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Додаток

Інформація стан виконання обласної цільової програми „Національний план дій з реалізації Конвенції про права 
інвалідів на період до 2020 року”, затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 16.11.2012 № 727

№
пун
кту

Зміст завдання Термін
виконання

Інформація про хід виконання Висновки 
(виконано, 

у стадії 
виконання, 

не виконано)

Пропозиції 
(зняти 3 

контролю, 
продовжити 

контроль)
1. Залучати представників 

громадськості до участі в 
реалізації прав і 
задоволенні потреб 
інвалідів, поліпшенні 
умов їх життєдіяльності.

Постійно В області забезпечено постійну взаємодію з громадськими 
об’єднаннями, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, зокрема 
шляхом активізації діяльності відповідних допоміжних органів 
місцевих державних адміністрацій, включення представників 
зазначених об’єднань до складу таких органів, залучення їх до 
підготовки рішень, що стосуються прав та інтересів осіб з 
інвалідністю.

При облдержадміністрації створений та функціонує комітет 
забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури (далі -  Комітет). Відповідні Комітети створені при всіх 
райдержадміністраціях та виконавчих комітетах рад міст обласного 
значення.

На засіданнях Комітетів розглядаються проблемні питання 
забезпечення безперешкодного життєвого середовища для людей з 
обмеженими фізичними можливостями, які не врегульовані 
законодавством України.

Департамент з питань будівництва та архітектури 
облдержадміністрації залучає представників громадськості до участі в 
реалізації прав і задоволенні потреб осіб з інвалідністю, поліпшенні 
умов їх життєдіяльності, шляхом їх представництва в Комітеті 
забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної

виконано ЗН Я ТИ  3

контролю
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інфраструктури при облдержадміністрації, а саме: Рівненське обласне 
об’єднання „Союз організацій інвалідів України”; обласну організацію 
Українського товариства сліпих; обласну організацію Українського 
товариства глухих; Рівненське міське товариство інвалідів з 
порушенням опорно-рухового апарату; громадське об’єднання 
„Український національний фонд допомоги інвалідам Чорнобиля”.
3 метою утвердження повноцінності та конституційних принципів 
рівних прав і можливостей усіх громадян, формування позитивної 
громадської позиції, привернення уваги громадськості до проблем 
дітей з інвалідністю 3 грудня в Міжнародний день інваліда, в закладах 
освіти проведено різноманітні заходи: уроки доброти з теми „Дивіться 
на нас, як на рівних”, засідання круглих столів, благодійні акції, 
спортивні змагання, конкурси, концерти, дитячі вистави тощо

2. Забезпечити доступ 
інвалідів до об’єктів 
громадського та 
цивільного призначення, 
благоустрою, 
транспортної 
інфраструктури, 
дорожнього сервісу, 
транспорту, інформації 
та зв’язку, а також з 
урахуванням їх 
індивідуальних 
можливостей, здібностей 
та інтересів - до освіти, 
праці, культури, туризму, 
фізичної культури та 
спорту.

2012-2020
рік

Для забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення 
області існуючі об’єкти житлово-комунального призначення обладнані 
спеціальними та допоміжними засобами.

Особам з інвалідністю, які проживають у житлових будинках, для 
зручності в користуванні колясками, сходові марші облаштовуються 
пандусами.

На входах до під’їздів будинків, при потребі, влаштовуються 
металеві перила. У 177 житлових будинках обладнано 272 марші, 
зокрема: м. Вараш - 181, м. Рівне - 53, м. Радивилів - 9, м. 
Здолбунів - 4, смт Квасилів - 3, с. Зоря - 2, м. Острог - 3, м. Корець -1, 
м. Сарни - 9, м. Костопіль - 4, смт Гоща -1, смт Млинів - 2.

Громадянам з обмеженими фізичними можливостями, які мають у 
користуванні автомобілі, на прибудинкових територіях виділяються 
місця для встановлення збірно-розбірних гаражів. На сьогодні надано 
55 таких дозволів (м. Рівне - 43, м. Здолбунів - 2, смт Квасилів - 1, 
с. Зоря - 4, м. Вараш - 5).

Окрім того, органами місцевого самоврядування та виконавчої влади 
облаштовано на паркувальних майданчиках населених пунктів області 
188 місць для паркування транспортних засобів загального 
призначення, якими керують особи з інвалідністю, або транспортних

виконано зняти 3 
контролю
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засобів спеціального призначення, що їх перевозять.
11 закладів культури та мистецтва обласного підпорядкування є 

повністю або частково доступні для людей з обмеженими фізичними 
можливостями, а саме облаштовані бетонними пандусами: 
комунальний заклад „Рівненська обласна універсальна наукова 
бібліотека” Рівненської обласної ради (приміщення частково 
доступне), комунальний заклад „Рівненська обласна бібліотека для 
дітей” Рівненської обласної ради -  три приміщення (приміщення муз 
відділу частково доступне), комунальний заклад „Рівненська обласна 
бібліотека для молоді” Рівненської обласної ради, комунальний заклад 
„Рівненський обласний центр народної творчості” Рівненської обласної 
ради, комунальний заклад „Рівненський обласний краєзнавчий музей” 
Рівненської обласної ради, комунальний заклад „Рівненський 
академічний обласний театр ляльок” Рівненської обласної ради, 
комунальний заклад „Рівненський обласний академічний український 
музично-драматичний театр” Рівненської обласної ради, металевим 
пандусом облаштований зал камерної та органної музики комунальний 
заклад „Рівненська обласна філармонія” Рівненської обласної ради. В 
історико-культурних заповідниках м. Острога та м. Дубно, в зв’язку із 
специфікацією розташування створені сприятливі умови для 
перешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями 
приставними пандусами та кнопками виклику.

Загалом в обласних установах культури і мистецтва облаштовано 
13 пандусів, 18 кнопок виклику та 13 перил.

На даний час пандусами обладнано 690 сільських та районних 
установ культури, ЗОЇ -  перилами та 366 кнопками виклику, що 
складає 81% від потреби.

З метою реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю 
комунальним закладом „Рівненський регіональний центр з фізичної 
культури та спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт” Рівненської 
обласної ради налагоджену тісну співпрацію з обласними 
організаціями УТОГ, УТОС, а також з обласними осередками 
Федерації України з видів спорту осіб з інвалідністю в частині 
організації та проведення обласних змагань, формування та
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забезпечення участі команд області у всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях. Із 2290 площинних спортивних споруд 2258 споруд (98,6 
%) пристосовані для занять осіб з інвалідністю.

