
а/  7 3 JL 2 _
г ^ о 9 . я м  од

Рівненська обласна державна адміністрація

Управління з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення

вул, Грабник 2, м. Рівне, 33023, тел. (036-2) 26-89-83, факс (036-2) 22-97-84
- E-mail: office@rias.rv.gov. ua КодЄДРПОУ 14373130 __________

.2 0 1    ' МИВ—  " : — —
На №    ..........  "—    - Р Голові Рівненської обласної .ради. ..............

Драганчуку М.М^щнЕНСЬКА ОБЛАСНА РАД

Шановний Миколо Миколайовичу! j g  ,r o f  /У

Відповідно до рішення обласної ради від 25.09,2009 № 1322 інформую про хід 
виконання обласної програми медико-психологічної реабілітації неповнолітніх осіб, 
які постраждали у надзвичайній ситуації, а також у яких внаслідок такої надзвичайної 
ситуації загинув один із батьків або обоє батьків.

У 2016 році на території Рівненської області подій, які були класифіковані як 
надзвичайні ситуації, у результаті яких постраждали неповнолітні особи, а також у 
яких внаслідок зазначених ситуацій загинув один із батьків або обоє батьків, 
зареєстровано не було.

У 2016 році в КЗ "Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей" 
соціальну допомогу отримало 153 дитини. Дітей, що постраждали в надзвичайних 
ситуаціях, серед них не було.

Фінансування витрат на оздоровлення та відпочинок дітей у 
2016 році здійснювалося за рахунок видатків державного, обласного та місцевих 
бюджетів, коштів фондів, підприємств, установ, організацій, спонсорів та інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством, зокрема:

- з обласного бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки, фактично профінансовано 5341,3 тис. 
гривень;

- з місцевих бюджетів -  6049,7 тис. гривень;
- залучено кошти організацій, підприємств, спонсорів та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством, у розмірі 20908,0 тис. гривень.
У 2016 році послугами оздоровлення та відпочинку охоплено 

52643 дитини області (33,5 % від загальної кількості дітей шкільного віку), з них:
- дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час 

виконання службових обов’язків, -  6;
- дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних 
операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, 
одержаного в період участі в антитерористичиій операції, -  7;

- дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 
19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, -  1453;

- дітей внутрішньо переміщених осіб -  108.
У дитячих закладах Рівненської області за бюджетні кошти у розмірі 

397,4 тис, гривень надано послуги оздоровлення та відпочинку для 
153 дітей з місць проведення антитерористичної операції.
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Крім того, за рахунок залучених коштів організацій, підприємств, спонсорів та 
інших джерел, не заборонених чинним законодавством, у липні ц.р. відпочило у 
КП СОК “Сигнал” (с. Олександрія Рівненського р-ну) 20 дітей з м. Слов’янська 
Донецької області.

Рівненською місією милосердя та доброчинності “Світанкова зоря” у серпні 
2016 року організовано та забезпечено відпочинок на базі оздоровчого табору 
“Берізка” (с. Олександрія Рівненського р-ну) 101 дитину із Донецької та Луганської 
областей.

Впродовж 2016 року в спеціалізованих санаторіях МОЗ України оздоровлено 
1105 дітей області та 1210 дітей в обласному багатопрофільеому санаторію управління 
охорони здоров’я «Козинський» та протитуберкульозному санаторії для дітей 
«Новостав».

Спеціалізованим формуванням «Мобільний консультаційний пункт соціальної 
роботи» обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 2016 році 
здійснено 6 виїздів у 12 населених пунктів області. Проведено 40 інформаційно- 
просвітницьких заходів (відеолекторії, бесіди, лекції), під час яких 866 учнів 
загальноосвітніх, інтернатних закладів ознайомлено з правилами пожежної безпеки, 
безпеки життєдіяльності та продемонстровано муляжі вибухонебезпечних предметів. 
Надано 42 індивідуальні консультації. Спеціалістами райміськцентрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді проведено 104 аналогічні заходи, якими охоплено 2513 
осіб, надано 494 індивідуальні консультації. До проведення заходів залучалися 
спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Рівненській області.

Також з метою роз’яснення правил безпеки життєдіяльності та пожежної 
безпеки обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з 
представниками Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій 
України у Рівненській області відвідано 12 сімей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах. Сім’ям надано 52 соціальні послуги щодо вирішення проблем 
життєдіяльності сім’ї, дотримання правил пожежної безпеки. Працівниками 
райміськцентрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно із спеціалістами 
підрозділів ДСНС України з метою недопущення виникнення пожеж в житлових 
приміщеннях відвідано 565 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Спеціалістами управління охорони здоров’я та Рівненського обласного центру 
здоров’я в загальноосвітніх навчальних закладах та закладах професійно-технічної 
освіти проводяться заняття з неповнолітніми з питань профілактики дитячого 
травматизму та навчанню здоровому способу життя. Так, проведено серед учнівсько- 
студентської молоді 879 лекцій, 17 телепередач, 16 радіопередач. Надруковано 
285 санбюлетнів, 43 статті з питань здорового способу життя та профілактики 
захворювань, а також дитячого травматизму.

Обласною та районними (міськими) психолого-медико-педагогічними
консультаціями, які є державними діагностико-корекційними структурами,
проводяться психолого-медико-педагогічні огляди осіб до 18 років, яким необхідно 
пройти медико-психологічну реабілітацію, та надаються рекомендації щодо 
подальшого режиму навчання, визначається необхідний комплекс психологічних і 
психолого-педагогічних заходів. Діагностичні обстеження дітей здійснюються за 
поданням фахівців соціально-психологічних служб, педагогічних працівників, а також 
за заявами батьків.
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