
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду соціального 
захисту інвалідів 
від 18.09.2020 р. №93

Форма 2/03-01 
Інформація

щодо висвітлення питань соціального захисту осіб з інвалідністю в засобах масової інформації (ЗМІ) 
Вінницького територіального відділення Фонду соціального захисту інвалідів станом на 01.07.2022р.

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
27січня ТРК «Вінниччина»

Сайт Департаменту соціальної та 
молодіжної політики ОДА 
Медіа Центр «Власно info»

Відбулося засідання колегії
Департаменту соціальної та
молодіжної політики Вінницької ОДА

27 січня 2022 року відбулося засідання 
колегії Департаменту соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації.

Членам колегії та присутнім були 
представлені основні фінансові
результати діяльності Департаменту у 
2021 році, тенденції розвитку соціальних 
послуг в ОТГ, стан забезпечення житлом 
дітей-сиріт, розвиток молодіжних центрів 
та просторів, а також було обговорено 
питання підтримки та захисту
працівників соціальної галузі.
За підсумками колегії визначено основні 
орієнтири та виклики у соціальній сфері 
на 2022 рік.



'•'Примітка:
В додаток до звіту матеріали надаються до відділу взаємодії! з громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю на e-znazY/vvgoi@ispf.gov.ua 
д в сканованому вигляді у разі друкованого видання; //
J посилання на інформаційні доісерела, у разі якщо інформація розміщена в інтернет мереоісах.

10 лютого Сайт Вінницької ОДА Соціальний захист осіб з 
інвалідністю

У матеріалі висвітлюється механізм 
забезпечення осіб з інвалідністю 
технічними засобами реабілітації та 
оприлюднюються результати роботи 
Вінницького обласного відділення щодо 
забезпечення осіб з інвалідністю 
Технічними та іншими засобами 
реабілітації у 2021 році.

12 квітня ТРК «Вінниччина»
Сайт Вінницького КЕПОП

Засідання «Круглого столу», 
присвяченого проблемним питанням 
забезпечення первинних пацієнтів з 
ампутаціями, які постраждали під час 
війни

Обговорювались питання щодо 
забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації постраждалих 
військовослужбовців та мирних 
мешканців, зміни щодо цих питань у 
законодавстві у зв’язку з військовим 
станом

12 квітня Сайт Департаменту соціальної та 
молодіжної політики ОДА

До уваги осіб з інвалідністю, які 
постраждали внаслідок агресії рф та 
потребують гуманітарної допомоги

У матеріалі висвітлюється подання 
заявок на отримання гуманітарної 
одноразової адресної допомоги особам, 
які опинилися в скрутному становищі 
або вимушені були тимчасово 
переселитися в інші області України

21 квітня Сайт Фонду соціального захисту 
осіб з інвалідністю

Батальйон добрих справ Вінниччини 
продовжує допомагати вимушеним 
переселенцям

Інформаційний матеріал щодо допомоги 
відділення Фонду у роботі обласного 
координаційного штабу надання 
гуманітарної допомоги вимушеним 
переселенцям .

Директор відділення Сергій ПОЛОНСЬКИЙ

mailto:goi@ispf.gov.ua

