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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 інвалідів 

 
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 

24.05.2021 

 

 

Web-сторінка Рівненського обласного центру зайнятості 

 

Розділ "Новини" 

«Працюй ВІЛЬНО», - Мінсоцполітики 

впровадило анкетування роботодавців 

щодо працевлаштування осіб з 

інвалідністю 

 

 

Міністерство соціальної політики 

України спільно з проєктом Ради Європи 

“Розвиток соціальних прав людини як 

ключовий чинник сталої демократії в 

Україні” (Social Rights UA, Офіс Ради 

Європи в Україні - Київ) та громадською 

організацією «Громадський рух 

«Соціальна єдність» у рамках 

Національної стратегії зі створення 

безбар’єрного простору в Україні ініціює 

початок діалогу з бізнесом щодо бар’єрів 

і можливостей у створенні сприятливих 

умов для працевлаштування людей з 

інвалідністю.  

До участі в опитуванні, що пройде з 17 

по 27 травня, запрошуються соціально 

небайдужі підприємці та організації 

громадян, які мають бачення реалізації 

практик щодо інклюзивного та 
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безбар’єрного доступу до 

працевлаштування людей з інвалідністю. 

Зараз в Україні налічується близько 2,8 

млн людей з інвалідністю, більшість з 

яких мають серйозні проблеми з 

отриманням якісної освіти, подальшим 

працевлаштуванням та повноцінною 

соціальною інтеграцією. 

Спільними зусиллями ми зробимо 

вагомий внесок до побудови 

справедливої, соціально відповідальної 

держави, що забезпечує своїм 

громадянам рівні можливості для життя 

та розвитку. 

https://rov.dcz.gov.ua/novyna/pracyuy-

vilno-minsocpolityky-vprovadylo-

anketuvannya-robotodavciv-shchodo-

pracevlashtuvannya 

 

*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