У 586 будівлях закладів загальної середньої освіти та 19 закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти області на вході у 
приміщення наявні 441 пандус, 268 -  поручнів, 387 -  кнопок виклику 
та інформаційних вказівників. 206 закладів загальної середньої освіти 
не потребують додаткових пристосувань на вході для підйому осіб з 
інвалідністю. Крім того, у 3 закладах наявні ліфти, які забезпечують 
відповідно доступність до поверхів, у 50 закладах обладнано туалетні 
кімнати для дітей з обмеженими фізичними можливостями.

У 2020 році в закладах освіти облаштовано 13 пандусів, а 2 
реконструйовано, всього на загальну суму 393,2 тис гривень 
Для організації підвезення учнів і педагогічних працівників, які 

проживають за межею пішохідної доступності до навчальних закладів 
в області нараховується 259 транспортних засобів, з них: 235 шкільних 
автобусів, 6 спеціальних шкільних автобусів та 18 орендованих. 
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

27.11.2019 № 1106-р «Деякі питання використання у 2019 році 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» обсяг 
субвенції у 2020 році на придбання шкільних автобусів, у тому числі 
обладнаних місцями для дітей з інвалідністю, складає 25849,9 тис 
гривень.

У 2020 році придбано 23 шкільних автобусів, 18 із них, за кошти 
освітньої субвенції та спів фінансування, 5 з місцевого бюджету 
(Сарненський район - 3, Старосільською та Привільненською ОТГ по 1 
шкільному автобусу).

Для забезпечення можливості доступу осіб з обмеженими 
можливостями управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення проведено технічну інвентаризацію 1420 
захисних споруд, з них 257 державних, 884 комунальних та 279 
приватних. У 2020 році за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає в зоні спостереження,
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затверджено видатки споживання в обсязі 7710,53 тис. гривень на 
ремонт 7 захисних споруд, що перебувають у господарському віданні 
об’єктів територіальних громад.

В  Б ерезнівськом у р а й о н і у 18 приміщеннях органів місцевої влади 
встановлено 15 пандусів та 3 дзвінки виклику; з 28 приміщень органів 
місцевого самоврядування 23 обладнано пандусами, 8 -  дзвінками 
виклику. Виконавчим комітетом Березнівської міської ради обладнано 
38 пішохідних переходів та 32 пристосовані до потреб осіб, які 
пересуваються на інвалідних візках. Спеціальні місця для паркування 
транспортних засобів, що використовуються для перевезення осіб з 
інвалідністю облаштовано на 6-ти автостоянках м. Березне.

В  Д ем идівськом у р а й о н і під час ремонту доріг, облаштовуються 
пішохідні переходи з пониженими бордюрами. Облаштовано пандуси 
на входах до будівель: райдержадміністрації, районної ради та 
Пенсійного фонду, управління соціального захисту населення, 
комунальної організації «Турбота» Демидівської селищної ради, 
фінансового управління, районного відділу Рівненської регіональної 
філії «Центру ДЗК», Млинівського РВ УМВС України, управління 
державної казначейської служби України в Демидівському районі, 
Демидівського відділення Укрпошти, лікувального корпусу та 
стоматологічного відділення ЦРЛ, а також, до будівель центру 
зайнятості, школи естетичного виховання, 19-ти навчальних закладів, 
головного корпусу ВПУ-25, приміщення їдальні КП санаторію 
«Хрінники», Малійського будинку культури, Демидівського відділення 
Лубенської ОДПІ Державної фіскальної служби в Рівненській області, 
районного будинку культури та приватних магазинів смт Демидівка.
В  Д убенськом у р а й о н і комунальне некомерційне підприємство 
„Лубенський районний центр ПМСД” налічує 44 об’єкти, 4 з яких об 
лаштовані пандусами при сходах, 9 - облаштовані кнопками виклику 
на будівлях для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Під час проведення ремонту вуличної мережі в м. Здолбунів, 
проводилось влаштування понижених бордюрів для забезпечення 
доступності маломобільних груп населення.

В  Здолбунівськом у р а й о н і всі заклади охорони здоров’я, ФАПи,
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амбулаторії обладнані кнопками виклику.
При проведенні ремонту вуличної мережі м. Здолбунів проводилось 

влаштування понижених бордюрів для забезпечення доступності 
маломобільних груп населення та відповідними відмітками на 
пішохідних переходах через проїзну частину вулиць та зупинках 
громадського транспорту.

В  К орецьком у р а й о н і 33 навчальні заклади та КУ «Корецький 
інклюзивно-ресурсний центр» обладнано пандусами, з них 26 
відповідають державним будівельним нормам, 7 потребують 
реконструкції..

В  К ост опільськом у р а й о н і 25 будівель шкільних закладів району 
облаштовано пандусами та 9 школах встановлено кнопку виклику.
В  Р ад ивш івськом у р а й о н і до 252 об’єктів створено умови щодо 
безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, а саме: пандусами - 183; кнопками виклику - 69. Також, 
пішохідні переходи облаїптовані пониженими бордюрами. 
Облаштовано спеціальні місця для паркування транспортних 
засобів, що використовуються для перевезення осіб з інвалідністю на 
стоянках та в зонах паркування в м. Радивилів на вул. СХНевського, 
10, Почаївська 15,1.Франка, 13 та на площі Незалежності.
В  Р івненськом у  районі забезпечено доступ людей з інвалідністю до 

Рівненського районного територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), його стаціонарного 
відділення. Для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними 
можливостями до закладів культури і мистецтва Рівненського району 
вжиті заходи з облаштування приміщень пандусами та перилами, а 
саме:
- з 51 приміщення закладів культури клубного типу 42 приміщення 

повністю доступні, 6 приміщень частково доступні, 2 приміщення не 
функціонують у зв’язку з передаварійним станом (клуби сіл Зозів, 
Мочулки), клуб селища Клевань-1 не проводить свою діяльність;
- з 40 публічно шкільних-бібліотек Рівненського району 37 приміщень 
облаштовані пандусами, в 3 приміщеннях встановлені кнопки виклику;
- із 3 шкіл естетичного виховання Рівненського району всі З
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облаштовані пандусами, 1 перилами та 3 кнопкою виклику.
Усі загальноосвітні навчальні заклади Рівненського району 

облаштовано (змінно-дерев’яними конструкціями) пандусами, а в 
15 загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів облаштовано пандуси, що 
відповідають державним будівельним нормам.

