психічних розладів (неврози).
• 6-е психіатричне відділення (дитячо-підліткове).
• 7-е психіатричне відділення (чоловіче).
• 8-е психіатричне відділення (жіноче).
• 9-е психіатричне відділення (чоловіче).
• 10-е диспансерне відділення:

- амбулаторна судово-психіатрична експертна комісія;
- відділення сімейно-лікарсько-психологічного консульту-

вання;
- спеціалізована амбулаторна ЛКК по посвідченню підлітків 

допризовного та призовного віку;
- кабінет рефлексотерапії.

• 11-е відділення – приймальний покій (прозекторська та 
централізована стерилізація).

• 13-е сомато-психіатричне відділення (змішане) – лікування 
психічно хворих з вираженою супутньою соматичною пато-
логією.

• 14-е психіатричне відділення – лікування хворих на інфек-
ційні захворювання та туберкульоз.

• 15-е психіатричне відділення у кризовому стані пацієнтів.
• Фізіотерапевтичне відділення.
• Клінічно-діагностична лабораторія.
• Рентгенологічний та флюрографічний кабінети.
• Стоматологічний кабінет.
• Кабінет функціональної діагностики.
• Денний стаціонар – центр реабілітації та соціальної адапта-

ції осіб з розумовою відсталістю.
• Денний стаціонар неврологічного профілю.
• Організаційно-методичний консультативний відділ.



Довідник громадських організацій та установ в м. Чернівці

34

К

З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія Комунальна медична установа «Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер»

Адреса вул. Федьковича, 29, м. Чернівці, 58022
Тел. +38 (03722) 3-32-24
Факс +38 (03722) 3-32-24
E-mail chond@inbox.ru

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Територіальна громада міста.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00

Медичні Послуги наркологічної служби.
Підрозділ замісної підтримуючої терапії (ЗПТ) для 70 нарко-
залежних хворих із супутніми інфекційними хворобами (ВІЛ/
СНІД, гепатити В і С, туберкульоз).

Апарат  управління, 
відділення профілактичних наркологічних оглядів: 
вул. Федьковича, 29, м. Чернівці
тел./факс.: +38 (03722) 332-24
E-mail: chond@inbox.ru 

Диспансерне відділення,
клініко-діагностична лабораторія:
вул. Миколаївська, 30 а, м. Чернівці
тел.: +38 (03722) 330-75, 542-899

Стаціонарне відділення:
вул. Миколаївська, 32 б, м. Чернівці
тел.: +38 (03722) 719-57

наркологічні кабінети при ЦРЛ, розташовані у приміщеннях поліклінік районних лікарень.
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ія Комунальна медична установа «Чернівецький обласний 
шкірно-венерологічний диспансер»

Адреса вул. Челюскінців, 9, м. Чернівці, 58000 
Тел. +38 (03722) 2-30-67
Факс +38 (03722) 2-30-67
E-mail okbd@mail.ru

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Територіальна громада області.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00

Медичні Структурні підрозділи та кабінети: 
•Венерологічне відділення: +38 (0372) 52-46-12.
•Диспансерно-поліклінічне відділення: +38 (0372) 52-31-04.
•Шкірне відділення: +38 (0372) 52-52-51.

К
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ія обласна комунальна медична установа «обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій «Садгора»

Адреса вул. Івана Підкови, 11, м. Чернівці, 58025
Тел. +38 (03722) 59-03-96

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00

Медичні Профілактика, діагностика і лікування хворих дітей, Структурні 
підрозділи та кабінети: 

•І-е відділення для дітей віком від 11 до 18 років.
•ІІ-е відділення для дітей від народження до 10 років. 
•Відділення для дітей від 3-х до 10-ти років з захворюваннями 

дихальних шляхів нетуберкульозної етіології.
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ія обласна комунальна медична установа «обласний 
лікувально-фізкультурний диспансер»

Адреса вул. Стеценка, 3, м. Чернівці, 58022
Тел. +38 (03722) 3-13-85

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Молодь. 

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00

Медичні Структурні підрозділи та кабінети:  
•Відділення спортивної медицини.
•Відділення функціональної діагностики та тестування.
•Відділення реабілітації.

Функціонують 34 кабінети лікувально-профілактичних закладів 
області. 

Навчання 
спеціалістів

ОЛФД тісно співпрацює з Буковинським державним медичним 
університетом. На базі диспансеру проводиться навчання лі-
карів-інтернів зі спеціальності «Медична реабілітація» та сту-
дентів зі спеціальностей «Лікувальна фізкультура та спортивна 
медицина», «Основи реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фіз-
культури та масажу», «Медична і соціальна реабілітація».

Інше 38 дитячих юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)

основні напрямки діяльності:
Основна діяльність лікарсько-фізкультурної служби спрямована на: 

• медичне забезпечення осіб, що займаються фізичною культурою та спортом; 
• організаційно-методичне керівництво службою лікарського контролю і лікувальної фіз-

культури у закладах охорони здоров’я. 

О
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ія Управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради

Адреса вул. О. Кобилянcької, 22, м.Чернівці, 58002
Тел. +38 (372) 55-39-29
Факс +38 (372) 55-39-29 
E-mail muoz@ukr.net
Web www.muoz.cv.ua

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Територіальна громада міста.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00

Медичні Контроль за якістю та доступом до медичних послуг. 

Юридичні Урядова «Гаряча лінія» з питань захисту прав та попередження 
корупції: +38 0 800 507 309.

Навчання 
спеціалістів

Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та 
захисту прав працівників закладів охорони здоров’я.

основні напрямки діяльності:
•Аналіз стану охорони здоров’я у місті, прогнозування розвитку та удосконалення мережі 

закладів охорони здоров’я незалежно від типів і форм власності згідно з потребою гро-
мадян у медичній допомозі, розробка та організація виконання міських програм розвитку 
охорони здоров’я.

•Забезпечення в межах наданих повноважень безоплатності та доступності медицини на 
території міста, якості медичної допомоги, створення належних умов в закладах охорони 
здоров’я для перебування в них хворих та роботи персоналу.

•Контроль за дотриманням законодавства в галузі охорони здоров’я, стандартів лікування 
та соціальних нормативів надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я.

•Організаційно-методичне керівництво та перевірка діяльності закладів охорони здоров’я, 
які належать до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, організація 
їх фінансового, кадрового та матеріально-технічного забезпечення, координація діяльнос-
ті цих закладів, а також закладів охорони здоров’я інших форм власності.

•Сприяння розвитку мережі  закладів охорони здоров’я усіх форм власності, індивідуаль-
ної підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я.

•Ззміцнення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я, забезпе-
чення проведення та підвищення рівня акредитації закладів охорони здоров’я.

•Сприяння розвитку самоврядування у закладах охорони здоров’я.
•Комплектування закладів охорони здоров’я медичними працівниками, в тому числі керів-

ними кадрами, удосконалення професійної кваліфікації медичних працівників, їх перепід-
готовка та атестація згідно з чинним законодавством.

•Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у медичному процесі 
закладів охорони здоров’я міста.
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ія Чернівецький обласний медичний діагностичний центр

Адреса вул.Стасюка, 5 а ,м. Чернівці, 58022
Тел. +38 (03722) 3-10-96
Факс +38 (03722) 3-10-96

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Територіальна громада області.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00

Медичні Структурні підрозділи та кабінети:  
•Апарат управління діагностичного центру.
•Центр антенатальної охорони плоду та медичної генетики. 
•Центр планування сім‘ї та репродукції людини.
•Відділення прийому хворих та консультацій, реєстратура.  
•Відділення променевої діагностики. 
•Відділення ендоскопії. 
•Відділення ультразвукової діагностики. 
•Відділення функціональної діагностики.
•Відділення клініко-діагностичних та цитоморфологічних до-

сліджень. 
•Кабінет обліку медичної статистики.
•Іінженерний відділ та відділ автоматизованої системи управ-

ління.
•Господарсько-обслуговуюча служба.  

Ч
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ія Чернівецький обласний центр профілактики та боротьби 
зі СніДом

Адреса вул. Мусоргського, 2, м. Чернівці, 58018
Тел. +38 (0372) 54-18-96 
Факс +38 (0372) 54-18-96
E-mail cv_aids@ukr.net
Web www.snid.cv.ua  

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Територіальна громада області, люди, які живуть з ВІЛ/СНІД.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00

Медичні Структурні підрозділи та кабінети:  
•Кабінет «Довіра».
•Амбулаторно-поліклінічне відділення.
•Відділення денного стаціонару.
•Відділ профілактичної, організаційно-методичної роботи та 

епідеміологічного моніторингу.
•Центр моніторингу й оцінки з виконання програмних заходів 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.
•Лабораторія діагностики ВІЛ-інфекції.

Послуги:
•Організаційно-методична допомога з питань ВІЛ-інфекції 

лікувально-профілактичним закладам області.
•Диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами.
•Профілактика передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.
•Постконтактна профілактика ВІЛ-інфекції особам, що мали 

ризик інфікування ВІЛ.
•Обстеження на ВІЛ та опортуністичні інфекції.
•Призначення та моніторинг противовірусної терапії.
•Консультації психолога та вузьких спеціалістів.
•Санітарно-освітня робота.
•Організація та проведення тренінгів, семінарів для фахівців 

інших служб та відомств.
•Моніторинг поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населен-

ня області.
основні напрямки діяльності:

• Моніторинг та оцінка виконання програмних заходів профілактики ВІЛ-інфекції, ліку-
вання, догляд та підтримка ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

• Співпраця з урядовими та неурядовими організаціями, які реалізують політику у сфері 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу з метою загальної координації дій усіх учасників у рамках 
системи моніторингу і оцінки.

• Здійснення аналітичної, інформаційно-освітньої, консультативної та іншої діяльності, 
пов’язаної з виконанням завдань, спрямованих на стабілізацію епідемічної ситуації з 
ВІЛ-інфекції/СНІДу в області.

