
 

 

До складу Управління входять структурні підрозділи з питань соціального захисту населення 

Амур-Нижньодніпровського, Індустріального та Самарського районів міста Дніпра. 

 
Загальна кількість мешканців на території обслуговування управління в Амур- 

Нижньодніпровському, Індустріальному та Самарському районах – 347 836 чол. 

 

Загальна кількість отримувачів усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, пільг 

та субсидій в управлінні –124 928 чол. 

 
Заступник начальника   управління   по   Індустріальному   району   –   Остапенко   Людмила 

Борисівна 

Приймальня громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій 

Адреса: просп. Петра Калнишевського, 55, м. Дніпро, 49051 

Телефони: (056) 722 21 85, (056) 722 21 72, (056) 720 71 23, (056) 720 70 62, (056) 720 70 63, (056) 720 
71 24, 068 579 67 22. 

e-mail: left.uszn@dmr.dp.ua , lbuszn@ukr.net 
 

 

 

Місце розташування структурних підрозділів Лівобережного управління 

соціального захисту населення Дніпровської міської ради 

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ 
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Загальна кількість мешканців Індустріального району –  125560 чол. 

Загальна кількість отримувачів усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, пільг та 

субсидій у структурному підрозділі Управління в Індустріальному районі – 41 593 чол. 

 
Заступник начальника управління по Амур-Нижньодніпровському району – 

Болдирева Олена Миколаївна 

 
Приймальня громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій 

Адреса: вул. Радистів, 8, м. Дніпро, 49023 

Телефони: (056) 720 90 21, (056) 720 90 22, 093 7074 700 

e-mail:left.uszn@dmr.dp.ua, sybsid1205@gmail.com 
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Загальна кількість мешканців в Амур-Нижньодніпровського району – 143 910 чол. 
 

Загальна кількість отримувачів усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, пільг та 

субсидій у структурному підрозділі Управління в Амур-Нижньодніпровському районі – 51 705 чол. 

Заступник начальника управління по Самарському району – Сазонова Наталія Павлівна 

Приймальня громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій 

Адреса: вул. 20- річчя Перемоги, 51, м. Дніпро, 49127 

тел. (056) 722 23 46, (056) 720 90 18, (056) 722 23 47, (056) 720 70 60 

e-mail: : left.uszn@dmr.dp.ua, 1243samara@ukr.net 
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Загальна кількість мешканців Самарського району – 70 981 чол. 

Загальна кількість отримувачів усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, пільг та 

субсидій у структурному підрозділі Управління у Самарському районі – 31 630 чол. 