В  м. С арни  пішохідні переходи облаштовані пониженими 
бордюрами. В місцях з найбільшою інтенсивністю руху встановлені 
турнікети, знаки із світловим сигналом та світлофори із звуковим 
дублюванням. При реконструкції пішохідних доріжок та тротуарів 
встановлюється тактильна плитка для людей з вадами зору. У 8 
адмінприміщеннях м. Сарни та 13 адмінприміщеннях органів 
місцевого самоврядування облаштовано пандусами з дотриманням 
вимог будівельних норм. У 4 під’їздах житлових будинків об 
лаштовані додаткові перила та приміщення для зберігання інвалідних 
візків. Всього в Сарненському районі обладнано пандусами та 
кнопками виклику 315 об’єктів, в т.ч. 91 заклад торгівлі.

3. Сприяти у забезпеченні 
на маршрутах загального 
користування наявності 
транспортних засобів, 
пристосованих для 
перевезення інвалідів.

2012-2020
рік

Облдержадміністрацією, як організатором перевезень на приміських 
та міжміських внутрішньообласних маршрутах загального 
користування, встановлюється вимога щодо забезпечення на об'єкті 
конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального 
користування, транспортних засобів, пристосованих для перевезення 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в 
кількості 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 
року та до 50 відсотків з 01 січня 2020 року.

Постійно проводиться роз’яснювальна робота з перевізниками, які 
обслуговують приміські та міжміські внутрішньообласні автобусні 
маршрути загального користування області, щодо здійснення посадки 
та висадки пасажирів виключно на зупинках громадського транспорту, 
з метою забезпечення доступу до транспортних засобів осіб з 
інвалідністю, які пересуваються на візках та осіб з вадами зору, 
обладнання транспортних засобів, які залучені на маршрутах 
загального користування, спеціальними засобами для перевезення осіб 
з інвалідністю.

В області наявна розвинена мережа автостанцій. Зокрема, в м. Рівне

виконано зняти 3 
контролю
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функціонує ряд автостанцій: КТ „Рівне-ПАС”, „Чайка”, ТзОВ 
„Управляюча компанія „Рівнеспецбудінвест” та пункт відправлення 
автобусів „Залізничний” філії „Рівнеавтотранссервіс”. Крім того, 
автостанції, пункти відправлення функціонують у всіх районах області.

Для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до приміщення автостанції „Чайка” у м. 
Рівне на доступній висоті встановлено кнопку виклику
обслуговуючого персоналу з відповідною табличкою, проведено 
реконструкцію існуючого санвузла в громадській вбиральні та 
облаштовано спеціальну кабінку для осіб з інвалідністю, яка постійно 
підтримується в належному технічному та санітарному стані. 
Облаштовано пандус зі сторони платформи прибуття автобусів для 
безперешкодного доступу до зали очікування, кас, громадської 
вбиральні.

На всіх автостанціях командитного товариства „Рівне-ПАС” 
забезпечено вільний доступ осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до пасажирських залів. Зокрема, 
облаштовано пандуси для доступу до квиткових кас; а у вбиральнях 
встановлені спеціальні поручні в кабінках..

Проведена заміна довідкових стендів на всіх автостанціях. На 
територіях всіх автостанцій розміщені відповідні піктограми -  
доступні місця загального користування помічені спеціальними 
знаками або символами для осіб з інвалідністю.

На пункті відправлення автобусів „Залізничний” встановлено кнопку 
виклику обслуговуючого персоналу; входи у літній та зимовий зали 
очікування пасажирів влаштовані із заниженим рівнем покриття; на 
показниках платформ нанесені надписи про маршрути руху та час 
відправлення автобусів у зручному місці; в кабінці громадської 
вбиральні встановлені спеціальні поручні.

З метою адаптації міської туристичної інфраструктури до потреб 
людей з інвалідністю, а місті Рівне був реалізований проект, в ході 
якого виготовлені тактильні карти-схеми міста з використанням 
шрифту Брайля із застосуванням унікального дизайну (у кількості 10 
штук), які розміщені на двох автовокзалах та в людних містах міста. На
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карті-мемосхемі позначено туристичні об’єкти, готелі та доступні для 
мало мобільних груп населення аптеки, заклади торгівлі і громадського 
харчування. Також розміщено С)ІІ-код з посиланням на сторінку в 
Інтернеті, де викладено інклюзивні фільми (віртуальні екскурсії) про 
місто Рівне, Музей Бурштину та Музей кованих скульптур.

В рамках реалізації заходів Програми розвитку міського 
електротранспорту міста Рівного на 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням Рівненської міської ради від 14.01.2016 № 61, за рахунок 
коштів міського бюджету оновлюється рухомий склад тролейбусів, 
шляхом придбання сучасних нових тролейбусів з низьким рівнем 
підлоги "Дніпро-203Т". В 2021 році управлінням транспорту і зв’язку 
м. Рівне буде продовжено реалізацію Програми на 2021-2025 роки», 
зокрема в частині оновлення рухомого складу, Програми компенсації 
за пільгові перевезення окремих категорій громадян у міському 
електричному та автомобільному транспорті загального користування 
міста Рівного на 2021 рік.

Крім того, для покращення обслуговування населення пасажирським 
транспортом в 2021 році планується розглянути можливість 
реорганізації маршрутної мережі шляхом зменшення кількості 
автобусів малої місткості за рахунок придбання тролейбусів з низьким 
рівнем підлоги та з автономним ходом, а також залучення на 
конкурсній основі автобусів великої місткості та впровадження 
автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському 
транспорті за допомогою електронного квитка.

В місті Рівне працює 19 тролейбусів з низьким рівнем підлоги, які прї 
АТАМАН А 092.Н6; в містах Дубно та Костопіль для здійснення 
перевезень осіб з обмеженими фізичними можливостями на міських 
маршрутах залучені автобуси марки Баз А 079.14 та Мерседес.

При Рівненському міському товаристві інвалідів з порушенням 
опорно-рухового апарату за фінансової підтримки Європейського 
союзу створено службу «Інватаксі» та Сервісний центр. Диспетчерська 
служба приймає замовлення про транспортне перевезення, ремонт 
засобів пересування, розробляє графік руху на кожен день та здійснює 
облік бажаючих скористатися такими послугами. Особа з інвалідністю
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-  візочник може замовити мікроавтобус з підйомником для проїзду в 
межах обласного центру до 25 км. Послуги по перевезенню людей з 
особливими потребами, які користуються візками та медичними 
ходунами, надаються безкоштовно. В першу чергу здійснюються 
поїздки в медичні, реабілітаційні та навчальні заклади. В 2020 році для 
функціонування даної служби з міського бюджету Рівного було 
передбачено фінансування в розмірі 345 тис. гривень. Протягом 2020 
року профінансовано 344,9 тис. гривень та здійснено перевезення 1590 
осіб та дітей з інвалідністю.

