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Надаємо інформацію про стан виконання завдань і заходів Обласної
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ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 вересня 2012 року № 518
"Про обласну цільову програму щодо реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року"
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1.

Зміст завдання

Термін
виконай
ня

Залучати представників Постійно
громадськості до участі в
реалізації
прав
і
задоволенні
потреб
інвалідів,
поліпшенні
умов їх життєдіяльності

Інформація про хід виконання

Висновки
Пропозиції
(виконано, у
(зняти 3
стадії
контролю,
виконання,
продовжити
не виконано) контроль)
Представники громадських організацій інвалідів залучаються до у стадії
продовжити
розроблення програм із соціального захисту інвалідів, їх пропозиції виконання
контроль
беруться до уваги під час прийняття відповідних рішень.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 07.03.2013 року № 129 "Про стан дотримання в області прав людей з
інвалідністю" до
складу колегій райдержадміністрацій введено
представників громадської організації інвалідів (за їх згодою).
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 03 грудня 2013 № 647
схвалено Програму підтримки осіб з вадами зору та слуху, одним із
завдань якої є забезпечення громадських організацій, у випадку
необхідності, приміщенням для здійснення їх статутної діяльності.
3 метою підвищення якості надання соціальних послуг, департаментом
соціального захисту населення облдержадміністрації щоквартально
проводяться чергові та позачергові засідання колегії, до складу якої, в тому
числі, входять представники громадських організацій.
До складу Комітету входять: Рівненське обласне об’єднання "Союз
організацій інвалідів України"; обласна організація Українського
товариства сліпих; обласна організації Українського товариства глухих;
Рівненське міське товариство інвалідів з порушенням опорно-рухового
апарату; громадське об’єднання "Український національний фонд
допомоги інвалідам Чорнобиля".
Під час реконструкції, реставрації, капітального ремонту та будівництва
об’єктів громадського та цивільного призначення, об’єктів благоустрою та
дорожньо-транспортної інфраструктури органи містобудування та
архітектури передбачають в містобудівних умовах і обмеженнях забудови
земельних ділянок, які надаються замовникам, окремі вимоги щодо
безперешкодного доступу для людей з обмеженими фізичними
можливостями.
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2.

3.

Забезпечити
доступ 2012-2020
інвалідів
до
об’єктів
рік
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

Сприяти у забезпеченні 2012-2020
на маршрутах загального
рік
користування наявності
транспортних
засобів,
пристосованих
для
перевезення інвалідів

Під час розгляду містобудівної документації на місцевому рівні або
внесення до неї змін на засіданнях архітектурно-містобудівних рад при
органах архітектури розробникам надаються рекомендації для врахування
відповідних заходів доступності для осіб з інвалідністю.
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.
Інвалідам, 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 175 житлових будинках обладнано 269 маршів, зокрема:
м. Кузнецовськ - 181, м. Рівне - 50, 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 56 таких
дозволів (м. Рівне - 44, м. Здолбунів - 2, смт Квасилів - 1, с. Зоря - 4, м.
Кузнецовськ - 5).
Окрім того, органами місцевого самоврядування та виконавчої влади
облаштовано 246 спеціальних місць для паркування транспортних засобів,
що використовуються для перевезення інвалідів. Зокрема, 111 місць
паркування облаштовано на стоянках, 93 місця —в зонах паркування, 42
місця - на вулицях.
В місті Рівному на тролейбусних маршрутах міста діє один низько
підлоговий тролейбус марки "ЛАЗ", який в 2008 році придбаний
комунальним підприємством "Рівнеелектроавтотранс" відповідно до
"Програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки" та
відповідає вимогам для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями.
В тролейбусах КП "Рівнеелектроавтотранс" водіями проводиться
озвучення зупинок громадського транспорту, на всіх тролейбусах
встановлені додаткові таблички збільшеного формату з зазначенням
маршруту руху.
Відповідно
до
розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 27.05.2009 № 174 "Про затвердження умов проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на міжміських та приміських внутрішньообласних
автобусних маршрутах загального користування", із внесеними змінами, при

