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Напрямок роботи та територія діяльності ПІБ фахівця із соціальної роботи, 

який працює у вказаному напрямку 

 

Інформація, щодо фахівців із соціальної роботи 

Южноукраїнського міського центру соціальних служб 

 

- сім’ї, які отримують допомогу при народженні 

дитини; 

- сім’ї, діти яких перебувають в інтернатних 

закладах за заявою батьків; 

- співпраця з навчальними закладами міста. 

 

КАРПОВА Олена Олександрівна 

- сім’ї/особи, які перебувають у конфлікті із 

законом, у т.ч. неповнолітні;  

- співпраця з центром пробації; 

- співпраця з  Южноукраїнською міською філією 

Миколаївського обласного центру зайнятості. 

 

СІРА Ольга Валентинівна 

- соціальний супровід дитячого будинку сімейного 

типу та прийомних сімей; 

- сім’ї опікунів/піклувальників;  

- особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

- підбір кандидатів в прийомні батьки та батьки-

вихователі, патронатні сім’ї.  

 

ЗАЖЕРИЛО Інна Олександрівна 

 

- внутрішньо переміщені особи та члени їх сімей; 

- учасники АТО, ООС, воєнної операції; 

- сім’ї, де один чи кілька членів мають 

інвалідність; 

- група самопідтримки для осіб з інвалідністю.  

 

ЖУЛЯ Сніжана Сергіївна  

 

Контактна інформація, щодо отримання юридичних послуг 

Южноукраїнського міського центру соціальних служб 

  

- надання юридичних, інформаційних послуг, 

консультацій правового  характеру                                                                                                                                  

- розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, надання 

роз’яснення з питань в межах компетенції.  

 

   

ГРИДІН  Максим Олександрович 

 

Контактна інформація, щодо роботи практичного психолога І категорії 

Южноукраїнського міського центру соціальних служб 

  

- надання первинної психологічної допомоги вагітним 

«групи ризику»; 

- проведення Програми для кривдників; 

- організація та ведення занять в ШВБ. 

-   підбір кандидатів у наставництво;  

-   підбір кандидатів в патронатні сім’ї. 

 

ОМЕЛЬКО Інна Миколаївна 

 

 

 

 

 



Спеціалізована служба 

«Денний центр соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали  

від домашнього насильства  

або насильства за ознакою статі 
 

 

м. Южноукраїнськ. вул. Миру, 11 

 

роб.тел. (05136) 5-45-12 

 

моб.тел.   097 97 12631 

 

e-mail: dennuicentr2022@ukr.net 
 

 

 

Напрямок роботи та територія діяльності ПІБ фахівця із соціальної роботи, 

який працює у вказаному 

напрямку 

- надання комплексної соціально-психологічної 

допомоги постраждалим особам, у тому числі у 

випадках, коли такі особи звернулися разом з 

дитиною; 

- забезпечення короткострокового або цілодобового 

перебування постраждалих осіб у «кризових 

кімнатах»; 

- організація та проведення індивідуальних та 

групових консультацій для постраждалих жінок та 

дітей; 

- надання послуг внутрішньо переміщеним особам в 

умовах Денного центру. 

 

ЛЕМЕЩУК Лідія Миколаївна 

 

- сім’ї, в яких вчинено домашнє насильство, 

насильство за ознакою статті, у т.ч. жорстоке 

поводження з дітьми; 

-  сім’ї/особи, постраждалі від торгівлі людьми. 

 

БОНДАР Тетяна Валентинівна 

 

 

 

 

 