Крім того, Служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з 
інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, що 
утворені Сарненською та Здолбунівською міськими радами, 
забезпечені спеціально обладнаними автомобілями.

4. Запровадити систему 
ведення обліку інвалідів, 
даних про реабілітаційні 
заходи і соціальні 
послуги, яких вони 
потребують.

2012-2020
рік

Обласними медико-соціально експертними комісіями (МСЕК) 
проводиться контроль за дотриманням чинного законодавства при 
оформленні медичних документів до МСЕК у осіб з інвалідністю, в т.ч. 
у військовослужбовців-учасників антитеориристичної операції, 
цивільних осіб, які постраждали під час бойових дій в районах 
проведення АТО; осіб, які постраждали під час Революції Гідності.

Щомісячно проводиться контроль обґрунтованості прийнятих 
рішень міжрайонними, спеціалізованими та міською МСЕК шляхом 
перевірки медико-експертних справ та контрольних оглядів осіб, 
визнаних особами з інвалідністю.

виконано зняти 3 
контролю

5. Забезпечити розроблення 
індивідуальних планів 
реабілітації окремих 
категорій хворих на 
докомісійному етапі за 
участю лікуючого лікаря 
та профільних 
лікувально-
консультативних комісій, 
з  подальшою корекцією 
їх реабілітологами

Постійно Станом на 01.01.2021 всі медико-соціальні експертні комісії області 
забезпечені комп’ютерною та копіювальною технікою.

В Рівненському обласному центрі МСЕК 100% забезпечення 
первинно оглянутих та переоглянутих осіб з інвалідністю 
індивідуальними програмами реабілітації (ШР).

Здійснюється контроль за реалізацією ІПР осіб з інвалідністю з 
відповідним аналізом ефективності їх впровадження, забезпечення 
технічними засобами реабілітації. Щоквартально проводиться аналіз 
ефективності виконання ІПР (забезпечення осіб з інвалідністю 
технічними засобами реабілітації, їх працевлаштування, медичної 
реабілітації).

виконано ЗН ЯТИ  3

контролю
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медико-соціально- 
експертної комісії.

Всі структурні підрозділи Рівненського обласного центру медико- 
соціальної експертизи розміщуються переважно на базі закладів 
охорони здоров’я області, в окремих відремонтованих приміщеннях та 
об лаштовані для перешкодного доступу осіб з інвалідністю. Хворих зі 
значними порушеннями функцій організму комісії оглядають вдома чи 
у стаціонарах закладів охорони здоров’я.

Голови МСЕК інформують осіб з інвалідністю про наявність 
вакантних робочих місць.

Проводяться спільні наради з Рівненським обласним центром 
зайнятості, Департаментом соціального захисту населення, Фондом 
соціального страхування України в Рівненській області, військовим 
шпиталем та громадськими організаціями щодо покращення умов та 
можливостей соціальної адаптації осіб з інвалідністю та 
військовослужбовців-учасників АТО.

Протягом 2020 року медико-соціальними експертними комісіями 
області проведено: 397 виїзних засідань, на яких оглянуто -  2089 осіб 
(з них на дому - 246, в стаціонарах -338, реабілітаційних установах -30, 
на виїзних засіданнях - 1475).

6. Задовольнити в повній 
мірі потребу інвалідів у 
технічних та інших 
засобах реабілітації.

2012-2020
рік

Особи та діти з інвалідністю забезпечуються технічними та іншими 
засобами реабілітації відповідно до індивідуальної програми 
реабілітації.

На зазначені цілі протягом 2020 року в область надійшло коштів на 
суму 41,9 млн. грн, які були використані в повному обсязі. 3311 осіб 
були забезпечені 10570 одиницею протезно-ортопедичних виробів та 
1707 одиницями засобів реабілітації.

виконано зняти 3 
контролю

7. Здійснювати
призначення та виплату 
грошової компенсації на 
бензин, ремонт і технічне 
обслуговування 
автомобілів та 
транспортне 
обслуговування 
відповідно до чинного

Постійно Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 
2007 року № 228 "Про порядок виплати та розміри грошових 
компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів 
та на транспортне обслуговування" протягом 2020 року 495 осіб з 
інвалідністю отримали компенсацію на бензин на суму 183,8 тис. грн, 
та 1324 особи з інвалідністю отримали компенсацію на транспортне 
обслуговування на суму 642,3 тис. гривень.

виконано зняти 3 
контролю
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законодавства.
8. Передбачати у 

навчальних програмах 
загальноосвітніх, 
професійно-технічних, 
вищих навчальних 
закладів і закладів 
післядипломної освіти 
навчальні курси 
„Інваліди: етичне 
спілкування, супровід, 
допомога”, тематичні 
заняття із вивчення 
положень Конвенції про 
права інвалідів і 
розробити навчально- 
методичні рекомендації 
до них з метою 
підвищення рівня 
поінформованості 
населення про особливі 
потреби інвалідів, 
формування поваги до їх 
прав, особистості та 
гідності.

2012-2020
рік

Науково-педагогічними працівниками Рівненського обласного 
інституті післядипломної педагогічної освіти (далі □ РОІППО) 
підготовлено освітні програми підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників з урахуванням вимог до підготовки педагогів, які 
працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, в тому числі з 
дітьми з інвалідністю. Упродовж 2020 року для слухачів курсів 
підвищення кваліфікації проводилися навчальні заняття з тем: 
«Диференційований та індивідуальний підхід до навчання дітей із 
різними видами порушень», «Організація освітньої діяльності дітей із 
складними порушеннями розвитку», «Інклюзивна освіта: суть завдання 
і принципи. Основні міжнародні та національні документи, що 
регламентують інклюзивну освіту в Україні», «Забезпечення 
освітнього процесу необхідними засобами навчання з урахуванням 
індивідуальних потреб здобувана освіти», «Командний підхід при 
здійсненні психолого-педагогічного супроводу дітей із особливими 
освітніми потребами. Роль вчителів-логопедів і вчителів-дефектологів 
у наданні додаткової підтримки» та ін.