•Координація діяльності неурядових організацій з питань профілактики ВІЛ-інфекціі/
СНІДу.
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Чернівецька обласна громадська організація 
«Педагогічне товариство практичних психологів, 
соціальних педагогів»

Адреса вул. Івана Франка, 20, каб. №1, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (050) 96-96-341  
Факс -
E-mail diana_roma@ukr.net
Web -
Контактна особа Романовська Діана Дорімедонтівна  

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Молодь та населення Чернівецької області.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00

Соціально-
психологічні

• Психологічне консультування. 
• Профілактично-просвітницькі навчальні тренінги. 
• Просвітницько-профілактичні заходи для молоді, населення.
• Моніторингові дослідження. 
• Методичні профілактично-просвітницькі розробки. 

Тимчасове 
проживання

Проживання для учнів ліцею в гуртожитку на період навчання.

Навчання 
спеціалістів

•Навчання та підвищення кваліфікації педагогів-тренерів на 
основі просвітницько-профілактичних програм.

•Навчання з підготовки тренерів профілактичних програм.
основні напрямки діяльності:

•Просвітницька робота.
•Первинна профілактика. 

Ч
НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
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Чернівецька обласна організація Товариства Червоного 
Хреста України

Адреса  вул. Маяковського, 31, м. Чернівці, 58003
Тел. +38 (0372) 52-81-19 

+38 (067) 372-45-03
Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти-сироти, діти-інваліди, баготодітні сім'ї.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 9:00 

Соціально-
психологічні

Консультація соціального працівника та психолога.

Медичні Медико-соціальна допомога дітям-інвалідам.

Гуманітарна 
допомога

Гуманітарна  допомога (одяг, харчування, ліки, іграшки, тощо).

Ч
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ія Чернівецьке міське об’єднання громадян «народна 
допомога»

Адреса вул. Барбюса, 6, м. Чернівці, 58029
Тел. +38 (0372) 58-51-56
Факс +38 (0372) 58-51-56
E-mail office@nardop.org.ua   
Контактна особа Анохіна Анастасія Аркадіївна, директор 

Анохіна Анастасія Аркадіївна, директор  

П
ос

лу
ги

Клієнти Соціально незахищені мешканці міста, бездомні та безпритульні 
громадяни. 

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00

Соціально-
психологічні

Соціальна підтримка, піклування про поліпшення умов життя 
соціально незахищених та ізольованих груп населення. 
Соціальний супровід.

Медичні Сприяння в медичному обстеженні та діагностиці.

Тимчасове 
проживання

Надання нічлігу та тимчасового місця проживання.

Харчування Надання безкоштовного харчування. 

Гуманітарна 
допомога

Надання гуманітарної допомоги (теплих речей та одягу). 

Основні напрямки діяльності:
•Центр ресоціалізації для бездомних (тимчасове житло).
•Центр обліку бездомних громадян.
•Їжа на колесах – вуличне харчування для бідних та бездомних громадян.
•Вулична робота з бездомними та профілактична робота з групою ризику.
•Народна кухня – їдальня для бідних, малозабезпечених осіб.
•Народна школа – кулінарні курси та трудотерапія для представників соціально відмежо-

ваних груп.

Ч
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Чернівецьке обласне відділення вБо «всеукраїнська 
Мережа людей, які живуть з віЛ/СніД»

Адреса вул. Полєтаєва, 11, м. Чернівці, 58022
Тел. +38 (050) 074-11-57

+38 (091) 379 81-18
+38 (068) 232-28-60

E-mail сhernovci RP@ukr.net
Web www.network.org.ua
Контактна особа Велижанін Вадим Володимирівна, голова правління 

Іванченко Наталія   

П
ос

лу
ги

Клієнти ЛЖВС, в т.ч. вагітні, діти віком до 15 років та особи, які прожи-
вають у сім’ях ЛЖВС. 
Ув’язнені Сокирянської виправної колонії №67 (СВК №67), 
Копиченської Виправної колонії №112 (КВК №112) та Черні-
вецького слідчого ізолятора №1 (СІЗО №1).

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00

Соціально-
психологічні

•Консультації: соціального працівника, психолога, педагога з 
питань профілактики та життя з ВІЛ/СНІД.

•Робота кімнати денного перебування для дітей: Пн-Пт – з 
10.00 до 14.00.

•Група самодопомоги: Чт – з 18:00 до 19.00.
Медичні •Соціальний супровід в медичні установи. 

•Медичне консультування: гінеколога, фтизіатра, педіатра, 
інфекціоніста, нарколога.

•Патронаж на дому та в медичних установах.
•Діагностика в пенітенціарних закладах. 

Юридичні •Правова підтримка.
•Консультації юриста з питань попередження стигми, дискри-

мінації та захисту прав.
•Допомога в оформлені пенсії.

Гуманітарна 
допомога

Медикаменти (за наявністю рецепта від лікаря з печаткою), 
одяг, підгузники, харчування, іграшки для ЛЖВС та їх родин.

Навчання 
клієнтів

•Культурно-масові заходи.
•Літні табори (щороку).
•Групові форми роботи з клієнтами з питань попередження й 

лікування ВІЛ/СНІД та захисту прав ЛЖВС.
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ія Чернівецький міський благодійний фонд «Життя заради 
життя»

Адреса вул. Старобельська, 3, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372) 57-24-67

+38 (066) 260-09-18
Факс +38 (0372) 57-24-67

Анохіна Анастасія Аркадіївна, директор  

П
ос

лу
ги

Клієнти ЛГБТ, учнівська молодь, ЛЖВС та їх найближче оточення.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00
Обід: з 13:00 до 14:00

Соціально-
психологічні

Індивідуальна та групова робота, консультації фахівців: соціаль-
ного працівника, психолога. 
Групи взаємодопомоги.

Медичні Консультація лікаря, сприяння в доступі до діагностики та ліку-
вання ВІЛ,  вірусних гепатитів.

Юридичні Консультації юриста.

Гуманітарна 
допомога

Одяг, харчування, ліки.

Навчання 
клієнтів

Освітні програми та просвітницькі акції, компанії.

Ч
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Чернівецький міський благодійний фонд «нова сім’я»

Адреса вул. Комарова, 28-г, м. Чернівці, 58025
Тел. +38 (0372) 55-83-63 

+38 (0372) 50-11-80 – Денний реабілітаційний центр для 
молоді та Центр соціально-психологічної допомоги «Діалог»

Факс +38 (0372) 55-83-63
+38 (0372) 50 11 80 – Денний реабілітаційний центр для моло-
ді  та Центр соціально-психологічної допомоги «Діалог»

E-mail t_berezhnaya@mail.ru – Президент фонду 
familynew@ukr.net  – Центральний офіс
new-family.reabcentr@i.ua – Денний реабілітаційний центр для 
молоді та Центр соціально-психологічної допомоги «Діалог» 
metod-centr@bk.ru – Методичний центр здоров’я та розвитку 
молоді

Web www.new-family.ucoz.ua                
Іванченко Наталія   

Ч
П

ос
лу

ги

Клієнти Учнівська молодь міста та їх батьки; СІН та їх найближче ото-
чення; ЖСБ; діти вулиці.

Графік 
роботи

Пн-Сб: з 10:00 до 20:00

Соціально-
психологічні

•Індивідуальні та групові консультації: психолога, консультан-
та за принципом «рівний – рівному»; соціального працівни-
ка; педагога-тренера спортивно-оздоровчої програми.

•Психологічна підтримка та адаптація: групова терапія; пси-
хокорекція залежної поведінки; постреабілітаційна підтрим-
ка. 

•Соціальний супровід, направлення та переадресація до фа-
хівців – партнерських організацій та установ.   

•Профілактика соціально-небезпечних захворювань ВІЛ, 
ІПСШ, ТБ, вірусних гепатитів:
- пункти з обміну шприців та поширення засобів індивіду-

ального захисту й освітніх матеріалів;  
- мобільні пункти «Довіри» та «Соціальний патруль» вули-

цями міста.
•Група взаємодопомоги та психологічної підтримки, вул. 

Головна,118-а, Пн: 18:00-19:00.
Медичні •Консультація медичних фахівців: лікаря-інфекціоніста, ліка-

ря- нарколога, лікаря-дерматовенеролога, гінеколога, фтизі-
атра, хірурга, педіатра.   

•Направлення та супровід до медичних закладів для діагности-
ки та лікування інфекційних захворювань. 

•Надання першої невідкладної допомоги при передозуванні. 
•Надання пакету по догляду за судинами.
•Пакет з надання першої невідкладної допомоги при передо-

зуванні.
•Надання пакету з догляду за судинами та гендерний пакет з 

підтримки репродуктивного здоров’я.
Юридичні Консультації юриста.
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Харчування •Гаряче харчування при Центрі денного перебування для дітей 
вулиці та в режимі роботи Мобільного соціального патруля 
для дітей вулиці. 

•При Денному реабілітаційному центрі для молоді гаряче 
харчування надається резидентам програми, неповнолітнім 
дітям, батьки яких наркозалежні. 

•Центр соціально-психологічної допомоги «Діалог». Гаряче 
харчування: Пн.-Пт.: 13:00-15:00.   

Гуманітарна 
допомога

•Надання клієнтам БФ «Нова сім’я» різного віку одягу, взут-
тя,  іграшок, книжок, солодощів у вигляді подарунків до свята 
Святого Миколая, Різдва та Пасхи.

•Збір коштів для придбання медикаментів для лікування дітей, 
хворих на гепатит С (під час Акції до дня боротьби з гепати-
том). 

Навчання 
клієнтів

Групові  заняття (відеозаняття, інтерактивні зустрічі, тренінги, 
тощо) та індивідуальні консультування з тематики: 

•ВІЛ/СНІДу; ІПСШ; туберкульозу; вірусних гепатитів;
•про причини, наслідки та лікування наркотичної залежності; 
•про першу медичну допомогу; 
•збереження репродуктивного здоров’я; 
•запобігання насиллю; 
•юридична просвітницька робота.  