у стадії
виконаня

продовжити
контроль

у стадії
виконання

продовжити
контроль

визначені переможця конкурсу, перевага надається автомобільному
перевізнику, транспортний засіб якого обладнаний пристроєм для
перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями.
Враховуючи зазначене, при формуванні оголошення про конкурс на
перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування
встановлюється вимога щодо необхідності подання на об'єкти конкурсу, які
містять приміські маршрути, хоча б одного транспортного засобу,
пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями.
Проте слід зазначити, що кількість таких транспортних засобів у
автомобільних перевізників є досить незначною, що пояснюється
відсутністю випуску серійних автобусів вітчизняним виробником із
такими пристосуваннями. Обладнання автобусів пристроєм для
перевезення осіб з особливими потребами потребує узгодження із заводомвиробником та значних капіталовкладень від суб'єктів господарювання.
Питання залучення транспортних засобів для перевезення осіб з
інвалідністю на приміських та міжміських внутрішньообласних
автобусних маршрутах загального користування перебуває на постійному
контролі в управлінні.
Крім того, з метою покращення обслуговування осіб з обмеженими
фізичними можливостями в місті Рівне придбано новий тролейбус
пасажирський марки "АКСМ 43 3 03А" з низьким рівнем підлоги, який
може рухатись як по контактній мережі, так і в режимі автобуса на
ділянках вулиць з відсутністю мережі. Тролейбус курсує за маршрутом
№11 "вул.Енергетиків - Торгові центри".
В 2006 році Рівненським міським товариством інвалідів з порушенням
опорно-рухового апарату в рамках реалізації проекту "Адаптація до
повноцінного життя інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату у
м. Рівне" створено службу "Інватаксі" для безоплатного перевезення
людей з особливими потребами, які користуються інвалідними візками та
медичними ходунами. Для підтримки функціонування даної служби з
2007 року за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених на
виконання заходів міської програми "Соціальної підтримки інвалідів"
управління праці та соціального захисту населення Рівненського
міськвиконкому надає відповідну фінансову підтримку Рівненському
міському товариству інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату. В
2016 році Рівненському міському товариству інвалідів з порушенням
опорно-рухового апарату, яке здійснює безкоштовне перевезення людей з
особливими потребами службою перевезень "Інватаксі" - 130000,00 грн.
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Запровадити
систему 2012-2020
ведення обліку інвалідів,
рік
даних про реабілітаційні
заходи
і
соціальні
послуги,
яких
вони
потребують
Забезпечити розроблення Постійно
індивідуальних
планів
реабілітації
окремих
категорій
хворих
на
докомісійному етапі за
участю лікуючого лікаря
та
профільних
лікувальноконсультативних комісій,
з подальшою корекцією
їх
реабілітологами
медико-соціальноекспертної комісії

якою надано протягом 2016 року 1530 послуг перевезення інвалідів.
Структурними
підрозділами
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації ведеться облік інвалідів в розрізі нозологій.

у стадії
виконання

продовжити
контроль

Обласними МСЕКами посилено контроль за дотриманням чинного
у стадії
законодавства при оформленні медичних документів до МСЕК у людей з виконання
інвалідністю, в т.ч. у військовослужбовців-учасників АТО, 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 інвалідами.
Первинно оглянуті та переоглянуті інваліди 100% забезпечені
індивідуальними програмами реабілітації (далі ІПР).
Здійснюється постійний контроль за реалізацією ІПР інвалідів з
відповідним аналізом ефективності їх впровадження, забезпеченням
інвалідів технічними засобами реабілітації. Щоквартально проводиться
аналіз ефективності виконання ІПР (забезпечення інвалідів технічними
засобами реабілітації, їх працевлаштування, медичної реабілітації).
Приміщення, в яких розміщується більшість МСЕК, розташовані у
лікувально-профілактичних закладах і облаштовані засобами для
безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Інвалідів зі значними порушеннями функцій організму комісії оглядають
на дому, чи в стаціонарах ЛПЗ.
Оформлений інформаційний куточок в обласній МСЕК №2 для
військовослужбовців і учасників АТО.
Голови МСЕКів інформують інвалідів щодо вакантних робочих місць.
Проводяться спільні наради з Рівненським обласним центром
зайнятості та Департаментом соціального захисту населення, військовим
шпиталем і громадськими організаціями інвалідів стосовно покращення
умов та можливостей соціальної адаптації інвалідів, військовослужбовцівучасників АТО.
В 2016 році всього оглянуто учасників АТО - 172 особи (2015р. - 120),
із них 75 визнано інвалідами (2015р.- 36), 95 особам встановлено відсотки
втрати працездатності (2015р. - 84).

продовжити
контроль

6.

7.

8.