На базі ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти РОШПО 
проведено низку заходів для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, 
вчителів закладів загальної середньої освіти, корекційних педагогів, 
батьків дітей з особливими освітніми потребами щодо створення 
необхідних умов для надання освітніх послуг дітям з особливими 
потребами, в тому числі дітям з інвалідністю, зокрема: «Організація 
роботи з родиною, де виховується дитина з особливими освітніми 
потребами», «Інклюзія в позашкільній освіті: право дитини на 
розвиток і дозвілля», «Комплексний моніторинг супроводу дитини 3 
особливими освітніми потребами в закладах освіти: професійний 
підхід».

Для керівників закладів дошкільної освіти та загальної середньої 
освіти проведено семінари «Використання арт-терапевтичних 
технологій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами», 
«Організація інклюзивного навчання в закладах освіти: актуальні 
питання», «Організація роботи команди психолого-педагогічного

виконано зняти 3 
контролю
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супроводу дитини з особливими освітніми потребами в умовах закладу 
дошкільної освіти», вебінари «Особливості корекції деструктивних 
форм поведінки у дітей з особливими освітніми потребами», «Розлад 
аутичного спектру: співпраця в інтересах дитини», «Саморегуляція 
емоційних станів у дітей», «Розвиток емоційно-вольової сфери для 
дітей з особливими освітніми потребами», «Сенсорний розвиток та 
сенсорні дисфункції у дітей з особливими освітніми потребами» тощо.

Із метою надання консультативної, корекційно-розвивальної 
допомоги з питань освіти та соціалізації дітей з особливими освітніми 

потребами, в тому числі з інвалідністю, в РОІППО започатковано 
діяльність Академії всебічного супроводу особливих дітей та їх родин.

Працівниками РОІППО проводяться заходи для педагогів закладів 
освіти з питань навчання, виховання та реабілітації дітей з особливими 
освітніми потребами, в тому числі дітей з інвалідністю, які 
виховуються у спеціальних школах. Продовжується методичний 
супровід всеукраїнського експерименту з теми «Науково-методичні 
засади створення моделі психолого-педагогічної та соціальної 
реабілітації дітей із загальними розладами розвитку (спектр аутизму)», 
який здійснюється на базі комунального закладу «Клеванська 
спеціальна школа №2 І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради.

Для вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів спеціальних шкіл 
області, для педагогів, які працюють із дітьми з особливими освітніми 
потребами в закладах загальної середньої освіти, проведено вебінари 
«Формування ключових компетентностей у дітей з тяжкими 
порушеннями мовлення засобами корекційно-розвиткової роботи як 
умова їх соціальної інтеграції», «Формування мовленнєвої 
компетентності у дітей з інтелектуальними порушеннями у поєднанні з 
тяжкими порушеннями мовлення». Педагоги ознайомили учасників із 
кращим досвідом роботи, презентували сучасні форми роботи щодо 
корекції порушень розвитку та мовлення, працювали над пошуком 
нових форм підготовки дітей з особливими освітніми потребами, дітей 
з інвалідністю до активного життя, оптимізації процесів їх адаптації та 
соціалізації.

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти (далі □
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ЗП (ПТ) О) проводяться інформаційно-просвітницькі заходи з 
ознайомлення учнів з положеннями Конвенції про права людей з 
інвалідністю, виховні заходи, спрямовані на формування толерантного 
відношення до дітей з особливими освітніми потребами, на 
унеможливлення проявів дискримінації за ознаками обмежених 
можливостей, організовуються зустрічі з медичними працівниками з 
метою збереження фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти, 
проводяться благодійні акції, спрямовані на допомогу учням з 
особливими потребами.

Станом на 01 грудня 2020 року у закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти області навчається 117 осіб з особливими освітніми 
потребами, що на 16 осіб менше аналогічного показника 2019 року та 
на 18 осіб менше, ніж у 2018 році. З них: 43% - дівчата та 57% -  
юнаки.

Діти з особливими освітніми потребами навчаються у 16 ЗП(ПТ)0 
області (або у 84% закладів).

Зазначена категорія здобувачів освіти має рівні умови при вступі у 
ЗП(ПТ)0 та під час навчання. Вони перебувають під постійним 
наглядом медичних працівників, забезпечені соціально-психологічним 
супроводом. Для них організоване страхування від нещасних випадків, 
створено належні умови з професійної підготовки, розроблена 
диференційована система та спеціальні технології навчання. 
Проводяться заходи щодо перевірки дійсного стану здоров’я 
першокурсників відповідно до поданих документів з установленими 
діагнозами медичних установ. Для дітей вказаних категорій створені 
належні умови для фізичного, інтелектуального та духовного розвитку, 
підготовки до самостійного життя та реалізації творчих здібностей, 
здійснюється індивідуальний підхід у навчанні відповідно до потреб 
учня.

Здобувані освіти, які мають порушення здоров’я, першочергово 
забезпечуються підручниками, медикаментами, отримують стипендії, 
місця для проживання у гуртожитку, мають можливість користуватися 
спортивною базою закладу, працювати в мережі Інтернет. Питання 
захисту прав дітей з особливими освітніми потребами знаходяться на
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контролі у заступників директорів з навчально-виховної роботи, 
фахівців психологічної служби закладів. Зазначені здобувані освіти 
навчаються за 38 професіями. Серед осіб з особливими освітніми 
потребами 45 учнів здобувають одну професію, 72 учні -  інтегровані 
професії (2-3 професії).

Зважаючи на необхідність посиленого соціального захисту учнів - 
випускників спеціальних шкіл, забезпечення їх соціальної інтеграції та 
працевлаштування, у ЗП(ПТ)0 продовжують навчання 10 учнів 
вказаної категорії (що на 7 осіб менше аналогічного показника 
минулого року та на 2 особи менше, ніж у 2018 році). Зокрема у 
Радивилівському професійному ліцеї організовано навчання, за 
професіями: 7122 Муляр, 7133 Штукатур навчається 10 учнів з 
особливими освітніми потребами.

9. Посилити громадський 
контроль за діяльністю 
установ і закладів, в яких 
особи з розумовою 
відсталістю та 
психічними розладами 
перебувають цілодобово 
(інтернатних установах, 
психіатричних лікарнях, 
денних стаціонарах, 
диспансерах), шляхом 
створення громадських 
(піклувальних) рад.

2012-2020
рік

На виконання пункту 2 доручення Президента України від 17.08.2010 
№ 1-1/1827 та доручення Кабінету Міністрів України від 21.08.2010 
№ 50422/1/1-10 щодо шефства трудових колективів над інтернатними 
закладами, в області прийнято розпорядження голови обласної 
адміністрації від 07.06.2011 № 285 "Про шефство підприємств та 
установ над стаціонарними закладами системи праці та соціального 
захисту населення", відповідно до якого за кожною інтернатною 
установою системи праці та соціального захисту населення закріплено 
підприємства та установи області, які надають їм шефську допомогу.

