Посадові особи, відповідальні за надання
оперативних консультацій та роз’яснень з
питань, пов’язаних з мобілізацією, для
інформування осіб, які постраждали під час
виконання обов’язків військової служби
(службових обов’язків), та членів їх сімей, а
також
членів
сімей
загиблих
військовослужбовців
і
працівників
правоохоронних органів про їх права та
гарантії реалізації таких прав в Україні

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Михайлова Тетяна Михайлівна

Жолудь Олександр Володимирович
37-54-54 mukov@gmail.com

37-93-30 oblzdrav@mk.gov.ua
порядок надання медичної
визначеній категорії громадян

допомоги

Баланська Оксана Юріївна
37-04-58 iac@mocz.org.ua

Контактний центр Миколаївської області
Торпаков Сергій Євгенович
nokcentr@gmail.com

37-42-29,

Департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації
Розуменко Дмитро Анатолійович
55-03-07
питання соціальних гарантій у сфері оплати
праці
Сербульова Таміла Володимирівна
55-42-58 mk_iac@ukr.netи
питання надання пільг військовослужбовцям
та членам їх сімей
Бєлкіна Любов Петрівна
55-16-03 mk_iac@ukr.net
питання надання соціальних послуг

Миколаївський обласний військовий
комісаріат

оприлюднення на сайті управління охорони
здоров’я та в ЗМІ відповідних консультацій
та роз’яснень

Управління МВС України в Миколаївській
області
Зарицька Олена Володимирівна
49-82-10 (юридичні консультації)
Рагнєва Оксана Тимофіївна
49-84-25 (питання соціального захисту)
Попов Андрій Володимирович
49-82-38 (питання соціального захисту)

1. Порядок проходження військової служби;
2. Порядок підбору на військову службу за
контрактом; 3. Порядок вступу до вищих
військових
навчальних
закладів;
4.
Проведення часткової мобілізації в Україні;
5.
Питання
соціального
захисту
військовослужбовців та членів їх сімей,
учасників АТО
Головне управління Держземагентства у
Миколаївській області
Яськів Юрій Богданович
21-21-61 (дод.107) zemres.zy@ukr.net
надання
земельних
ділянок
воїнамучасникам АТО

Гарячі лінії з питань надання роз’яснень
та консультацій учасникам АТО та
членам їх сімей

Департамент соціального захисту населення
Миколаївської обласної державної
адміністрації

Цілодобовий інформаційний центр
З 8.00 до 17.00 год. у робочі дні: за
телефоном 37-42-29;
з 17.00 до 8.00 год. та у вихідні дні: за
телефоном 37-40-51
Гаряча лінія обласного військового
комісаріату: 37-63-73, 37-54-54
Цілодобова гаряча лінія з питань надання
медичної допомоги: 57-58-78
Гаряча лінія з питань надання
психологічної допомоги: 37-64-92
Цілодобова гаряча лінія департаменту
соціального захисту населення
облдержадміністрації: 24-02-96

Надання роз’яснень та
консультацій учасникам
АТО та членам їх сімей

