
Перелік  

соціальних закладів, установ, громадських організацій, якими надається допомога 

постраждалим від домашнього насильства відповідно до компетенції 
№

  

Назва  

установи, організації 

Питання відповідно до 

компетенції 

ПІП 

керівника та контакти 

1 Сумський міський центр 

соціальних служб  

Підтримка та соціальний суп-

ровід сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, в 

т.ч.: внаслідок насильства в сім’ї 

Директор Вертель Марія Юріївна, 

вул. Харківська, 42,  

тел. 700-704, 700-606, 700-607  

e-mail: centrsumy@smr.gov.ua 

2 Управління «Служба у справах 

дітей» Сумської міської ради 

Захист прав дітей, які зазнали 

насильства в сім’ї або постраждали 

від жорстокого поводження. 

Начальник Подопригора Валерія 

Володимирівна, 

вул. Харківська, 35 , т. 701915, 

701917, е-mail: ssd@smr.gov.ua 

3 КНП Сумської обласної ради 

«Обласна клінічна 

спеціалізована лікарня» 

Надання безкоштовної             

екстреної психологічної допомоги, 

консультація психолога, 

психотерапевта  

Начальник відокремленого 

структурного підрозділу в м. Суми 

Бондаренко Катерина Юріївна, 

вул. Троїцька, 48, т. 780-001  

4  «Клініка, дружня до молоді» 

КНП «Дитяча клінічна лікарня 

Святої Зінаїди» Сумської 

міської ради 

Медико-соціальна допомога 

підліткам. Прийом юриста, 

психолога та профільних лікарів.  

Завідуюча відділенням Концевич 

Владлена Володимирівна,  

вул. Івана Сірка, 3, т. 66-18-98, 

(095)1948949 

е-mail: kdm.sumy@gmail.com 

5 Сумський обласний центр 

соціально-психологічної 

допомоги 

Тимчасове проживання та надання 

послуг, постраждалим від 

домашнього насильства.  

Директор Бересь Тетяна Іванівна 

вул. Іллінська, 51 Г, т. 60-18-58,           

e-mail: socspd@ukr.net 

6 КУ «Центр матері та дитини» Проживання вагітних жінок та 

жінок з дітьми, які перебувають в 

складних життєвих обставинах. 

Директор Осадча Наталія 

Григорівна, вул. Г. Кондратьєва, 

110, т. 781527, (095) 300-26-57 

е-mail: scmd@ukr.net 

7 Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Сумській області 

Надання безкоштовної правової 
допомоги особам, постраждалим від 

домашнього насильства 

Директор Демченко Олена 

Миколаївна, вул. Першотравнева, 29, 

3-й пов., т. 0504124725, 0673136690, 

60-36-47, кол. центр: 0800213103 

8 Сумський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

Надання безкоштовної правової 
допомоги особам, постраждалим від 

домашнього насильства 

Директор Трошечко Валентина 

Вікторівна, вул. Петропавлівська, 

108, каб. 105-б, т. 0667713261, 

0983806938, 66-51-08, кол. центр: 

0800213103, e-mail: 

sumy1.sumy@legalaid.sm.ua 

9 Національна «гаряча лінія» з 

попередження домашнього 

насильства, торгівлі людьми, 

ґендерної дискримінації  

Інформаційні та психологічні 

консультації, юридична допомога, 

підтримка з питань стосунків в 

родині, з однолітками, права дітей.  

116123 (з мобільного) або 

0800500335 та 

дитяча «гаряча» лінія 116111                       

(з мобільного) або 0800500225 

10 Всеукраїнська громадська 

організація «Жіночий 

консорціум України» 

Надання кризової психологічної 

допомоги вразливим категоріям 

населення  

т. 0993264649, 0954192605; 

0983101693, 0632912328 

11 Громадська організація 

«Кризовий центр психічного 

здоров’я» 

Надання безкоштовної 

психологічної допомоги по 

телефону 

Голова Іванцова Оксана, 

т. 0506138037; психолог Троїцька 

Марина, т. 0509767498 

12 Українська Гельсінська спілка 

з прав людини м. Суми  

Надання безкоштовної правової 

допомоги, допомога у влаштуванні 

до закладів тимчасового 

перебування  

Єсіна Наталія Володимирівна,  

т. 0959311110, координатор 

інформаційно-просвітницького 

напрямку  

13 Громадська організація «Ліга 

сучасних жінок»  

Надання безкоштовної 

юридичної, соціальної та 

психологічної допомоги 

Сімейні радниці 

Полякова Ольга Михайлівна,                     

т. 0504071490, Пономаренко 

Людмила Іванівна, т. 0668327220 

14 Урядовий контактний центр 

для постраждалих від 

домашнього насильства 

Екстрена служба Тел. 15-47 

15 Гаряча лінія Національної 

поліції України 

Екстрена служба Тел. 0-800-500-202 
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