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Форма 2/03-01 

Інформація  

щодо висвітлення питань соціального захисту осіб з інвалідністю в засобах масової інформації (ЗМІ) 

Рівненського територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю 

 
Інформація подається щоквартально 

до 5 числа наступного за звітним періодом  

наростаючим підсумком 

Дата 

розміщення 

інформації 

Назва ЗМІ (газета, журнал, ТРК, радіо), номер 

газети, журналу, в якому опубліковано 

матеріал*  

Назва інформаційного 

матеріалу (статті)                

теле-радіопрограми* 

Питання, що висвітлювались в 

інформаційному матеріалі * 

1 2 3 4 

Щомісяця 

06 числа 

 

Web-сторінка Рівненської ОДА 

 

Розділ "Новини" 

Інформація про роботу Рівненського 

обласного відділення Фонду соціального 

захисту осіб з інвалідністю щодо їх 

соціального захисту в межах компетенції 

24.01.2022 

 

 

 

 

Web-сторінка Рівненської ОДА 

 

 

 

Розділ "Новини" 

Комплексна реабілітація дітей з 

інвалідністю - шлях до їх успішної 

інтеграції у суспільство 

 

19 січня 2022 року Кабінетом Міністрів 

України прийнято постанову «Про 

затвердження Порядку здійснення 

реабілітаційних заходів» № 31, яка є 

вагомим кроком у напрямі безбар‘єрного 

доступу дітей з інвалідністю до 

комплексної реабілітації. 

Відтак з прийняттям постанови 

засновники центрів реабілітації дітей з 

інвалідністю (місцеві органи влади) 

зможуть затверджувати власні порядки 

щодо надання послуг у комунальних 

реабілітаційних закладах, а родини 

матимуть змогу безпосередньо 

звертатися до державних реабілітаційних 

центрів без бюрократичних процедур, які 
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існували раніше. 

Цей крок дозволить наблизити 

організацію надання послуг із 

реабілітації до отримувачів, 

реабілітаційним центрам надавати свої 

послуги більш ефективно, а дітям з 

інвалідністю та їх батькам пришвидшити 

процес отримання реабілітації та скоріше 

побачити прогрес у розвитку дітей. 

Таким чином, у системі соціального 

захисту населення з’являються нові 

можливості, перспективи та результати. 

https://www.rv.gov.ua/news/kompleksna-

reabilitaciya-ditej-z-invalidnistyu-shlyah-

do-yih-uspishnoyi-integraciyi-u-suspilstvo 

 

10.02.2022 

 

 

 

 

 

 

Web-сторінка Рівненської ОДА 

 

 

 

 

 

Розділ "Новини" 

Дитсадки на Рівненщині стають 

безбар’єрними 

«Велике будівництво» у 2022 році на 

території Рівненщини продовжується. 

Програма охоплює декілька соціальних 

напрямів, і розбудова дошкільної 

освітньої мережі – один із них. Відтак, 

цьогоріч у планах – побудувати або 

реконструювати шість дитсадків. За 

новими стандартами ДБН усі дошкільні 

заклади освіти повинні мати спортивну 

та актову зали, харчовий та медичний 

блоки, адміністративні приміщення, 

кабінети логопеда і психолога. 

Безбар’єрність має стати новою 

суспільною нормою в Україні. Це місія 

ініціативи дружини Президента України 

Олени Зеленської «Без бар’єрів». З цією 

метою був створений «Довідник 

безбар’єрності» – гід з коректного 

спілкування, у якому зафіксовані нові 

норми безбар’єрної мови. 

https://www.rv.gov.ua/news/ditsadki-na-

rivnenshchini-stayut-bezbaryernimi 

https://www.rv.gov.ua/news/kompleksna-reabilitaciya-ditej-z-invalidnistyu-shlyah-do-yih-uspishnoyi-integraciyi-u-suspilstvo
https://www.rv.gov.ua/news/kompleksna-reabilitaciya-ditej-z-invalidnistyu-shlyah-do-yih-uspishnoyi-integraciyi-u-suspilstvo
https://www.rv.gov.ua/news/kompleksna-reabilitaciya-ditej-z-invalidnistyu-shlyah-do-yih-uspishnoyi-integraciyi-u-suspilstvo
https://bf.in.ua/
https://bf.in.ua/
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*Примітка:  

В додаток до звіту матеріали надаються до відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю на e-mail: 

vvgoi@ispf.gov.ua 

• в сканованому вигляді у разі друкованого видання; 

• посилання на інформаційні джерела, у разі якщо інформація розміщена в інтернет мережах. 

 

 

 

Директор відділення                                                                                                              Сніжана БАЛАХНО 

 

Анастасія Радчик (0362) 26-66-47 

mailto:vvgoi@ispf.gov.ua

