ІНФОРМАЦІЯ
ДЛЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРИЇХАЛИ
З АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІСТА СЕВАСТОПОЛЬ,
ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
Для отримання інформації з питання тимчасового розміщення, отримання
всіх видів соціальної підтримки необхідно звернутися:

код міста — 06153
Бердянське МРУ ГУ ДСНС України у
Запорізькій області
вул. Руденко, 6
контактний телефон
101, 3-61-16
графік роботи:
цілодобово
без вихідних

первинна консультація

з питання отримання одягу, білизни Бердянське міське товариство Червоного
Хреста
та продуктів харчування
вул. Енгельса, буд. 42
контактний телефон
графік роботи:
понеділок-п'ятниця
без перерви
вихідні

з питання отримання
соціальних допомог

3-34-73
з 10.00.до 16.00
субота, неділя

державних Управління праці та соціального захисту

з питання отримання пенсії

населення виконкому Бердянської міської
ради
вул. Дзержинського 27/34, каб. № 2
контактний телефон
4-70-37
графік роботи:
понеділок - четвер
з 08.00 до 17.00
п'ятниця
з 08.00.до 16.45
перерва
з 12.00.до 12.45
вихідні
субота, неділя
Управління Пенсійного фонду України у м.
Бердянську та Бердянському районі
вул. Червона, буд. 36”а”, відділ з
обслуговування та розгляду звернень
громадян
контактні телефони
3-63-79, 3-56-69
графік роботи:
понеділок - четвер
з 08.00 до 17.00
п'ятниця
з 08.00.до 16.45
перерва
з 12.00.до 12.45

вихідні

субота, неділя

з питання медичного обслуговування КУ “Центр первичной медико-санитарной
помощи Бердянского городского совета”
пр. Перемоги, буд. 8
регістратура
4-28-74, 7-22-15, 4-15-27
графік роботи:
понеділок - п'ятниця
з 07.30 до 20.00
субота
з 08.00 до 14.00
без перерви
вихідний
неділя

з питання організації навчання та Міський відділ освіти
виховання дітей у дошкільних та вул. Ульянових, буд. 33, каб. № 1
(приймальня)
шкільних навчальних закладах
контактний телефон
графік роботи:
понеділок - четвер
п'ятниця
перерва
вихідні

4-70-10

з 08.00 до 17.00
з 08.00.до 16.45
з 12.00.до 12.45
субота, неділя

з питання працевлаштування

Міський центр зайнятості
вул. Комунарів, буд.14/2, довідковоінформаційний сектор центру зайнятості
контактні телефони
4-70-86, 4-72-88
графік роботи:
понеділок - четвер
з 08.00 до 17.00
п'ятниця
з 08.00.до 15.45
без перерви
вихідні
субота, неділя

з
питання
реєстрації
місця
проживання/перебування, обміну та
видачі паспортів громадян України,
вклеювання фото та у разі
необхідності встановлення особи
громадянам України та іноземним
громадянам,
що
документовані
посвідками на постійне проживання
цілодобовий телефон
міськвиконкому

Бердянський МВ УДМС України в
Запорізькій області
вул. Свободи, буд. 52, каб. № 5, № 10
контактний телефон
3-64-34
графік роботи:
вівторок - п'ятниця
з 08.00 до 17.00
субота
з 08.00.до 15.45
перерва
з 12.00.до 12.45
вихідні
неділя, понеділок
Виконавчий комітет Бердянської міської
ради
площа I Бердянської Ради, 2
3-33-55,
3-55-27

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО МАТИ ПРИ СОБІ:
- паспорт;
− посвідчення отримувача пенсії, допомоги, пільговика;
− довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.
Крім того, для отримання допомоги ви можете БЕЗКОШТОВНО звернутися
на “гарячі ліні”:

Урядова гаряча лінія

0800 507 309
0800 503 753

Пенсійного фонду
Державного центру зайнятості
Фонду соціального страхування
тимчасової втрати працездатності

з

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

0800 505 060,
730 — з мобільного телефону
0800 501 892

0800 501 383

