Цэнтр
сацыяльнага
абслугоўвання насельніцтва
Установа «Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага
насельніцтва Гомельскага раёна»
Адрас: 246021 г. Гомель, Міжнародная, 30/1
E-mail:

абслугоўвання

gomel.r-tc@gomelisp.gov.by

Аддзяленне
забеспячэння
дзённага
інвалідаў
размяшчаецца па адрасе:

знаходжання

для

аграгарадок Урыцкае, вул. Ятчанка, 1 б., Тэл .: 94 10 03 –
загадчык аддзялення ОДПІ, 94 10 02.
Рэжым працы цэнтра:
штодня з 8.00 да 17.30
перапынак на абед з 13.00 – 14.00
выхадныя дні: субота, нядзеля
Прыём грамадзян дзяжурным спецыялістам арганізаваны кожную
першую і трэцюю суботу месяца з 8.00 да 12.00.
Тэлефон «Гарачай лініі» цэнтра (80232) 37 05 34 штодня ў
буднія дні з 10.00 да 11.00.
Графік працы «прамой тэлефоннай лініі» першы аўторак апошняга
месяца квартала з 9.00 да 10.00.
Папярэдні запіс грамадзян на прыём
ажыццяўляецца па тэлефоне 37 05 34.

да

спецыялістаў

Рэжым працы спецыялістаў, якія ажыццяўляюць прыём грамадзян, у
тым ліку з заявамі аб ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур:
з 8.00 да 17.30
перапынак на абед з 13.00 да 14.00

Дырэктар цэнтра
Беластоцкая Надзея Уладзіміраўна
тэл. (80232) 22 13 77
Загадчык аддзялення
і прагназавання

пярвічнага прыёму, аналізу, інфармавання

Каржова Валянціна Мікалаеўна
тэл / ф. (80232) 37 05 34
Загадчык аддзялення сацыяльнай падтрымкі насельніцтва
Бабічава Галіна Мікалаеўна
тэл. (80232) 37 48 03
Загадчык аддзялення сацыяльнай адаптацыі і рэабілітацыі
Шпак Жанна Анатольеўна
тэл. (80232) 37 47 87
Загадчык аддзялення сацыяльнай дапамогі дома
Калеснікава Людміла Іванаўна
тэл. (80232) 22 13 73
Загадчык аддзялення забеспячэння дзённага знаходжання для
інвалідаў
Ючко Вольга Мікалаеўна
тэл / ф. (80232) 94 10 03
Галоўны бухгалтар
Рубанава Марына Мікалаеўна
тэл. (80232) 37 47 82
псіхолаг
Кашалова Таццяна Аляксееўна

тэл. (80232) 37 47 87
юрысконсульт
Дзем’янцава Ірына Васільеўна
тэл. (80232) 37 09 51
Спецыяліст па кадрах
Канавалава Ірына Ігараўна
тэл. (80232) 37 09 51
Р \ с BY45AKBB36424140018613100000 – дабрачынны
Р \ с BY92AKBB36324140008143100000 – пазабюджэтны
Філіял № 302 ААТ «АСБ Беларусбанк»
БІК AKBBY21302
УНП 490562748
Установа

«Тэрытарыяльны

цэнтр

сацыяльнага

абслугоўвання

насельніцтва Гомельскага раёна» – дзяржаўная ўстанова, якая
займаецца комплексным абслугоўваннем грамадзян, якія маюць
патрэбу ў сацыяльнай падтрымцы шляхам аказання своечасовай і
кваліфікаванай, юрыдычнай, псіхалагічнай і іншай дапамогі.
У структуру цэнтра ўваходзяць:
Аддзяленне пярвічнага прыёму, аналізу, інфармавання
прагназавання
Аддзяленне сацыяльнай падтрымкі насельніцтва
Аддзяленне сацыяльнай дапамогі дома
Аддзяленне сацыяльнай адаптацыі і рэабілітацыі
Аддзяленне забеспячэння дзённага знаходжання для інвалідаў

і

Філіялы цэнтра – аграгарадок Чарацянка, тэл. (80232) 92-32-85
У складзе філіяла функцыянуе Дом сацыяльных паслуг у в.
Макаўе.

Функцыянуюць 14 сацыяльных пунктаў.

