
Запорізький міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 

вул.Рекордна, буд. 34-а, м.Запоріжжя, 69019  

тел./факс: (061) 228-22-65, (061) 228-09-97 

Е-mail: zmcsssdm@ukr.net  

Директор – Токарєва Людмила Василівна – тел.: (061) 228-22-65  

Заступник директора – Кукін Володимир Станіславович – тел.: (061) 228-09-97  

Юрисконсульт – Берліна Вікторія Федорівна – тел.: (061) 228-00-57 

 

Запорізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – спеціальний заклад, що в межах міста Запоріжжя 

проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги  

 

Основними завданнями Центру є:  

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, 

дітей та молоді;  

- виявлення, здійснення первинного обліку, проведення оцінки потреб, та здійснення соціального супроводу сімей, дітей та 

молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;  

- запобігання ранньому соціальному сирітству;  

- облік та підготовка кандидатів в опікуни/піклувальники;  

- соціальна та психологічна адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою 

підготовки до самостійного життя;  

- соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;  

- робота з внутрішньо переміщеними особами;  

- організація та проведення роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з Законом;  

- робота з демобілізованими учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей;  

- інформування сімей, дітей та молоді про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;  

- забезпечення взаємодії з організаціями-партнерами;  

- впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих 

обставин 



 

До Центру можуть звернутись:  
1) Сім’ї з новонародженими дітьми;  

2) Матері, які одні виховують дітей і не можуть підтвердити місце проживання;  

3) Неповнолітні в конфлікті з законом;  

4) Демобілізовані учасники АТО та члени їх сімей;  

5) Особи, які звільнилися з місць позбавлення волі;  

6) Прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу;  

7) Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  

8) Учні, студенти, члени педагогічних колективів;  

10) Внутрішньо переміщені особи;  

11) Особи, які опинилися в складних життєвих обставинах;  

12) Особи, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми  

 
 



 

Структурні підрозділи Запорізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
Відділ соціальної роботи  

по Вознесенівському району  

69019, м. Запоріжжя вул. 

Рекордна, 34-а  

Афоніна  

Анастасія Андріївна  

(061) 228-01-98  

Відділ соціальної роботи  

по Дніпровському району  

69019, м. Запоріжжя вул. 

Рекордна, 34-а  

Долотій  

Олена Анатоліївна  

(061) 228-01-98 

Відділ соціальної роботи  

по Заводському району  

69067, м. Запоріжжя вул. Лізи 

Чайкіної, 56  

Виговська 

Ірина Леонідівна 

(061) 228-28-08  

Відділ соціальної роботи  

по Комунарському району  

69050, м. Запоріжжя вул. 

Космічна, 87  

Максименко  

Елеонора Альфредівна  

(061) 769-81-86  

Відділ соціальної роботи  

по Олександрівському району  

69063 м. Запоріжжя вул. 

Олександрівська, 26, каб. 64 

Ільман  

Ульяна Володимирівна  

(061) 764-15-30  

Відділ соціальної роботи  

по Хортицькому району  

69097, м. Запоріжжя вул. 

Лахтінська, 4-б каб. 203  

Писарєва  

Тетяна Сергіївна  

(061) 228-08-58  

Відділ соціальної роботи  

по Шевченківському району  

69050, м. Запоріжжя вул. 

Космічна, 87  

Попко 

Євгенія Вікторівна 

(061) 769-81-78  

Відділ соціальної роботи  

та оцінки якості надання послуг  

69035, м. Запоріжжя вул. 

Рекордна, 34-а  

Севастьянова  

Ольга Станіславівна  

(061) 228-02-80  

Відділ загальної та  

кадрової роботи  

69035, м. Запоріжжя вул. 

Рекордна, 34-а  

Майборода  

Вікторія Олександрівна  

(061) 228-22-65  

Фінансово-економічний відділ  69035, м. Запоріжжя вул. 

Рекордна, 34-а  

Пастушенко  

Ольга Володимирівна  

(061) 228-88-58,  

Е-mail: zmcfin@ukr.net  



 

 
Назва 

структурног

о підрозділу 

/закладу/ 

установи 

Адреса Контактні 

номери 

телефонів 

(приймальна, 

реєстратура) 

Графік 

роботи 

e-mail Посилання 

на 

електронний 

сервіс  

(якщо є) 

Факс  

(якщо є) 

Інша корисна інформація  

(за потреби) 

Запорізький 

міський 

центр 

соціальних 

служб для 

сім'ї, дітей 

та молоді  

(консульту-

вання, 

кризове та 

екстрене 

втручання, 

соціальна 

профілакти-

ка, 

соціальний 

супровід) 

вул. 

Рекордна, 

34а 

(061)228-22-65 

(приймальна) 

 

(061)228-02-80 

(відділ 

соцроботи) 

 

(061)228-00-57 

(юрист) 

 

08:00-17:00 

(з пнд. по 

чтв.) 

08:00-15:45 

(п’ятниця) 

Вихідний: 

субота, 

неділя 

 

Обідня 

перерва 

12.00-12.45 

zmcsssdm@ukr.net http://zmcsss

dm.at.ua/ 

 

сторінка у 

ФБ 

https://www.f

acebook.com/ 

17717310431

55530/ 

(061)228-

22-65 

Служба екстреної 

психологічної допомоги  

Телефон Довіри 

(061)228-15-84 

Номери мобільних 

операторів: 

066-313-15-84 

067-515-15-84  

073-515-15-84 

(розмова сплачується 

згідно умов Вашого 

тарифного пакету, 

переважно безкоштовно в 

межах мережі). 

Skype: Dovira1584 

Facebook: Телефон Довіра 

Viber/WhatsApp/Telegram: 

067-515-15-84 
 

http://zmcsssdm.at.ua/
http://zmcsssdm.at.ua/
https://www.facebook.com/%201771731043155530/
https://www.facebook.com/%201771731043155530/
https://www.facebook.com/%201771731043155530/
https://www.facebook.com/%201771731043155530/