Протягом 2020 року підприємствами та установами надано грошової 
допомоги на суму 14,0 тис. грн., гуманітарної допомоги на суму 1730,8 
тис. гривень.

При 7 інтернатних установах системи соціального захисту населення 
області створені та функціонують громадські ради, до складу яких 
входять представники громадськості.
На засіданнях громадських рад розглядаються питання, пов'язані із 

вирішенням проблем щодо якості надання соціальних послуг, 
організація культурно-масової та оздоровчо-спортивної роботи 
(конкурси, вечори, спортивні змагання), надання допомоги підопічним 
у встановленні родинних зв’язків, інші питання.

У п’яти інтернатних закладах системи освіти, в яких особи з

виконано зняти 3 
контролю
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розумовою відсталістю перебувають цілодобово, створено піклувальні 
ради з метою посилення громадського контролю за діяльністю установ.

В Рівненській обласній медико-соціальної експертної комісії № 2 
оформлений інформаційний куточок для військовослужбовців і 
учасників АТО.
У спеціальних школах для дітей з інтелектуальними порушеннями 
створено піклувальні ради з метою посилення громадського контролю 
за діяльністю закладів.

10 Визначити потребу в 
обладнанні та 
можливості надання 
фінансової допомоги для 
зміцнення матеріально- 
технічної бази 
територіальних центрів 
обслуговування (надання 
соціальних послуг).

2012-2020
рік

У 2020 році кошти на зміцнення матеріально-технічної бази 
територіальних центрів обслуговування (надання соціальних послуг) не 
планувались.

виконано зняти 3 
контролю

11. Здійснювати передплату 
періодичних видань 
територіальним центрам 
обслуговування (надання 
соціальних послуг), 
реабілітаційним центрам 
та фінансувати заходи із 
фізкультурно-спортивної 
реабілітації інвалідів.

2012-2020
рік

3 коштів, що планувались на заходи із соціальної, трудової, 
професійної та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з 
інвалідністю у 2020 році, обласним відділенням Фонду соціального 
захисту інвалідів станом на 01.01.2021 року було спрямовано:

434318 грн. на відшкодування вартості навчання 38 особам з 
інвалідністю у навчальних закладах;

24 600 грн. на організаційно-технічне забезпечення роботи 
відділення;

3952 грн. на здійснення передплати періодичних видань 60 особам з 
інвалідністю І-ІІ групи.

285 310 грн. на проведення табору фізкультурно-спортивної 
реабілітації осіб з інвалідністю.

виконано ЗН ЯТИ  3

контролю

12. Сприяти створенню 
робочих місць для 
інвалідів, підвищенню їх 
конкурентоспроможності 
шляхом підготовки,

2012-2020
рік

У звітному періоді створено 5 нових робочих місць за рахунок 
працевлаштування студентів-осіб з інвалідністю, яким відділенням 
Фонду відшкодовувались кошти за надання освітніх послуг.
Відділенням Фонду проводиться робота із наповнення та актуалізації 

єдиного інформаційно-аналітичного банку даних щодо реєстрації

виконано ЗН Я ТИ  3

контролю
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перепідготовки та
підвищення кваліфікації 
за професіями відповідно 
до потреб ринку праці, з 
урахуванням їх
професійних знань, 
навичок, побажань та 
рекомендацій медико- 
соціально-експертної 
комісії.

роботодавців та Централізованого банку даних з проблем інвалідності 
інформацією щодо осіб з інвалідністю, яким передплачено друковані 
видання, профінансовано професійну підготовку та перепідготовку, 
створені робочі місця для їх працевлаштування.

Станом на 31.12.2020 року в обласному відділенні Фонду соціального 
захисту інвалідів зареєстровано 2610 підприємств, установ і 
організацій, на яких поширюються норми ст.19, 20 Закону України 
„Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. Із загальної 
кількості зареєстрованих до відділення Фонду подали звіти 2431 
роботодавців, з них 2055 суб’єктів господарювання виконали 
встановлений норматив робочих місць для осіб з інвалідністю.

За результатами опрацювання звітів було нараховано 2245327 грн. 
адміністративно-господарських санкцій та підготовлено і подано 9 
позовів на суму 527688, 92 грн. до суб’єктів господарювання, які 
зобов’язані були сплатити в термін до 15 квітня поточного року в 
установленому порядку кошти за невиконання нормативу створення 
робочих місць. На користь відділення Фонду не було задоволено 
жодного позову.

З метою розширення та оптимізації шляхів пошуку роботи в службі 
зайнятості використовувались сучасні форми роботи -  відеорезюме, 
онлайн-співбесіди, ярмарки вакансій у форматі скайп-зв’язку.

На сайті державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище 
зайнятості» функціонує сервіс «Електронна черга», що дає можливість 
віддаленого запису на прийом для отримання соціальних послуг, а 
також «Електронний кабінет шукача роботи», який забезпечує зручний 
та швидкий пошук вакансій; створення, розміщення резюме; 
ознайомлення з інформацією про тимчасову зайнятість, заплановані 
заходи; можливість проходження профорієнтаційного тестування для 
визначення своїх здібностей до того чи іншого виду професійної 
діяльності, моніторинг нарахувань та виплат допомоги по безробіттю 
тощо.

У 2020 році державною службою зайнятості впроваджено в роботу 
новий проект для успішного працевлаштування -  Освітній портал. 
Сервіс допомагає безробітним та шукачам роботи, у тому числі особам
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з інвалідністю, розвивати власні навички, необхідні для вдалого 
працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне 
навчання. На сайті впроваджуються нові освітні програми, розроблені 
спільно з роботодавцями, проводяться вебінари та дистанційне 
навчання. Більшість матеріалів розміщується у відеоформаті.

У період дії встановленого карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом БАЛБ- 
СоУ-2, центри зайнятості та філії Рівненського обласного центру 
зайнятості із березня по серпень 2020 року здійснювали 
обслуговування громадян дистанційно, забезпечуючи надання послуг 
засобами електронного та телефонного зв’язку.

У січні-листопаді 2020 року послугами служби зайнятості 
Рівненської області скористалось 1739 осіб з інвалідністю, які були 
зареєстровані як безробітні. За сприянням служби зайнятості 
працевлаштовано 490 осіб з інвалідністю, з них 402 особи, які мали 
статус безробітного, в тому числі 11 осіб з інвалідністю, які не досягай 
пенсійного віку були працевлаштовані за умови компенсації 
роботодавцям єдиного соціального внеску.