Навчання 
спеціалістів

•Навчання  соціальних працівників, консультантів за принци-
пом «рівний – рівному»  у формі щотижневих інформаційних 
занять та мінітренінгів за тематикою: ВІЛ, туберкульоз, ге-
патит: профілактика, діагностика, лікування, шляхи передачі;  
профілактика передозування, надання першої невідкладної 
допомоги; препарат «Налаксон»; АРВ-терапія  та прихиль-
ність до неї; постконтактна профілактика; основи мотивацій-
ного інтерв’ювання; мультирезистентний туберкульоз; види 
контрацепції та репродуктивне здоров’я; хімічна залежність; 
кейс-менеджмент; переадресація; робота МДК; ЗПТ.

•При Денному центрі реабілітації для молоді (вул. Червоно-
армійська, 83 а) діють групи супервізії для працівників со-
ціальної сфери та молодих фахівців, студентів Чернівецького 
національного університету імені Ю. Федьковича за спеці-
альностями «психолог», «соціальний педагог». 

•Біблотека з питань залежностей та одужання. Понад 100 на-
йменувань відеофільмів, аніма-, аудіо- та текстових книг – у 
вільному доступі для громади міста, зокрема, для фахівців. 

основні напрямки діяльності:
•Методичний центр здоров’я та розвитку молоді. Первинна профілактика негативної 

поведінки, в т.ч. профілактика правопорушень, серед молоді віком від 6 років та їх най-
ближчого оточення. Методична підтримка молодих фахівців: тематична бібліотека; групи 
супервізії. Ініціювання проведення досліджень причин та наслідків ризикованої поведінки 
серед молоді регіону. Адаптація та впровадження на території регіону успішних практик 
дружніх країн. Розробка та впровадження нових актуальних методів та програм профі-
лактичної роботи зі збереження здоров’я та розвитку молоді.     

•Центр соціально-психологічної допомоги «Діалог». Соціально-психологічна, правова 
та інформаційна підтримка неповнолітніх із досвідом вживання психотропних речовин, їх 
аналогів задля збереження здоров’я, соціальних зв’язків та попередження протиправних 
дій. Розвиток діяльності Партнерської мережі установ та громадських організацій з про-
філактики наркоманії та інших залежностей серед молоді та дітей м. Чернівці.

Ч
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•Зменшення шкоди. Вторинна профілактика ВІЛ, ІПСШ, ТБ та вірусних гепатитів серед 
груп найбільшого ризику: СІН; ЖСБ; діти вулиці. Консультація вузьких спеціалістів з 
питань медичної, правової та інформаційної допомоги. Поширення засобів індивідуально-
го захисту та освітніх матеріалів. ЗПТ. 

•Денний реабілітаційний центр для молоді. Психологічна допомога та супровід резиден-
тів центру та їх найближчому оточенню для підтримки ремісії. Направлення на стаціонар-
не лікування (медичне, реабілітація тощо) та постреабілітаційна підтримка.

•Робота гарячої мобільної лінії з питань залежностей та одужання: +38 (066) 012-55- 35.

Ч
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ія
Чернівецький обласний благодійний фонд «Діти-
інваліди»

Адреса вул. Гребінки, 11, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (03722) 2-08-47
Факс +38 (03722) 55-05-00

Анохіна Анастасія Аркадіївна, директор  

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти з порушенням психічного розвитку ; діти з порушенням 
опорно-рухового апарату віком від 7 до 16 років.

Графік 
роботи

Пн-Сб: з 09:00 до 18:00

Соціально-
психологічні

•Соціальна реабілітація.
•Психологічна реабілітація. 
•Педагогічна реабілітація. 
•Соціально-побутова реабілітація.
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ія Чернівецький обласний благодійний фонд «Центр Плюс»

Адреса вул. Мусоргського, 2, м. Чернівці, 58005
Тел. +38 (066) 832-03-62 

+38 (095) 465-30-20
E-mail ccvplus@gmail.com
Web www.centrplus.snid.cv.ua

Анохіна Анастасія Аркадіївна, директор  

П
ос

лу
ги

Клієнти ЛЖВС.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 08:00 до 20:00, обід – 13:00 до 14:00

Соціально-
психологічні

Послуги психолога,  дотестове та післятестове консультування,  
послуги соціального працівника.

Медичні Обстеження та тестування на ВІЛ, консультації лікарів-інфекці-
оністів, зокрема, дитячого інфекціоніста.

Ч
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ія

вище професійне художнє училище №5  

Адреса вул. Тобілевича, 1, м. Чернівці, 58001
Тел. +38 (0372) 55-47-83 
Факс +38 (0372) 55-47-83 
E-mail vphu-5@meta.ua

Анохіна Анастасія Аркадіївна, директор  

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти від 15 років.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 08:00 до 17:00

Соціально-
психологічні

Послуги практичного психолога та соціального педагога:
•Діагностика.
•Індивідуальна робота.
•Групові заняття.

Тимчасове 
проживання

Проживання для учнів училища в гуртожитку на період навчан-
ня. 

Навчання 
клієнтів

Навчання за спеціальностями:
•столяр; 
•живописець; 
•реставратор декоративно-художнього фарбування; 
•реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів; 
•штукатур; 
•лицювальник-плиточник; 
•різьбяр по дереву та бересті.

В
ОСВІТА 
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ія Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Чернівецький професійний будівельний ліцей»

Адреса вул. Миколаївська, 38 а, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372) 54-28-31
Факс +38 (0372) 54-28-31
E-mail ptu4@meta.ua

Анохіна Анастасія Аркадіївна, директор  

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти від 15 років

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 08:00 до 17:00

Соціально-
психологічні

Послуги практичного психолога та соціального педагога:
•Діагностика.
•Індивідуальна робота.
•Групові заняття.

Тимчасове 
проживання

Проживання для учнів ліцею в гуртожитку на період навчання. 

Навчання 
клієнтів

Навчання за спеціальностями:
•маляр-штукатур; 
•столяр;
•монтажник гіпсокартонних конструкцій;
•штукатур; 
•маляр;
•штукатур-пічник;
•електрогазозварювальник.   

Д
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ія Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Чернівецький професійний ліцей автомобільного 
сервісу»

Адреса вул. Садовського, 6, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372) 52-67-89 
Факс +38 (0372) 52-67-89 
E-mail ptu6@meta.ua

Анохіна Анастасія Аркадіївна, директор  

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти від 15 років.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 08:00 до 17:00

Соціально-
психологічні

Послуги практичного психолога та соціального педагога:
•Діагностика.
•Індивідуальна робота.
•Групові заняття.

Тимчасове 
проживання

Проживання для учнів ліцею в гуртожитку на період навчання. 

Навчання 
клієнтів

Навчання за спеціальностями:
•слюсар з ремонту автомобілів;  
•водій автотранспортних засобів категорії «В», «С»;
•слюсар-електрик ремонту електроустаткування; 
•електрогазозварювальник;
•слюсар експлуатації та ремонту газового устаткування. 

Д
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ія Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Чернівецький професійний ліцей залізничного 
транспорту»

Адреса вул. Нікітіна, 27 м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372) 59-23-05 
Факс +38 (0372) 59-23-05
E-mail  ptu-14@mail.ru 

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти від 15 років

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 08:00 до 18:00

Соціально-
психологічні

Послуги практичного психолога та соціального педагога:
•Діагностика.
•Індивідуальна робота.
•Групові заняття.

Тимчасове 
проживання

Проживання для учнів ліцею в гуртожитку на період навчання. 

Навчання 
клієнтів

Навчання за спеціальностями:
•черговий по залізничній станції;
•провідник пасажирського вагона;
•бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних 

споруд;
•покрівельник сталевих покрівель;
•електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку-

вання;
•машиніст холодильних установок;
•верстатник широкого профілю;
•оператор верстатів з програмним керуванням;
•помічник машиніста тепловоза;
•слюсар з ремонту рухомого складу;
•слюсар з виробництва деталей санітарно-технічних систем.  

Д
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ія Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Чернівецький професійний машинобудівний ліцей»

Адреса вул. Хотинська, 47, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372) 59-04-02
Факс +38 (0372) 59-04-02
E-mail chpml@ukr.net 

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти від 15 років.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 08:00 до 17:00

Соціально-
психологічні

Послуги практичного психолога та соціального педагога:
•Діагностика.
•Індивідуальна робота.
•Групові заняття.

Тимчасове 
проживання

Проживання для учнів ліцею в гуртожитку на період навчання. 

Навчання 
клієнтів

Навчання за спеціальностями:
•секретар-друкарка;
•оператор комп’ютерного набору;
•слюсар з ремонту автомобілів;
•водій автомобіля категорії «В», «С»;
•радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної 

апаратури;
•верстатник широкого профілю;
•оператор верстатів з програмним керуванням;
•електрозварювальник ручного зварювання.   

Д
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ія Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат іі-ііі 
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
«Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей»

Адреса вул. Виниченка, 119, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372) 52-21-42
Факс +38 (0372) 52-21-42
E-mail oblinter119@ukr.net 

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти віком від 13 років до16 років.  

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 08:00 до 15:00

Тимчасове 
проживання

Проживання для учнів ліцею в гуртожитку на період навчання. 

Навчання 
клієнтів

•Повна середня освіта. 
•Поглиблене вивчення іноземної мови, математики, інформа-

тики, української мови.  

К
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ія Управління освіти Чернівецької міської ради

Адреса вул. Чевоноармійська, 17б, м. Чернівці., 58029
Тел. +38 (3722) 3-30-87
Факс +38 (3722) 3-30-87
E-mail crjada@mail.ru
Web www.osvitacv.com

П
ос

лу
ги

Клієнти Учнівська молодь міста.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00

Юридичні Консультації юриста з питань захисту прав для отримання якіс-
ної освіти. 

Навчання 
клієнтів

Надання доступу до якісної дошкільної, загальної середньої 
освіти. 

Основні напрямки діяльності:
•Реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням її регіональної специ-

фіки, особливостей соціально-культурного середовища міста.
•Забезпечення гарантованого Конституцією України права молоді на отримання 

повної загальної середньої освіти і здійснення контролю за повсюдним охопленням 
учнів різними формами її здобуття.

