
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду соціального 

захисту осіб з інвалідністю  

від 22.08.2022 р. №39 

 

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 щопівроку 

до 01 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 
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Газета «Вісті Рівненщини» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Допомога особам з інвалідністю: де 

взяти палиці, ходунки та інші 

допоміжні засоби реабілітації?» 

Забезпечення осіб з інвалідністю засобами 

реабілітації регулюється Постановою 

Кабінету Міністрів №321 від 05 квітня 

2012 року. Потребу в допоміжних та 

інших засобах реабілітації визначають 

медико-соціальні експертні комісії 

(МСЕК). Якщо таку потребу 

підтверджено, звертатися з цього питання 
слід до управління соціального захисту за 

зареєстрованим місцем проживання або за 

місцем проживання (у містах) або до 

виконавчого органу ОТГ (у районах), 

електронний кабінет особи з інвалідністю. 

Заявник (особа з інвалідністю) або його 

законний представник має подати заяву 

щодо забезпечення допоміжними 

засобами реабілітації. У свою чергу 

працівник управління соціального захисту 

населення на підставі поданих документів 
формує особову справу і знайомить 

заявника з механізмом забезпечення 

засобами реабілітації та отримання 

компенсацій за самостійно придбані 

засоби. 
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Слід окремо зазначити, що Рівненським 

обласним відділенням Фонду соціального 
захисту осіб з інвалідністю за напрямком 

«Забезпечення окремих категорій 

населення України технічними та іншими 

засобами реабілітації»№ за період з 

початку року на початок листопада 

місяця, для осіб з інвалідністю, що 

проживають в межах Рівненської області 

профінансовано 31 287 088,18 грн. на 

загальну кількість 5 449 шт. допоміжних 

засобів реабілітації (Додаток 1). 

25.11.2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета «Вісті Рівненщини» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щодо звітування з працевлаштування 

осіб з інвалідністю 

Шостого листопада 2022 року набрав 

чинності Закон України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо 

захисту соціальних, трудових та інших 

прав фізичних осіб, у тому числі під час 

воєнного стану, та спрощення обліку 

робочих місць для осіб з інвалідністю» від 

18.10.2022 р. №2682-ІХ (далі – Закон 

№2682). Закон №2682 набрав чинності з 

дня , наступного за днем його офіційного 

опублікування (опубліковано у «Голос 

України від 05.11.2022 р. №226). 

Головним нововведенням є виключенням 

з частини третьої статті 8 та статті 19 
Закону №875 норм щодо обов’язку 

роботодавців реєструватися у відділенні 

Фонду соціального захисту осіб з 

інвалідністю. Це стосується відміни 

подання звіту про зайнятість та 

працевлаштування осіб з інвалідністю 

(Звіт №10-ПОІ). Тобто, зв 2022 рік до 

01.03.2023 р. цей звіт вже не подаємо. 

(Додаток 2) 

 

 

26.12.2022 

 

 

 
 

Офіційний вебпортал  

Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю 

 

 

Участь директора обласного 

відділення Фонду соціального захисту 

осіб з інвалідністю у засіданні 

Рівненської Обласної Військової 

Адміністрації 

Незалежно від галузі, повноважень чи 

функцій.», - на цьому наголосив 

начальник Рівненської ОВА Віталій 
Коваль, який зібрав усіх керівників РВА, 

територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів виконавчої 

влади. Зокрема, в нараді взяла участь 

директор Рівненського обласного 
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відділення Фонду соціального захисту 

осіб з інвалідністю Сніжана БАЛАХНО. 
Присутні обговорили ситуацію в 

енергетичній сфері Рівненщини, реформу 

в системі надання субсидій та соціального 

страхування, стан бюджетної сфери та 

казначейського обслуговування. 

Під час наради обговорили питання ходу 

реформи системи надання пільг та 

субсидій, а також соціального 

страхування. 

Рівненське обласне відділення Фонду з 

усією відповідальністю у межах 
повноважень долучається до державних 

ініціатив та програм місцевої 

адміністрації, що сприяють розвитку та 

підтримці незахищених верств населення, 

у тому числі, осіб з інвалідністю. 

Спільне вирішення питань захисту та 

забезпечення громадян – головний 

напрямок реалізації державної політики у 

сфері надання гарантій соціального 

захисту та підтримки населення країни. 

https://www.ispf.gov.ua/news/zasidannya-

rivnenskoyi-ova 

 

*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; 

 враховуються інформаційні матеріали територіальних відділень, що розміщені на офіційному веб-порталі Фонду соціального захисту 

осіб з інвалідністю; 

 подання форми звіту у двох форматах: pdf та Microsoft Word на електронну адресу vvgoi@ispf.gov.ua  

 

Керівник Рівненського відділення  

Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю         Сніжана БАЛАХНО 

 
Анастасія РАДЧИК (0362) 26-66-47    

https://www.ispf.gov.ua/news/zasidannya-rivnenskoyi-ova
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