Протягом січня-листопада 2020 року роботодавцями Рівненської 
області було подано до служби зайнятості 476 вакансій, на які можливе 
працевлаштування осіб з інвалідністю.

У звітному періоді 3 безробітні особи з інвалідністю отримали 
одноразову виплату допомоги по безробіттю для започаткування 
підприємницької діяльності. Вони розпочали власну справу за такими 
видами економічної діяльності як, формування й оброблення листового 
скла; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 
діяльність у сфері права.

З метою подальшого працевлаштування професійне навчання у 
січні -  листопаді 2020 року проходив 151 зареєстрований безробітний з 
інвалідністю. Були опановані такі професії: агент з організації туризму, 
адміністратор, виробник художніх виробів з лози, візажист, водій 
автотранспортних засобів, діловод, електрозварник ручного 
зварювання, касир (на підприємстві, в установі, організації), кондитер,
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кравець, оператор котельні, педиюорник, перукар (перукар-модельєр), 
продавець продовольчих товарів, секретар керівника (організації, 
підприємства, установи), тракторист -  машиніст 
сільськогосподарського виробництва. Також за направленнями центрів 
зайнятості області безробітні особи з інвалідністю підвищували 
кваліфікацію на курсах цільового призначення за програмами: 
«Створення додатків в середовищі Unity 3D на С#», «Розробка web- 
додатків засобами Java», «Створення тривимірної графіки у програмі 
«Autodesk 3ds Мах», «Комп’ютеризований бухгалтерський облік», 
«Сучасні технології переробки молока та виробництва молочної 
продукції», «Особливості виконання робіт під час будівництва та 
ремонту автомобільних доріг», «Охорона праці робітників на 
цегельних заводах», «Спеціальне навчання та повторна перевірка знань 
працівників котелень», «Підприємець-початківець» тощо. Переважна 
більшість зареєстрованих безробітних з інвалідністю проходили 
навчання у Рівненському центрі професійно-технічного навчання 
державної служби зайнятості. 31 особа з інвалідністю була залучена до 
стажування на робочих місцях та посадах спеціалістів відповідно до 
договорів із роботодавцями -  замовниками кадрів.

Після закінчення навчання у звітному періоді службою зайнятості 
було працевлаштовано 118 осіб з інвалідністю.

Продовж січня-листопада до громадських та інших робіт 
тимчасового характеру було залучено 85 безробітних осіб з 
інвалідністю.

Громадські роботи із супроводу осіб з інвалідністю з вадами зору 
проводяться в Рівненській області з 2011 року.

У 2020 році в області продовжено організацію цього виду 
громадських робіт.

Рівненським міським центром зайнятості у січні-листопаді 2020 року 
укладено 8 договорів з Рівненським учбово-виробничим 
підприємством Українського товариства сліпих з проведення 
громадських робіт із супроводу осіб з вадами зору. У січні-листопаді 
2020 року було працевлаштовано 35 осіб (в т.ч. 1 безробітного, 
зареєстрованого в Костопільській районній філії Рівненського ОЦЗ).
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Безробітними було виконано 1474 замовлень та надано 3320 послуг 
особам з інвалідністю по зору. На оплату їх праці використано всього 
183,9 тис. грн, в тому числі 38,0 тис. грн коштів Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування на 
випадок безробіття.

Також, з метою супроводу осіб інвалідів з вадами зору з початку 
2020 року Дубенською міськрайонною філією Рівненського ОЦЗ було 
укладено 2 договори про організацію громадських робіт та 
фінансування їх організації з Територіальним центром соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) м. Дубно. До участі в 
громадських роботах було залучено 3 особи з числа безробітних. 
Протягом лютого-листопада 2020 року безробітні, які перебувають на 
обліку у службі зайнятості здійснювали щоденний супровід в порядку 
черги та при потребі 11 одиноких осіб з вадами зору. Витрати на 
оплату праці учасників громадських робіт складають 15,4 тис. грн., в 
тому числі за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок безробіття -  7,7 тис. 
грн.

Упродовж січня-листопада 2020 року профорієнтаційними послугами 
було охоплено майже 1,3 тис. безробітних осіб з інвалідністю, яким 
було надано понад 3 тис. профорієнтаційних послуг.

У період карантину особи з інвалідністю залучалися до участі у 
вебінарах, їм надавалися інформаційні та консультаційні послуги 
засобами телефонного зв’язку. Після відновлення роботи філій/центрів 
зайнятості у звичному режимі особи з інвалідністю брали участь у 
групових інформаційних та консультаційних групових заходах з 
дотриманням протиепідемічних норм.

Так, наприклад у рамках відзначення Міжнародного дня людей з 
інвалідністю 26 листопада 2020 року:
- у Вараській міській філії Рівненського обласного центру зайнятості 

провели семінар для осіб з інвалідністю. У ході семінару начальник 
відділу активної підтримки акцентувала увагу учасників на питанні 
підвищення їх конкурентоздатності на ринку праці шляхом власної 
активності та фахової допомоги працівників служби зайнятості. У
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семінарі взяли участь 7 безробітних, вони отримали роздаткові 
матеріали для самостійного опрацювання про гарантії та особливості 
працевлаштування осіб з інвалідністю;
- у Сарненському районному центрі зайнятості відбувся вебінар 

„Формування активної життєвої позиції з метою успішного 
працевлаштування”. Долучитися до проведення вебінару запросили 
фахівців Сарненського районного центру соціальних служб. Начальник 
відділу активної підтримки безробітних в ході проведення заходу 
розповіла про надання соціальних послуг людям з інвалідністю в 
процесі пошуку і підбору роботи, інформацію про можливості 
працевлаштування для цієї категорії громадян. Зупинила увагу на 
соціально-психологічних особливостях процесу адаптації людей з 
інвалідністю, фактори, які впливають на працевлаштування та 
формування активної життєвої позиції. Юрисконсульт центру 
соціальних служб поінформувала учасників щодо правового статусу 
осіб з інвалідністю. Всього на зустрічі в форматі онлайн були присутні 
9 людей з інвалідністю, які звернулися до центру зайнятості за 
сприянням у працевлаштуванні.