•Підготовка пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку освіти 
міста.

•Організація навчально-методичного, кадрового забезпечення закладів освіти, підви-
щення кваліфікації педагогічних працівників.

•Створення умов для забезпечення учнів міцними знаннями основ наук, формування 
громадянських, патріотичних і духовних якостей учнів та вихованців.

•Забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної 
в закладах і установах освіти всіх форм власності.

•Забезпечення права громадян, які належать до національних меншин, на навчання 
рідною мовою чи на вивчення рідної мови у навчальних закладах.

•Здійснення управління закладами освіти комунальної та інших форм власності, які 
знаходяться на території міста, та координація їх діяльності.

•Контроль за виконанням чинного законодавства з питань загальної середньої освіти, 
дотриманням вимог щодо змісту освіти у дошкільних, позашкільних, середніх закла-
дах освіти незалежно від форм власності.

У
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ія Чернівецька загальноосвітня школа і-ііі ступенів 
технологічного профілю №33 Чернівецької міської ради

Адреса вул. Червоноармійська, 152 а, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372)  3-31-66, 3-40-57
Факс +38 (0372)  3-31-66
E-mail cvznz-33@meta.ua

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти віком від 6 років та молодь.  

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 08:00 до 19:00

Тимчасове 
проживання

Проживання для учнів школи в гуртожитку на період навчання. 

Навчання 
клієнтів

Вечірні класи: з 14:20 до 19:00 

Ч
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ія Чернівецька загальноосвітня школа і-ііі ступенів  №16 
Чернівецької міської ради

Адреса вул. Білоруська, 77, м. Чернівці, 58000
Тел. -
Факс -
E-mail mailto:cvznz-16@meta.ua 

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти віком від 6 років до16 років.  

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 08:00 до 15:00

Навчання 
клієнтів

Початкова школа; повна середня освіта. 

Ч
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ія Чернівецьке вище професійне училище 
радіоелектроніки   

Адреса вул. Південно-Кільцева, 8, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372) 55-84-18 
Факс +38 (0372) 55-84-18
E-mail odaisky@mail.ru 

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти від 15 років.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 08:00 до 18:00

Соціально-
психологічні

Послуги практичного психолога та соціального педагога:
•Діагностика.
•Індивідуальна робота.
•Групові заняття.

Тимчасове 
проживання

Проживання для учнів училища в гуртожитку на період навчан-
ня. 

Навчання 
клієнтів

Навчання за спеціальностями:
•бухгалтер;
•секретар керівника;
•оператор комп’ютерного набору;
•слюсар-електромонтажник;
•електромонтер з ремонту та обслуговування електрооблад-

нання;
•радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної 

апаратури;
•верстатник широкого профілю;
•оператор верстатів з програмним управлінням. 

Ч
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Чернівецьке вище професійне училище №3    

Адреса вул. Головна, 127, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372) 52-53-55 
Факс +38 (0372) 52-53-55
E-mail vtu@sacura.net 

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти від 15 років.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 08:00 до 18:00

Соціально-
психологічні

Послуги практичного психолога та соціального педагога:
•Діагностика.
•Індивідуальна робота.
•Групові заняття.

Тимчасове 
проживання

Проживання для учнів училища в гуртожитку на період навчан-
ня. 

Навчання 
клієнтів

Навчання за спеціальностями:
•кравець, закрійник (на базі 9 класів – 3 роки; на базі 11 кла-

сів – 1,5 року);
•кравець;
•модистка головних уборів (на базі 9 класів – 3 роки);
•перукар (перукар-модельєр);
•манікюрниця (на базі 9 класів – 3 роки; на базі 11 класів – 

1,5 року). 

Ч
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Чернівецьке професійно-технічне училище №8    

Адреса вул. Руська, 198, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372) 6-19-70 
Факс +38 (0372) 6-19-70
E-mail ptu8_cv@i.ua 

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти від 15 років.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 08:00 до 18:00

Соціально-
психологічні

Послуги практичного психолога та соціального педагога:
•Діагностика.
•Індивідуальна робота.
•Групові заняття.

Тимчасове 
проживання

Проживання для учнів училища в гуртожитку на період навчан-
ня. 

Навчання 
клієнтів

Навчання за спеціальностями:
•кравець;
•вишивальниця;
•швачка;
•офіціант;
•бармен;
•кухар;
•кондитер;
•слюсар-ремонтник швацького устаткування;
•агент з організації туризму;
•екскурсовод. 

Ч
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відділ Державної пенітенціарної служби України
в Чернівецькій області 

Адреса  вул. Українська, 39, м.Чернівці, 58000
Тел.  +38 (0372) 52-62-63
Факс  +38 (0372) 52-62-63
E-mail  ruvrus@yandex.ru
Контактна особа Кувіла Руслан Миколайович, начальник Кримінально-виконав-

чої інспекції,  старший інспектор з оперативної діяльності 
(КВІ).

П
ос

лу
ги

Клієнти Особи, які знаходяться під вартою або відбувають покарання 
умовно.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00

Соціально-
психологічні

Послуги психолога, допомога у працевлаштуванні.

Юридичні •Організація тримання осіб, узятих під варту, забезпечення 
виконання вироків суду і застосування передбачених законом 
заходів впливу з метою виправлення і профілактики асоці-
альної поведінки засуджених осіб. 

•Забезпечення додержання вимог законодавства в органах і 
установах, запобігання вчиненню злочинів і дисциплінарних 
проступків самими засудженими та особами, взятими під вар-
ту, їх припинення та виявлення і розкриття злочинів, вчине-
них в органах і установах, здійснення оперативно-розшукової 
діяльності.

•Телефон довіри державного департаменту України з питань 
виконання покарань: 0-800-501-65-90 (міжміський).

В
ПРАВОЗАХИСТ
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Головне управління МвС України в Чернівецькій області  

Адреса Головна, 24, м. Чернівці, 58000
Тел. + 38 (0372) 52-20-64, 55-26-02, 59-14-02, 59-14-12

Сектор кримінальної міліції у справах дітей:
+ 38 (0372) 591573
Відділення боротьби з незаконним обігом наркотиків 
+ 38 (0372) 59-15-53

Факс + 38 (0372) 52-20-64
Контактна особа Попов Олег Миколайович, т. в. о. начальника

П
ос

лу
ги

Клієнти Громадяни України, зокрема, неповнолітні особи. 

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00

Інше Телефон довіри: +38 (0372) 52-42-24, 59-15-43

Основні напрямки діяльності:
•Забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів. 
•Запобігання правопорушенням та їх припинення.
•Охорона і забезпечення громадського порядку. 
•Виявлення кримінальних правопорушень.
•Участь  у  розкритті  кримінальних  правопорушень  та розшуку осіб,  які  їх  вчини-

ли, у порядку, передбаченому  кримінальним процесуальним  законодавством (п.5 
статті 2 в редакції Закону №4652-VI (4652-17) від 13.04.2012 р.).  

•Забезпечення безпеки дорожнього руху; захист власності від злочинних та кримінально 
протиправних посягань (статтю 2 доповнено новим абзацом згідно із Законом №4652-
VI (4652-17) від 13.04.2012 р.).

•Виконання  адміністративних  стягнень (п. 8 статті 2 із змінами, внесеними згідно із 
Законом №4652-VI (4652-17) від 13.04.2012 р.).  

•Участь у наданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння  у  межах   
своєї компетенції   державним  органам, підприємствам, установам і організаціям 
у виконанні покладених на них законом обов’язків (стаття 2 в редакції Закону 
№5459-VI (5459-17) від 16.10.2012 р.). 

Г
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Головне управління юстиції у Чернівецькій області 

Адреса вул. Грушевського, 1, м. Чернівці,  58000
Тел. +38 (0372) 55-27-60  

Урядова «гаряча лінія»: 0-800-507-309
Факс +38 (0372) 55-27-60 
Web www.minjust.cv.ua
Контактна особа Беженар Мірча Дмитрович, в.о. начальника Головного управ-

ління юстиції у Чернівецькій області

П
ос

лу
ги

Клієнти Молодь та їх оточення.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 08:00 до 21:00
Сб: з 08:00 до 19:00

Юридичні Правова підтримка та юридична допомога.
Телефони довіри: 
– з питань діяльності органів державної  виконавчої служби: 
    +38 (0372) 52-59-11;
– з питань діяльності нотаріату:
    +38 (0372) 58-51-86.

Г
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Чернівецький міський нотаріальний округ, приватний 
нотаріус 

Адреса пл. Центральна, 8/8, м. Чернівці, 58002
Тел. +38 (0372) 55-79-01
Контактна особа Скутар Світлана Володимирівна, приватний нотаріус 

П
ос

лу
ги

Клієнти Громадяни України 

Графік 
роботи

Щодня: з 08:00 до 18:00

Юридичні Оформлення юридичних та правових документів.

Ч
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Юридична клініка при правознавчому відділенні 
Чернівецького кооперативного економіко-правового 
коледжу 

Адреса пров. 1-й Кармелюка, 6, м. Чернівці, 58003
Тел. +38 (0372) 53-05-92
Факс +38 (0372) 53-05-92
Контактна особа Ниміджан Ю.В., викладач;

Голова Юридичної клініки – Лакуста Яна 

П
ос

лу
ги

Клієнти Студентська молодь та їх оточення. 

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 16:00

Юридичні • Надання співробітникам коледжу, студентам та членам їх 
сімей безоплатної правової допомоги. 

• Проведення заходів, які сприяють розвитку та підвищенню 
правової освіти та правової культури студентської молоді.

• Забезпечення можливості спілкування студентів під час нав-
чального процесу та безпосередньо при наданні юридичної 
допомоги з фахівцями-практиками судових і правоохоронних 
органів, інших державних органів та органів місцевого само-
врядування.

