Інформація для переселенців

Жителям АР Крим, м. Севастополь, Донецької та Луганської областей, які
приїхали до Харківської області
Інформація Харківської обласної державної адміністрації
За дорученням голови Харківської обласної державної адміністрації Ігоря
Балути для забезпечення оперативного розгляду та вирішення в межах
повноважень та чинного законодавства проблемних питань, що виникають у
осіб, які прибули до Харківської області з території АР Крим, м. Севастополя,
Донецької та Луганської областей, визначено єдиний номер «гарячої лінії» 112.
Це багатоканальний номер, який працює цілодобово у вихідні та святкові дні.
Крім цього, для вирішення питань, пов'язаних з тимчасовим перебуванням в
Харківській області, продовжують працювати такі телефони:
Червоний хрест - (067) 579-42-63 (цілодобово);
з питань розселення сімей в Харківській області: (057) 705 26 67,
з питань виплат соціальної допомоги - (057) 705 26 90,
з питань тимчасової та постійної реєстрації - (057) 340 93 10,
надання допомоги у працевлаштуванні - (057) 714 96 31, 732 28 78.
Для отримання необхідної допомоги звертатися за телефонами в робочі дні з
9.00 до 18.00.
Адреса Харківської обласної державної адміністрації:
м. Харків, віл. Сумська, 64, тел. (057) 700-21-05
Для отримання всіх видів державної соціальної підтримки (пенсії,
допомоги) слід звертатися до Департаменту соціального захисту населення
Харківської облдержадміністрації.

При собі мати такі документи (за наявності):
паспорт
посвідчення отримувача пенсії, допомоги, пільговика
довідка про присвоєння ідентифікаційного коду
Адреса: Майдан Незалежності, Держпром, під’їзди 3 та 9, 1-ий поверх м.
Харків, 61022.
Телефони:
(057) 705-26-93, (057) 705-40-22, (057) 705-26-92, (057) 705-26-83.
Для вирішення питань працевлаштування (пошук роботи – тимчасової і
постійної, надання інформації та консультації у сфері зайнятості,
можливість участі в громадських оплачуваних роботах, професійна
підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації, отримання статусу
безробітного звертатися до Харківського обласного центру зайнятості
Основні документи, які необхідно мати при собі:
1 паспорт
2 довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності)
3 трудова книжка (за наявності)
4 документи про освіту (за наявності).
Реєстрація в центрі зайнятості проводиться незалежно від зареєстрованого місця
Вашого проживання або перебування.
Наявність документів і реєстрація в центрах зайнятості необов'язкова для
отримання:
- інформації про вакансії, навчальні заклади, підприємства, установи,
організації, з якими співпрацює служба зайнятості;
- консультацій з питань законодавства та інших питань;
- рекомендацій щодо вибору/зміни професії або навчальних закладів;
- консультацій щодо працевлаштування, у тому числі на тимчасові роботи.
Адреса центру зайнятості:
61068, м. Харків, вул. Броненосця «Потьомкін», 1а, телефон: (057) 714-96-34.
Можна скористатися безкоштовними сервісами державної служби зайнятості:
інформаційно-довідковою телефонною системою
0-800-50-50-60 (із стаціонарного телефону)
730 (з мобільного телефону)
Інтернет-порталами: www.dcz.gov.ua і www.trud.go.
Для вирішення питань тимчасового продовження страхових виплат
потерпілих на виробництві та членів їх сімей, що отримують страхові
виплати за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань, що приїхали для
тимчасового перебування з Автономної Республіки Крим та міста
Севастополь; Донецької та Луганської областей необхідно звернутися до
відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків та виробництві та професійних захворювань України в
м. Харкові.

Документи, які необхідно мати при собі (копії та оригінали):
паспорт;
довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;
висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) (за наявності).
Прийом громадян проводиться щоденно з 900 до 1600.
Адреса: м. Харків, просп. Гагаріна, 1, поверх 3, каб. 319.
Контактні телефони: (057) 754-40-42, 067-339-09-36, 050-769-42-83, 099-641-1960.
З питань переведення пенсії за місцем фактичного перебування,
первинного призначення пенсії, перерахунку пенсії звертатися: до
Головного управління Пенсійного фонду в Харківській області.
Основні документи, які необхідно мати при собі:
1 паспорт
2 посвідчення отримувача пенсії (за наявності)
3 довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності)
Адреса: 61022, Харків, пл. Свободи, 5, під’їзд 3, поверх 2.
Телефони: (057) 705-17-66, (057) 705-17-96.
З питань відновлення втраченого або знищеного паспорту слід звертатися до
Головного управління державної міграційної служби в Харківській області.
Адреса: вул. Римарська, 24, м. Харків, 61057.
Телефон: (057) 705-14-96
Благодійний фонд «Я вірю в Україну» ініціював створення всеукраїнського
інтерактивного проекту pereselenez.ua. Проекту, який наповнений
актуальною і корисною інформацією, здатною допомогти переселенцю
знайти роботу і почати будувати кар'єру, пройти курси перекваліфікації та
отримати затребувану на ринку праці спеціальність, або почати власну
справу.

