
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Дніпровський район
Притулок Кризова кімната Денний центр Спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування Мобільна бригада Інші заклади
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Обухівська територіальна громада
пн.-чт. 8:00-17:00,    
пт. 8:00-16:00

(063) 584 64 69,
(096) 731 80 02

Новоолександрівська територіальна громада пт. 08:00-15:45,    
пт. 8:00-16:00

(067) 652 02 05

Китайгородська територіальна громада пн.-чт. 8:00-17:00,                
пт. 8:00-16:00

(066) 310 40 76

Любимівська територіальна громада
Ляшківська територіальна громада

Царичанська територіальна громада пн.-чт. 8:00-17:00, 
пт. 08:00-15:45

(056 90 (3-16-31)            

Сурсько-Литовська територіальна громада
Слобожанська територіальна громада

Могилівська територіальна громада пн.-чт. 8:00-17:00,                
пт. 8:00-16:00

(096) 683 51 82

Підгородненська територіальна громада

Чумаківська територіальна громада пн.-чт. 8:00-17:00, 
пт. 08:00-15:45

(097) 336 99 44

Святовасилівська територіальна громада пн.-чт. 8:00-17:00, 
пт. 08:00-15:45

(067) 316 51 56

Дніпровська територіальна громада

цілодобово (066) 448 61 54 пн.-чт. 9:00-18:00, 
пт. 09:00-16:45

м. Дніпро вул. 
Новосільна,

21 (066) 448 61 54 цілодобово (096) 520 79 18, 
(096) 520 79 34

цілодобово м. Дніпро  пр. Праці 24 (096) 102 34 00 Пн.-чт.09:00 - 18:00
Пт. 09:00- 16:45

м. Дніпро вул. Новосільна 21 (056) 785 73 60,      
(056) 767 18 46.

пн.-чт. 9:00-18:00,       
пт. 08:00-16:45

(056) 785 73 60

Петриківська територіальна громада
пн.-чт. 8:00-17:00, пт. 
08:00-15:45

смт Петриківка пр. Петра 
Калнишевського

69 (05634) 2 47 99, 
(093) 441 06 46, 
(097) 772 21 83

пн.-чт. 8:00-17:00, 
пт. 08:00-15:45

(097) 381 04 78

Солонянська територіальна громада пн.-чт. 8:00-17:00, 
пт. 08:00-15:45

(095) 000 28 50

Миколаївська територіальна громада

Новопокровська територіальна громада цілодобово (098) 798 31 39 пн.-чт. 8:00-17:00, 
пт. 08:00-15:45

(098) 798 31 39

* Інші заклади та установи, призначені  виключно для постраждалих осіб та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі

КЗ соціального захисту “Центр соціальної підтримки дітей та сімей “Мамине щастя” Дніпровської міської ради, 
- перше відділення  працює з січня  2020 року і розраховано на цілодобове  перебування 40 осіб. Крім жінок з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, в центрі можуть отримувати послуги вагітні жінки на останньому триместрі вагітності та одинокі матері з дітьми, які не мають підтримки батьків/родичів; жінки з новонародженими дітьми, які мали намір відмовитися від 
своїх дітей (одинокі матері, неповнолітні, матері, які перебувають у складних життєвих обставинах); жінки з дітьми, які тимчасово не мають житла або які зіткнулися зі складними проблемами, що не дають можливості забезпечити належний догляд за дітьми.