Ю



Довідник громадських організацій та установ в м. Чернівці

68

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
З

аг
ал

ьн
а 

ін
ф

ор
м

ац
ія відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради

Адреса вул. Червоноармійська, 84, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372) 55-72-83, 52-43-08
Факс +38 (0372) 55-72-83
E-mail molsim@rambler.ru
Web www.chernivtsy.eu/portal/10/35/822-822.html

П
ос

лу
ги

Клієнти Молоді сім’ї, діти та молодь міста.  

Соціально-
психологічні

•Надання комплексної соціальної підтримки, психологічної, 
юридичної та інформаційної, соціально-економічної та соці-
ально-педагогічної допомоги сім`ям, в яких виховуються діти 
та молодь з особливими потребами. 

•Функціонування клубу «Паросток».
•Соціальний супровід прийомних сімей та дитячого будинку 

сімейного типу.
Тимчасове 
проживання

Соціальне житло для дітей, позбавлених батьківської опіки.

Основні напрямки діяльності:
•Реалізація державної політики з питань дітей, молоді та сім’ї в м. Чернівці.
•Підтримка соціальних програм та проектів молодіжних громадських організацій.
•Надання консультацій молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам щодо отри-

мання пільгових довготермінових кредитів на будівництво житла.
•Контроль за фукнціонуванням приміщень маневрового фонду міської ради, наданих 

на розміщення соціальних квартир для молодих осіб з числа дітей-сиріт за адресами: 
вул. Комарова, 40/42, Садова, 24/5.

•Сприяння створенню та діяльності дитячих молодіжних та жіночих громадських ор-
ганізацій.

•Організація та проведення наукових конференцій, фестивалів, конкурсів.
•Проведення міських конкурсів: «Успішна пані Чернівців», «Молода сім’я», «Сту-

дент року».
•Координація діяльності Чернівецького міського студентського парламенту.
•Сприяння міжнародному співробітництву з питань поліпшення становища дітей, 

молоді та сімей. 

В



Довідник громадських організацій та установ в м. Чернівці

69

З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
ор

м
ац

ія відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької обласної 
державної адміністрації

Адреса вул. Грушевського, 1, м. Чернівці, 58010
Тел. +38 (0372) 55-28-01
Факс +38 (0372) 55-28-01   
Web www.oda.cv.ua/page/upravlinnya-u-spravakh-sim-i-molodi-ta-

sportu-oblderzhadministratsii

П
ос

лу
ги

Клієнти Молодь, діти, сім’ї, жінки.   

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 08:00 до 18:00

Основні напрямки діяльності:
•Забезпечення на території області реалізації державної політики щодо дітей, молоді, 

жінок.
•Виконання соціальної програми і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення 

соціального та правового захисту дітей, молоді, жінок, сімей, сприяння соціальному 
становленню і розвитку дітей та молоді.

•Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді.
•Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого само-

врядування з питань реалізації державної політики щодо дітей, молоді, жінок та сімей.
•Сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій.  

В
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ія обласна комунальна установа «Соціальний центр матері 
та дитини»  

Адреса вул. Луковецька, 2-4, м. Чернівці, 58004
Тел. +38 (0372) 52-79-98 

+38 (095) 886-60-42
Факс +38 (0372) 52-79-98

П
ос

лу
ги

Клієнти Мами від 7 місяців вагітності і до виповнення дитині 18 місяців. 

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00
Обід: з 13:00 до 14:00

Соціально-
психологічні

Групові та індивідуальні форми роботи.
Консультація психолога та соціального працівника.
Соціальний супровід та патронаж. 
Підтримка в оформленні соціальної допомоги та підтримки.

Медичні Сприяння проходженню медичного обстеження та консульту-
вання як матері, так і її дитини.

Юридичні Консультації юриста.

Тимчасове 
проживання

Тимчасове перебування до 6 місяців.

Харчування Забезпечення триразовим харчуванням під час перебування у 
Центрі.

Гуманітарна 
допомога

Одяг, іграшки, речі першої необхідності.

Навчання 
клієнтів

Інформування про методи профілактики та особистого захисту 
від інфікування ВІЛ/СНІД, ІПСШ, ТБ, вірусними гепатитами та 
іншими інфекціями та захворюваннями.

Основні напрямки діяльності:
•Надання безоплатних психологічних, соціально-педагогічних, правових, соціально-

економічних та інформаційних послуг особам, що тимчасово у ньому проживають.
•Забезпечення клієнтів триразовим харчуванням, належними психолого-педагогіч-

ними і житлово-побутовими умовами для нормальної життєдіяльності.
•Сприяння здобуття жінками освіти, фаху, навичок самостійного життя з дитиною 

поза межами центру.
•Захист прав та інтересів клієнтів.

О
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ія Притулок для дітей служби у справах дітей Чернівецької 
обласної державної адміністрації

Адреса вул. Головна, 169, м. Чернівці, 58022
Тел. +38 (3722) 7-45-04

+38 (050) 374-33-62
+38 (050) 906-42-57

Факс +38 (3722) 7-45-04
E-mail prutylok.cv@gmail.com

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти віком від 3 до 18 років (до 35 осіб).  

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00
Обід: з 13:00 до 14:00

Соціально-
психологічні

•Психолого-педагогічні обстеження дітей, виявлення причин, 
які привели дітей до притулку, встановлення особи дітей, 
якщо через вік або з інших причин інформація відсутня.

•Індивідуальні та групові заняття. 
Медичні Сприяння в отриманні необхідної медичної допомоги.

Тимчасове 
проживання

До 90 діб.

Харчування Надається дітям під час їх проживання у притулку. 

Основні напрямки діяльності:
•Соціальний захист позбавлених сімейного виховання дітей, які знаходяться у СЖО і 

на даний час не навчаються у відповідних освітніх закладах.
•Створення відповідних житлово-побутових і психолого-педагогічних умов для пов-

ноцінної життєдіяльності дітей, надання їм можливості для навчання, праці та пов-
ноцінного дозвілля. 

П
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ія
Служба у справах дітей Чернівецької міської ради     

Адреса вул. Головна, 55, м. Чернівці, 58022
Тел. +38 (0372) 52-62-28 
Факс +38 (0372) 52-62-28 
E-mail slujba_ditu@ukr.net

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти та молодь області.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 08:00 до 17:00

Тимчасове 
проживання

Проживання для учнів ліцею в гуртожитку на період навчання.

Основні напрямки діяльності:
•Реалізація на території області державної політики з питань соціального захисту 

неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень 
неповнолітніми.

•Організація дослідження стану соціального захисту неповнолітніх, запобігання та 
профілактика правопорушень серед них.

•Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого са-
моврядування у вирішені питань соціального захисту неповнолітніх, зокрема, дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

С
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ія Служба у справах неповнолітніх Чернівецької обласної 
державної адміністрації

Адреса вул. Університетська, 20, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372) 52-24-08 
Факс +38 (0372) 52-24-08 
E-mail slujba_ cv@rambler.ru

П
ос
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ги

Клієнти Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти, 
що знаходяться у СЖО, діти, схильні до скоєння правопору-
шень.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 17:00

Інше Облік дітей, які опинилися у СЖО,  дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, усиновлених, переданих під 
опіку та піклування, влаштованих до прийомних сімей та дитя-
чих будинків сімейного типу і соціально-реабілітаційних центрів.

Основні напрямки діяльності:
•Реалізація на території м. Чернівці державної політики з питань соціального захисту 

дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень дітьми.
•Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослі-

дження стану соціального захисту дітей, запобігання бездоглядності та профілактика 
правопорушень серед них.

•Визначення пріоритетних напрямів покращення становища дітей, їх соціального 
захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запо-
бігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед неповнолітніх 
м. Чернівці.

•Розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими виконавчими органами 
Чернівецької міської та районних в місті рад, підприємствами, установами, органі-
заціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліп-
шення становища дітей, їх соціального захисту, забезпечення прав, свобод і закон-
них інтересів дітей, запобігання бездоглядності та вчинення ними правопорушень, з 
усунення причин, що породжують ці явища, та контроль за виконанням цих заходів.

•Координація зусиль Чернівецької міської ради, підприємств, установ, організацій 
усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації ро-
боти, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушень серед них.

С
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ія Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької 
міської ради

Адреса вул. Шептицького, 23, м. Чернівці, 58002
Тел. +38 (372) 52-59-36
Факс +38 (372) 52-59-36
E-mail cv.sport@rambler.ru

П
ос

лу
ги

Клієнти Діти та молодь міста.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00

Медичні •Надання допомоги закладам охорони здоров’я в організації 
медично-профілактичного обстеження осіб, що займаються 
спортом, та тренерсько-викладацькому складу, підпорядкова-
них Управлінню спортивних установ та шкіл. 

•Сприяння науковим дослідженням з проблем фізичної куль-
тури і спорту та впровадженню їх результатів у практику.

Навчання 
спеціалістів

•Контроль підбору кадрів, облік фахівців з фізичної культури 
і спорту.

•Надання необхідної організаційно-методичної допомоги і ор-
ганізація роботи з підвищення кваліфікації штатним кадрам, 
громадському фізкультурному активу міста.

•Спрямованість працівників Управління та підпорядкованих 
йому організацій на підвищення кваліфікації у відповідні нав-
чальні заклади.

Основні напрямки діяльності:
•Організація у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спорт-

сменів, зокрема, спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з 
фізичної культури і спорту.

•Організація міських спортивно-масових заходів, здійснення контролю за проведен-
ням спортивно-масових заходів іншими організаціями, закладами і установами на 
території міста.

•Здійснення підготовки на навчально-тренувальних зборах спортсменів (членів збір-
них команд міста з різних видів спорту) та забезпечення їх участі у змаганнях різного 
рівня.

•Забезпечення  у межах своїх повноважень організації самодіяльного масового спор-
ту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів.

•Надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вжи-
вання заходів для розвитку мережі цих закладів.

•Сприяння збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
усіх типів, забезпечення та контроль за організацією навчально-тренувального про-
цесу, сприяння створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, 
планування та розвиток пріоритетних видів спорту в місті.