У Рівненському міському центрі зайнятості працює Інформаційний 
центр надання соціальних послуг особам з інвалідністю. Протягом 
звітного періоду було проведено 14 різноманітних заходів (семінари, 
міні-ярмарки вакансій), в т.ч. онлайн, для 54 осіб. Чисельність осіб з 
інвалідністю, охоплених профорієнтаційними послугами -  299, 
кількість наданих профорієнтаційних послуг особам з інвалідністю -  
686.

Упродовж січня-листопада 2020 року обласною службою зайнятості 
проводилась профорієнтаційна робота з дітьми з інвалідністю.

У звітному періоді 19 особам з інвалідністю, що навчаються у 
навчальних закладах різних типів надано 19 профорієнтаційних послуг 
(14 -  профінформаційних та 5 -  профконсультаційних).

Також в Рівненському МЦЗ діє Інформаційний центр для молоді та 
школярів. Тут проводяться профорієнтаційні уроки для учнівської 
молоді 9-10-их класів шкіл міста Рівне. В ході проведених заходів 
учнівська молодь визначалась з майбутнім фахом за допомогою тестів,



дізналися, до якого типу та групи професій у них є схильність, 
отримали індивідуальні консультації та поради щодо майбутньої 
професії, ознайомилися з інформаційними та довідковими 
матеріалами, з тенденціями на регіональному ринку праці, 
актуальними професіями, помилками при виборі професії. Учні мали 
можливість ознайомитись з професіографічними матеріалами, які їх 
цікавили, обговорити свої професійні наміри. Загалом у заходах взяло 
участь 477 учнів 9-их класів та 322 учні 10-их класів, з них -  3 дітей з 
інвалідністю. У заходах також взяли участь 23 педагогічних 
працівника.

Фахівці Рівненської районної філії обласного центру зайнятості 
організували та провели благодійну акцію «Подаруй дитині свято», 
завітавши до вихованців комунального закладу «Обласний центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей». Діти віком від 3 до 18 
років, які опинились у складних життєвих обставинах брали активну 
участь у заходах та іграх, що проводили для них фахівці філії. На 
закінчення заходу діти отримали в подарунок солодощі та речі 
щоденного користування.

Інформація про проведені заходи, вдалі приклади 
працевлаштування, поради для успішної адаптації осіб з інвалідністю 
на робочих місцях, розміщувались та висвітлювались на регіональній 
веб-сторінці Інтернет-ресурсу Державної служби зайнятості «Єдине 
соціальне середовище зайнятості», а також на сторінках служби 
зайнятості Рівненської області у мережі ГасеЬоок.

У всіх базових центрах зайнятості та філіях Рівненського обласного 
центру зайнятості функціонують спеціалізовані куточки для осіб з 
інвалідністю, де відвідувачі мають можливість ознайомитися з 
інформаційними матеріалами про послуги державної служби 
зайнятості для цієї категорії населення.
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налагодження зв’язків з членами родини, громадою -  177; сприяння в 
оформленні/відновленні документів, у тому числі для призначення 
соціальних виплат -  571; направлено до закладів охорони здоров’я -  
28; системи соціального захисту -  228.

З метою набуття правових знань та навичок, їх використання у 
повсякденному житті фахівцями обласного центру соціальних служб 
здійснено виїзд у комунальний заклад „Клеванська спеціальна школа 
№ 1 І-ІІІ ступенів” Рівненської обласної ради. З учнями проведено 
відео лекторій та тренінгові заняття з питань захисту прав дітей, 
бесіди, спрямовані на формування навичок відповідальної поведінки 
до власного здоров’я та життя, та дотримання вимог безпеки 
життєдіяльності. У 4 групових заходах взяло участь 130 учнів, надано 
4 індивідуальні консультації.

Рівненським обласним центром соціальних служб, громадською 
організацією „Соціальна суспільна ініціатива”, райміськцентри 
соціальних служб та центри соціальних служб територіальних громад у 
грудні 2020 року провели щорічну благодійну акцію „Що приніс нам 
Святий Миколай”. Участь в акції прийняли: 188 дітей із сімей, батьки 
яких загинули або брали участь у проведенні антитерористичної 
операції; 93 дитини із сімей, вимушених переселенців, які
перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з виїздом із 
тимчасово окупованої території та районів проведення АТО/ООС; З 
дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків; 
219 дітей з інвалідністю та 97 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Кожна дитина отримала подарунки, в тому 
числі 600 подарункових пакетів, підготовлених обласним центром 
соціальних служб і громадською організацією „Соціальна суспільна 
ініціатива”, які придбані за рахунок коштів обласного бюджету та 
спонсорської допомоги.
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16. Забезпечити широке Управлінням у межах функціональних повноважень забезпечується виконано зняти 3
висвітлення заходів із широке висвітлення заходів із роз'яснення проблем людей 3 контролю
роз’яснення проблем інвалідністю, реалізації в Україні Конвенції про права інвалідів та
людей з інвалідністю, пропагування участі осіб з обмеженими фізичними можливостями в
реалізації в Україні усіх сферах життєдіяльності суспільства.
Конвенції про права Така інформаційно-роз’яснювальна робота здійснюється, зокрема,
інвалідів та через друковані ЗМІ, місцеве телерадіомовлення, мережу Інтернет.
пропагування участі осіб На головній сторінці офіційного веб-сайту облдержадміністрації у
з обмеженими фізичними рубриці «Соціальний захист» діє підрубрика «Соціальна реабілітація.
можливостями в усіх Захист інвалідів», де оприлюднюються матеріали щодо реалізації в
сферах життєдіяльності Україні Конвенції про права інвалідів.
суспільства. Також тематичні повідомлення розміщуються на офіційному веб- 

сайті облдержадміністрації у рубриці «Новини». Упродовж 2020 року 
розміщено понад 50 інформацій. котрі надіслано електронною поштою 
в редакції друкованих ЗМІ, телерадіокомпаній, місцевих Інтернет-
ресурсів для оприлюднення.

Також управління сприяє в інформаційному супроводі заходів, що 
реалізуються у рамках виконання обласної цільової програми щодо 
реалізації Конвенції про права інвалідів. Зокрема, управлінням 
забезпечено широке висвітлення у ЗМІ заходів із впровадження 
інклюзивної освіти, створення та функціонування ІРЦ у населених 
пунктах Рівненщини; спортивних змагань та мистецьких заходів за 
участю осіб з інвалідністю; зустрічей керівництва 
облдержадміністрації.

Облдержадміністрацією вживаються заходи щодо адаптації власного 
веб-сайту до потреб осіб з інвалідністю. Зокрема, на офіційному веб- 
сайті облдержадміністрації реалізовано модуль для відвідувачів з
вадами зору.