•Нагородження дипломами, грамотами, призами, цінними подарунками та знаками: 
переможців та призерів змагань, конкурсів, фестивалів та інших спортивно-масових 
заходів, спортсменів, які досягли кращих спортивних показників за поточний рік, 
фізкультурних активістів, ветеранів і працівників фізичної культури і спорту, колек-
тиви фізичної культури і спорту, які досягли кращих показників у розвитку фізичної 
культури і спорту в місті.

У
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•Нагородження дипломами, грамотами, призами, цінними подарунками та знаками: 
переможців та призерів змагань, конкурсів, фестивалів та інших спортивно-масових 
заходів, спортсменів, які досягли кращих спортивних показників за поточний рік, 
фізкультурних активістів, ветеранів і працівників фізичної культури і спорту, колек-
тиви фізичної культури і спорту, які досягли кращих показників у розвитку фізичної 
культури і спорту в місті.

•Введення обліку всієї роботи з фізичної культури і спорту в місті, подання в установ-
леному порядку статистичних звітів, доповідних записок з цих питань.

•Пропаганда фізичної культури і спорту, здорового способу життя, розвитку націо-
нального Олімпійського руху, здійснення інформаційно-пропагандистської та ви-
давничої діяльністі.

•Контроль за поширенням видів спорту на території міста і визначення пріоритетів їх 
розвитку в місті.

•Присвоєння спортивних розрядів, суддівських категорій; затвердження міських ре-
кордів і досягнень з різних видів спорту у встановленому порядку.

•Порушення перед вищими органами в установленому порядку клопотання про на-
городження спортсменів, тренерів та інших працівників фізичної культури і спорту 
державними нагородами, нагородами міського голови та міської ради, присвоєння їм 
спортивних звань, а також про призначення обласних і державних стипендій талано-
витим спортсменам, видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і 
спорту  міста.

•Забезпечення у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації між-
народного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту.

У
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ія Управління праці та соціального захисту населення 
Першотравневої районної у місті Чернівці ради 

Адреса вул.Руська, 183, м. Чернівці, 58023
Тел. +38 (372) 6-28-26
Факс +38 (372) 6-28-26
E-mail soczah-cv@ukr.net
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Основні напрямки діяльності:
Забезпечення реалізації у місті державної політики у сфері соціально-трудових відно-
син, оплати праці, соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей, дітей-
сиріт, інших соціально незахищених громадян, які потребують допомоги і соціальної 
підтримки з боку держави і органів місцевого самоврядування.
Основними завданнями відділу соціального захисту населення є:

•Розробка обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення соціального захисту малоза-
безпечених верств населення.

•Підготовка та контроль за виконанням цільових програм соціального захисту мало-
забезпечених чернівчан.

•Упровадження в життя політики міської ради, міськвиконкому з соціального захисту 
малозабезпечених громадян та надання додаткових пільг тим верствам населення, 
що найбільше їх потребують.

•Координація роботи управлінь праці та соціального захисту населення районних у 
місті рад, проведення роз’яснювальної роботи серед громадян міста з питань праці 
та соціального захисту.

•Управління підпорядкованим комунальним Центром соціальної та медичної допомо-
ги одиноким непрацездатним громадянам «Турбота».

У
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Управління праці та соціального захисту населення 
Садгірської районної у місті Чернівці ради

Адреса вул. І. Підкови, 7а, м. Чернівці, 58025
Тел. +38 (0372) 56-03-97
Факс +38 (0372) 56-03-97

П
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Клієнти Територіальна громада міста.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00

Основні напрямки діяльності:
Забезпечення реалізації у місті державної політики у сфері соціально-трудових відно-
син, оплати праці, соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей, дітей-
сиріт, інших соціально незахищених громадян, які потребують допомоги і соціальної 
підтримки з боку держави і органів місцевого самоврядування.
Основними завданнями відділу соціального захисту населення є:

•Розробка обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення соціального захисту малоза-
безпечених верств населення.

•Підготовка та контроль за виконанням цільових програм соціального захисту мало-
забезпечених чернівчан.

•Упровадження в життя політики міської ради, міськвиконкому з соціального захисту 
малозабезпечених громадян та надання додаткових пільг тим верствам населення, 
що найбільше їх потребують.

•Координація роботи управлінь праці та соціального захисту населення районних у 
місті рад, проведення роз’яснювальної роботи серед громадян міста з питань праці 
та соціального захисту.

•Управління підпорядкованим комунальним Центром соціальної та медичної допомо-
ги одиноким непрацездатним громадянам «Турбота».
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Управління праці та соціального захисту населення 
Чернівецької міської ради 

Адреса вул. Руська, 1, м. Чернівці, 58002
Тел. +38 (0372) 52-62-61
Факс +38 (0372) 52-62-61
Web www.chernivtsy.eu/portal/10/35/829-829.html
E-mail іoczah-cv@ukr.net

soczah-cv@ukr.net
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Основні напрямки діяльності:
•Координація роботи районних управлінь з питань соціального захисту працівників, 

надання найбільш соціально незахищеним верствам населення додаткових до вста-
новлених законодавством допомоги і пільг за рахунок можливостей місцевого само-
врядування.

•Вивчення спільно з районними управліннями стану матеріально-побутового забез-
печення та потреб громадян, які потребують соціального захисту; прогноз обсягів та 
форм допомоги малозабезпеченим верствам населення за рахунок міського бюджету 
та бюджетів районних у місті рад і підготовка відповідних пропозицій.

•Організація проведення міської благодійної акції «Милосердя», надання благодій-
ної допомоги соціально незахищеним громадянам. 

•Формування бази даних громадян, яким надана соціальна підтримка, вид і розмір 
наданої їм допомоги.

•Надання практичної та організаційно-методичної допомоги з питань праці та со-
ціального захисту населення відповідним виконавчим органам Чернівецької міської 
ради.

•Сприяння громадським і релігійним організаціям, товариствам, благодійним фон-
дам, окремим підприємствам, установам та організаціям у наданні допомоги мало-
забезпеченим непрацездатним громадянам, сім’ям з дітьми, громадянам, що опини-
лися у СЖО.

•Відшкодування за рахунок коштів міського бюджету ритуальних послуг по похован-
ню одиноких громадян м. Чернівці, осіб без певного місця проживання та невідомих 
осіб.
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ія Управління праці та соціального захисту населення 
Шевченківської районної у місті Чернівці ради

Адреса вул.Червоноармійська, 176, каб. 5, м. Чернівці, 58029
Тел. +38 (0372) 23-43-52
Факс +38 (0372) 23-43-52
Web www.shevrada.cv.ua
E-mail upszn7726@ukr.net
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ги

Клієнти Територіальна громада міста

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00

Соціально-
психологічні

Консультації фахівців з питань соціального захисту територіаль-
ної громади міста.

Юридичні Консультації юриста з питань захисту прав та трудового законо-
давства. 

Основні напрямки діяльності:
•Забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, со-
ціальний захист та соціальне обслуговування населення.

•Удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співпраці місце-
вих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками 
та організаціями роботодавців.

•Здійснення контролю за дотриманням вимог пенсійного законодавства при призна-
ченні (перерахунку) та виплатою пенсій органами Пенсійного фонду України. 

•Здійснення прийому документів, призначення та проведення виплати державних 
соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних виплат, передбачених чинним 
законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат з оплати за житлово- 
комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного по-
бутового палива.

•Участь у розробленні та організації виконання комплексних програм щодо покращен-
ня соціального обслуговування інвалідів, непрацездатних громадян похилого віку та 
всебічне сприяння в отриманні ними соціальних послуг за місцем проживання. 

•Сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів со-
ціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних 
установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення з метою 
отримання медичних, реабілітаційних, професійних та інших послуг.

•Сприяння в реалізації державної політики зайнятості осіб з обмеженими фізичними 
можливостями на відповідній території.

•Надання пільг з оплати за житлово-комунальні послуги пільговій категорії насе-
лення та відшкодування підприємствам – надавачам послуг витрат, пов’язаних з 
наданням пільг. 

•Виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснен-
ня заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за раху-
нок субвенції з державного бюджету. 

•Здійснення контролю щодо використання державних коштів отримувачами держав-
них соціальних допомог за цільовим призначенням.

•Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-еконо-
мічного розвитку району.
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ія Чернівецький міський центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

Адреса вул. Шептицького, 23, м. Чернівці, 58002
Тел. +38 (372) 55-39-66
Факс +38 (372) 52-64-34
E-mail chmcsssdm@gmail.com
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ги

Клієнти Сім’ї, діти  та  молодь,  які перебувають у СЖО та потребують 
допомоги.

Графік 
роботи

Пн-Чт: з 09:00 до 18:00 
Пт: з 09:00 до 17:00

Соціально-
психологічні

•Соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у СЖО,  
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

•З метою запобігання відмові від новонароджених дітей при 
пологових стаціонарах міста працюють консультаційні пункти 
Центру з надання соціально-психологічної підтримки.

•Соціальна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьків-
ського піклування та осіб з їх числа.

•На базі БФ «Нова сім’я» працює служба соціально-профі-
лактичної роботи.

•Організація та проведення літнього наметового табору для 
дітей та молоді м. Чернівці «Ойкос».

•Клуб для батьків, що виховують дітей-інвалідів та молодих 
інвалідів «Паросток».

•Міська служба психологічної допомоги: «Телефон довіри» – 
57-15-15, мобільна лінія – 095 942 15 15 (цілодобово, крім 
вихідних).

•Пропаганда здорового способу життя, профілактика негатив-
них явищ у дитячому та молодіжному середовищі.

•Забезпечення соціальної адаптації осіб, які відбули покаран-
ня у вигляді позбавлення волі на певний строк, засуджених 
до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та неповно-
літніх, які перебувають у слідчому ізоляторі.

•Профілактика правопорушень серед неповнолітніх та молоді.
•Патронаж осіб, які повернулися з місць позбавлення волі 

тощо.
Медичні Клопотання, переадресація до закладів охорони здоров’я.

Юридичні Консультації юриста.

Тимчасове 
проживання

Квартири маневрового житлового фонду Чернівецької міської 
ради для одиноких молодих осіб з числа дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування.

Гуманітарна 
допомога

За наявності ресурсів.
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Навчання 
клієнтів

Видання та поширення серед дітей, сімей та молоді м. Чернівці 
інформаційно-просвітницьких матеріалів.
Проведення групових форм навчання з профілактики право-
порушень та збереження здорового способу життя (статеве ви-
ховання, профілактики інфекційних захворювань, попередження 
насильства тощо).
Проведення масових заходів, конкурсів, форумів тощо з пропа-
ганди здорового способу життя.   

Навчання 
спеціалістів

Навчання працівників Центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, наставництво та професійна підтримка на робочому 
місці.

Основні напрямки діяльності:
•Надання соціальних послуг різним категоріям міського населення віком до 35 років.
•Надання інформаційної, правової, психологічної, соціально-педагогічної, соціально-

медичної та інших форм  допомоги сім’ям з дітьми та молоді.
•Організація та проведення різноманітних за формою і змістом заходів з метою попе-

редження та подолання негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі.
•Здійснення соціальної підтримки окремих категорій дітей та молоді, зокрема, інвалі-

дів, сиріт, молодих сімей тощо.
•Вивчення і прогнозування соціальних процесів і тенденцій, які впливають на форму-

вання широких соціальних інтересів, потреб та духовних цінностей молоді.
•Інтеграція у всеукраїнську та міжнародну систему соціальної роботи з молоддю.

Чернівецьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді реалізуються 
соціальні програми: 

•«Соціальна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 
осіб з їх числа».

• «Соціальна робота спеціалізованої служби підтримки сімей, що виховують дітей 
та молодь з особливими потребами з метою їх адаптації, реабілітації та інтеграції 
в суспільстві», в рамках якої діє клуб для батьків, що виховують дітей-інвалідів та 
молодих інвалідів «Паросток».

• «Спеціалізована служба психологічної допомоги «Телефон довіри».
•«Відпочинок учнів та молоді м. Чернівці у міському літньому наметовому таборі 

«Ойкос».
•«Профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі».
•«План заходів щодо забезпечення соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у 

вигляді позбавлення волі на певний строк, засуджених до покарань, не пов’язаних з 
позбавленням волі, та неповнолітніми, які перебувають у слідчому ізоляторі» тощо.
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ія Чернівецький обласний центр зайнятості     

Адреса вул. Університетська, 31, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372) 55-32-70, 51-18-87
Факс +38 (0372) 55-32-70
E-mail ocz@chv.ukrpack.net
Web www.dcz.gov.ua/chn

П
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ги

Клієнти Територіальна громада області, тимчасово безробітні. 

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00

Соціально-
психологічні

Реєстрація, профорієнтація, працевлаштування, підтримка 
власної  справи.

Юридичні Консультації юриста.

Ч
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ія
Чернівецький обласний центр соціально-психологічної 
допомоги

Адреса вул. Білоруська, 22, м. Чернівці, 58000
Тел. +38 (0372) 58-23-83
Факс +38 (0372) 58-23-83
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Клієнти Діти, молодь до 35 років та сім’ї з дітьми, які перебувають у 
СЖО.

Графік 
роботи

Пн-Пт: з 09:00до 18:00

Соціально-
психологічні

Надання психологічних, соціально-побутових, соціально-педа-
гогічних, соціально-медичних, соціально-економічних та інфор-
маційних послуг.

Медичні Направлення на медичний огляд, діагностика та доступ до ліку-
вання інфекційних захворювань. 

Юридичні Консультація та супровід юриста. 

Тимчасове 
проживання

Проживання під час перебування у Центрі.

Харчування Забезпечення харчуванням під час перебування в Центрі.

Ч
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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо отримання медичної допомоги

Громадянам України надається лікувально-
профілактична допомога поліклініками, лікарнями, диспан-
серами, клініками науково-дослідних інститутів та іншими 
акредитованими закладами охорони здоров'я, службою 
швидкої медичної допомоги, а також окремими медичними 
працівниками, які мають відповідну ліцензію. 

Первинна лікувально-профілактична допомога нада-
ється переважно за територіальною ознакою сімейними 
лікарями або іншими лікарями загальної практики.

Спеціалізована (вторинна) лікувально-профілактична 
допомога надається лікарями, які мають відповідну спеці-
алізацію і можуть забезпечити більш кваліфіковане кон-
сультування, діагностику, профілактику і лікування, ніж 
лікарі загальної практики.

Високоспеціалізована (третинна) лікувально-
профілактична допомога надається  лікарем або групою 
лікарів, які мають відповідну підготовку у галузі складних 
для діагностики і лікування захворювань, у разі лікування 
хвороб, що потребують спеціальних методів діагностики та 
лікування, а також з метою встановлення діагнозу і прове-
дення лікування захворювань, що рідко зустрічаються.

 
Медичні працівники зобов'язані надавати першу не-

відкладну допомогу при нещасних випадках і гострих за-
хворюваннях. Медична допомога забезпечується службою 
швидкої медичної допомоги або найближчими лікувально-
профілактичними  закладами незалежно від відомчої підпо-
рядкованості та форм власності з подальшим відшкодуван-
ням витрат.

Забезпечення 
лікувально-
профілактичною 
допомогою. 

Види 
лікувально-
профілактичної 
допомоги. 

Надання 
медичної 
допомоги у 
невідкладних та 
екстремальних 
ситуаціях.
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У невідкладних випадках, коли надання медичної до-
помоги через відсутність медичних працівників на місці 
неможливе, підприємства, установи, організації та окремі 
громадяни зобов'язані надавати транспорт для перевезен-
ня хворого до лікувально-профілактичного закладу. В цих 
випадках першу невідкладну допомогу також повинні на-
давати співробітники міліції, пожежної охорони, аварійних 
служб, водії транспортних засобів та представники інших 
професій, на яких цей обов'язок покладено законодавством 
і службовими інструкціями.

У разі загрози життю хворого медичні працівники та інші 
громадяни мають право використати будь-який наявний 
транспортний засіб для проїзду до місця перебування  хво-
рого  з метою надання невідкладної допомоги або транспор-
тування його в найближчий лікувально-профілактичний 
заклад.

Надання безоплатної допомоги громадянам в екстре-
мальних ситуаціях (стихійне лихо, катастрофа, аварія, 
масові отруєння, епідемія, епізоотія, радіаційне, бактеріо-
логічне і хімічне забруднення тощо) покладається насампе-
ред на спеціалізовані бригади постійної готовності служби 
екстреної медичної допомоги  з відшкодуванням необхідних  
витрат місцевих закладів охорони  здоров'я в повному об-
сязі за рахунок централізованих фондів.

Громадянам, які під час невідкладної або екстремальної 
ситуації брали участь у  рятуванні  людей і сприяли наданню 
медичної допомоги, гарантується у разі потреби в порядку, 
встановленому законодавством, безоплатне лікування та 
матеріальна компенсація шкоди, заподіяної їх здоров'ю та 
майну.

Відповідальність за несвоєчасне і неякісне забезпечен-
ня надання медичної допомоги, що призвело до тяжких на-
слідків, несуть органи влади і спеціальні заклади, які об-
слуговують лікувальні заклади. 
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Кожний пацієнт, який досяг чотирнадцятирічного віку і 
який звернувся за наданням йому медичної допомоги, має 
право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запро-
понувати свої послуги, та вибір методів лікування відповід-
но до його рекомендацій. 

Кожний пацієнт має право, коли це виправдано його ста-
ном, бути прийнятим в будь-якому державному лікувально-
профілактичному закладі за своїм вибором, якщо цей за-
клад має  можливість забезпечити відповідне лікування. 

Пацієнт, який досяг повноліття, має право на отриман-
ня достовірної і повної інформації про стан свого здоров'я, 
зокрема й на ознайомлення з відповідними медичними до-
кументами, що стосуються його здоров'я. 

Батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник мають 
право на отримання інформації про стан здоров'я дитини 
або підопічного. 

Медичний працівник зобов'язаний надати пацієнтові в 
доступній формі інформацію  про стан його здоров'я, мету 
проведення запропонованих досліджень і лікувальних за-
ходів, прогноз можливого розвитку захворювання, зокрема 
щодо наявності ризику для життя і здоров'я. 

Якщо інформація про хворобу пацієнта може погіршити 
стан його здоров'я або погіршити стан здоров'я його батьків 
(усиновлювачів, опікунів, піклувальників), зашкодити про-
цесові лікування, медичні працівники мають право надати 
неповну інформацію про стан здоров'я пацієнта, обмежити 
можливість їх ознайомлення з окремими медичними доку-
ментами. 

Обов’язок 
надання 
медичної 
інформації. 

Вибір лікаря
й лікувального 
закладу. 
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Якщо при зверненні до медичного закладу Вам відмовили у прийнятті без по-
важних причин (наприклад, відсутнє у закладі хірургічне відділення, проте є мож-
ливість надання первинної невідкладної допомоги та викликати машину швидкої 
допомоги, яка транспортує хворого в іншу лікарню), то необхідно написати заяву 
на ім’я головного лікаря. Прослідкуйте, щоб заяву зареєстрували та зазначте но-
мер, за яким вона буде зареєстрована. Якщо працівники медичного закладу від-
мовляються прийняти заяву, то Ви можете вимагати, щоб на заяві вказали причину 
відмови.

Якщо Вам не надають інформацію, не приймають заяву, то Ви можете зателе-
фонувати за номерами екстреного зв’язку або цілодобової гарячої лінії медичного 
забезпечення, телефони яких  розміщують на інформаційних стендах у лікарнях.

Якщо справа відбувається вночі (Вас не приймають, виставляють на вулицю), 
то Ви маєте право викликати міліцію або вимагати, щоб персонал її викликав і що 
інакше Ви не залишите приміщення закладу. 

ДО УВАГИ ФАХІВЦІВ!
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КОРИСНІ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ:

Всесвітня організація охорони здоров’я www.euro.who.int

Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська 
мережа людей, що живуть з ВІЛ»

www.network.org.ua

Всеукраїнський благодійний фонд «Коаліція ВІЛ-
сервісних організацій»

www.hiv.org.ua  

Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом та малярією

www.theglobalfund.org.ru

Державний департамент виконання покарань України www.kvs.gov.ua

Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (UNICEF) www.unicef.org

Міжнародна програма «Зменшення шкоди (IHRD)» www.tpaa.ru

Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс 
з ВІЛ/СНІД в Україні»

www.aidsalliance.org.ua

Міжнародний благодійний фонд «СНІД Фонд Схід-
Захід» (AFEW)

www.afew.org

Міжнародний проект «Права та здоров'я уразливих 
груп населення: заповнюючи прогалини»

www.hivgaps.org

Міністерство освіти і науки України www.mon.gov.ua

Міністерство охорони здоров'я  України www.moz.gov.ua  

Національна лінія телефону довіри з проблем ВІЛ/СНІД 
(цілодобово)

www.helpme.com.ua 

Об’єднана програма Організації Об’єднаних Націй по 
ВІЛ/СНІД (UNAIDS)  

www.unaids.org   

Ресурсний центр для розвитку некомерційних 
організацій «ГУРТ»

www.gurt.org.ua

Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC) www.unodc.org
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КОРИСНІ ТЕЛЕФОНИ ДОВІРИ 

Гаряча лінія головного управління охорони здоров’я 
Чернівецької обласної державної адміністрації                                                                                             

+38 (0372) 52-32-69 

національна гаряча лінія з попередження торгівлі 
людьми

+38 0-800-500-22-5

Гаряча телефонна лінія з проблеми туберкульозу +38 0-800-503-80

національна Гаряча лінія з питань насильства та 
захисту прав дітей   

+38 0 800-500-335 
386 з телефонів МТС та Київ-
стар 

національна гаряча лінія з попередження торгівлі 
людьми

+38 0-800-500-22-5

національна лінія телефону довіри з проблем віЛ/СніД 
(цілодобово)

+38 0-800-500-451

Служба психологічної допомоги «Телефон довіри»                  +38 (0372)  57-15-15,
+38 (095) 932 -15-15 

Телефон довіри Державного департаменту України з 
питань виконання покарань 

+38 0-800-501-65-90 

Телефон довіри для учнів та батьків при головному 
управлінні освіти та науки у Чернівецькій області                                                                               

+38 (0372) 55-18-16

Цілодобова мобільна лінія з питань наркоманії та 
одужання              

+38 (066) 012-55-35

Урядова «Гаряча лінія» з питань захисту прав та 
попередження корупції

+38 0-800-507-309
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ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Медичні 

Обласна комунальна установа «Соціальний центр матері та дитини»  

Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Хреста України

Чернівецьке міське об’єднання громадян «Народна допомога»

Чернівецьке обласне відділення ВБО «Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з 
ВІЛ/СНІД»

Чернівецький міський благодійний фонд «Життя заради життя»

Чернівецький міський благодійний фонд «Нова сім’я»

Чернівецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Комунальна медична установа «Міська дитяча клінічна лікарня» 

Комунальна медична установа «Міська дитяча поліклініка»

Комунальна медична установа «Міська дитяча стоматологічна поліклініка»

Комунальна медична установа «Міський клінічний пологовий будинок №1»

Комунальна медична установа «Міський клінічний пологовий будинок №2»

Комунальна медична установа «Мiська поліклініка №1»

Комунальна медична установа «Міська поліклініка №2»

Комунальна медична установа «Міська поліклініка №5»

Комунальна медична установа «Міська станція швидкої медичної допомоги»

Комунальна медична установа «Обласний ендокринологічний клінічний диспансер»

Комунальна медична установа «Обласний клінічний протитуберкульозний 
диспансер»

Комунальна медична установа «Чернівецька обласна психіатрична лікарня»

Комунальна медична установа «Чернівецький обласний наркологічний диспансер»

Комунальна медична установа «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний 
диспансер»

Обласна комунальна медична установа «Обласний дитячий протитуберкульозний 
санаторій «Садгора»

Обласна комунальна медична установа «Обласний лікувально-фізкультурний 
диспансер»
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Обласна комунальна установа «Соціальний центр матері та дитини»

Притулок для дітей служби у справах дітей Чернівецької обласної державної 
адміністрації

Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради

Управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради

Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Хреста України

Чернівецьке міське об’єднання громадян «Народна допомога»

Чернівецьке обласне відділення ВБО «Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з 
ВІЛ/СНІД»

Чернівецький міський благодійний фонд «Життя заради життя»

Чернівецький міський благодійний фонд «Нова сім’я»

Чернівецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Чернівецький обласний благодійний фонд «Центр Плюс»

Чернівецький обласний медичний діагностичний центр

Чернівецький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом

Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги

навчання клієнтів

Будинок творчості дітей і юнацтва

Вище професійне художнє училище №5

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний 
будівельний ліцей»

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний 
ліцей автомобільного сервісу»

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний 
ліцей залізничного транспорту»  

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний 
машинобудівний ліцей»

Дитячо-юнацька спортивна школа №1 управління освіти Чернівецької міської ради

Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням окремих предметів «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей»

Молодіжна громадська організація «Клуб карате «Тай-Сен»

Обласна комунальна установа «Соціальний центр матері та дитини»

Спортивно-оздоровчий  клуб «Пантеон»
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навчання спеціалістів 

Обласна комунальна медична установа «Обласний лікувально-фізкультурний 
диспансер»

Управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради

Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради

Чернівецька обласна громадська організація «Педагогічне товариство практичних 
психологів, соціальних педагогів»

Чернівецький міський благодійний фонд «Нова сім’я»

Чернівецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

37

38

74

41

46

80

Управління освіти Чернівецької міської ради

Центр дитячої та юнацької творчості м. Чернівці

Центральна міська дитяча бібліотека

Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки   

Чернівецький міський клуб юних техніків «Кварц»

Чернівецький міський культурно-просвітницький центр

Чернівецький міський палац дітей та юнацтва

Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів технологічного профілю №33 
Чернівецької міської ради

Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  №16 Чернівецької міської ради

Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа

Чернівецьке обласне відділення ВБО «Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з 
ВІЛ/СНІД»

Чернівецьке вище професійне училище №3

Чернівецьке вище професійне училище №8

Чернівецький міський благодійний фонд «Життя заради життя»

Чернівецький міський благодійний фонд «Нова сім’я»

Чернівецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини»
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Відділ Державної пенітенціарної служби України в Чернівецькій області

Відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради

Відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької обласної державної адміністрації

Вище професійне художнє училище №5

Група взаємодопомоги для дітей, батьки яких залежні від психотропних речовин, 
«Алатін» при Чернівецькому міському благодійному фонді «Нова сім’я»

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний 
будівельний ліцей»

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний 
ліцей автомобільного сервісу»

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний 
машинобудівний ліцей»

Комунальна медична установа «Чернівецький обласний наркологічний диспансер» 
(Група анонімних наркоманів)

Обласна комунальна установа «Соціальний центр матері та дитини»

Притулок для дітей служби у справах дітей Чернівецької обласної державної 
адміністрації

Служба у справах неповнолітніх Чернівецької обласної державної адміністрації

Управління праці та соціального захисту населення Першотравневої районної у місті 
Чернівці ради

Управління праці та соціального захисту населення Садгірської районної у місті 
Чернівці ради

Управління праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради

Управління праці та соціального захисту населення Шевченківської районної у        
м. Чернівці ради

Чернівецька обласна громадська організація «Педагогічне товариство практичних 
психологів, соціальних педагогів»

Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки   

Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Хреста України

Чернівецьке міське об’єднання громадян «Народна допомога»

Чернівецьке обласне відділення ВБО «Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з 
ВІЛ/СНІД»

Чернівецьке вище професійне училище №3
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Чернівецьке вище професійне училище №8

Чернівецький міський благодійний фонд «Життя заради життя»

Чернівецький міський благодійний фонд «Нова сім’я»

Чернівецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Чернівецький обласний благодійний фонд «Діти-інваліди»

Чернівецький обласний благодійний фонд «Центр Плюс»

Чернівецький обласний центр зайнятості

Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги

Тимчасове перебування та проживання 

Відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради

Вище професійне художнє училище №5

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний 
будівельний ліцей»

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний 
ліцей автомобільного сервісу»

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний 
машинобудівний ліцей»

Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням окремих предметів «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей»

Обласна комунальна установа «Соціальний центр матері та дитини»

Притулок для дітей служби у справах дітей Чернівецької обласної державної 
адміністрації

Служба у справах дітей Чернівецької міської ради

Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів технологічного профілю №33 
Чернівецької міської ради

Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  №16 Чернівецької міської ради

Чернівецька обласна громадська організація «Педагогічне товариство практичних 
психологів, соціальних педагогів»

Чернівецьке міське об’єднання громадян «Народна допомога»

Чернівецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги
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Юридичні 

Харчування 

Відділ Державної пенітенціарної служби України в Чернівецькій області

Головне управління МВС України в Чернівецькій області

Головне управління юстиції у Чернівецькій області

Обласна комунальна установа «Соціальний центр матері та дитини»

Управління освіти Чернівецької міської ради

Управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради

Управління праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради

Управління праці та соціального захисту населення Шевченківської районної у        
м. Чернівці ради

Чернівецьке обласне відділення ВБО «Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з 
ВІЛ/СНІД»

Чернівецький міський благодійний фонд «Життя заради життя»

Чернівецький міський благодійний фонд «Нова сім’я»

Чернівецький міський нотаріальний округ, приватний нотаріус

Чернівецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Чернівецький обласний центр зайнятості

Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги

Юридична клініка при правознавчому відділенні Чернівецького кооперативного 
економіко-правового коледжу

Обласна комунальна установа «Соціальний центр матері та дитини»

Притулок для дітей служби у справах дітей Чернівецької обласної державної 
адміністрації

Чернівецьке міське об’єднання громадян «Народна допомога»

Чернівецький міський благодійний фонд «Нова сім’я»

Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги
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