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

2 0 12 -2 0 2 0

Здійснювати
призначення та виплату
грошової компенсації на
бензин, ремонт і технічне
обслуговування
автомобілів
та
транспортне
обслуговування
відповідно до чинного
законодавства
Передбачати
у
навчальних
програмах
загальноосвітніх,
професійно-технічних,
вищих
навчальних
закладів
і
закладів

Постійно

П ІС Л Я Д И П Л О М Н О Ї

О СВ ІТИ

навчальні
курси
„Інваліди:
етичне
спілкування,
супровід,
допомога”,
тематичні
заняття
із
вивчення
положень Конвенції про
права
інвалідів
і
розробити
навчальнометодичні рекомендації
до
них
з
метою
підвищення
рівня
поінформованості
населення про особливі

рік

2 0 1 2 -2 0 2 0

рік

Інваліди та діти-інваліди забезпечуються технічними та іншими
засобами реабілітації відповідно до індивідуальної програми реабілітації.
Потреба в протезно-ортопедичних виробах на 2016 рік становила 9082
одиниці. Протягом 2016 року видано 6791 одиницю.
Особи з інвалідністю потребували 974 інвалідних візка та 3257 інших
засобів реабілітації. Видано за 12 місяців 2016 року 601 крісло колісне та
1277 засобів реабілітації. Особи з інвлідністю будуть забезпечені
технічними та іншими засобами реабілітації згідно надходжень
підприємствами-виробниками.
На
компенсаційні
виплати
інвалідам
на
бензин,
ремонт,
техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування на
2016 рік затверджені видатки з урахуванням змін в сумі 755,6 тис.грн., з
яких профінансовано станом на 26.12.2016 відповідно до зареєстрованих
фінансових зобов’язань - 723,9 тис.грн., або 95,8 відсотка до річних
призначень.
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у стадії
виконання
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Впродовж
2016
року в Рівненському обласному
інституті
післядипломної педагогічної освіти підвищували кваліфікацію педагоги,
які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі 3
дітьми-інвалідами (близько 250 чол.).
У 2016 році в інституті за спеціальністю "Корекційна освіта.
Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія" (заочна
форма навчання) навчаються 50 педагогів, які отримують другу вищу
освіту для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
На курсах підвищення кваліфікації у цьому році викладаються
спецкурси із таких тем: "Командний підхід у корекційній роботі з дітьми з
особливими освітніми потребами", "Аутизм - теорія і практика
корекційної роботи", "Психологічний супровід дітей з особливими
освітніми потребами" і т.д.
Із метою науково-методичного супроводу інклюзивної освіти для
педагогічних працівників області проведено низку заходів, зокрема: 17
лютого 2016 року - постійно діючий вебінар для методистів районних,
міських методичних кабінетів, центрів, які координують питання
інклюзивної освіти із теми "Інклюзивне навчання: реалії та перспективи", в
ході якого учасники були ознайомлені з новими державними документами
для забезпечення створення освітніх умов для дітей з особливими
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освітніми потребами, у тому числі і дітей-інвалідів, та розглянуто Порядок
комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах; 24
травня 2016 року для педагогічних працівників, які працюють із дітьми з
особливими освітніми потребами проведено постійно діючий вебінар із
теми "Готовність соціуму приймати особливих дітей": учасників
ознайомлено із шляхами попередження негативного ставлення до дітей з
особливими потребами, у тому числі з інвалідністю, а також визначено
шляхи співпраці між школою та родиною для успішної організації
інклюзивного навчання.
У вересні 2016 року відбулася онлайн-нарада для методистів районних,
міських методичних кабінетів, центрів, які координують питання
інклюзивної освіти та педагогічних працівників, які працюють із дітьми з
особливими освітніми потребами, з теми "Чинне законодавство в
організації інклюзивного навчання". Метою даного заходу було
ознайомити учасників із новими нормативними документами для
організації навчання дітей з особливими освітніми потребами. У режимі
онлайн обговорили організаційно-методичні засади забезпечення
навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами
загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році та
навчально-методичну літературу для педагогів, які працюють із дітьми з
особливими освітніми потребами.
Працівниками інституту розроблено методичні рекомендації для
керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо проведення
інформування населення про особливі потреби інвалідів.
На базі бібліотеки РОІППО діє виставка "Реалізація Конвенції про
права інвалідів". Систематично проводяться зустрічі слухачів курсів із
науковцями, кращими педагогами-практиками, які знайомлять із новими
напрямами корекційної та навчально-виховної роботи, здійснюють
обговорення нових нормативно-законодавчих документів у рамках
проведення "круглих столів", тренінгів, обмінів досвідом роботи тощо.
Налагоджено співпрацю з громадською організацією інвалідів із вадами
зору, з Благодійним фондом взаємодопомоги та захисту дітей з аутизмом
"Погляд". Інститут активно співпрацює з Рівненським обласним центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Із метою підвищення рівня поінформованості учасників навчальновиховного процесу про освітні потреби інвалідів, формування поваги до їх
прав, особистості та гідності, фахівцями психологічної служби навчальних
закладів області проведено низку заходів.
У Зарічненському районі проведено засідання школи молодого

практичного психолога та соціального педагога з теми "Навчання дітей з
особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах».
Упроваджено проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
тематичних годин із питань підвищення обізнаності учнів про особливості
людей-інвалідів, зміцнення поваги до їх прав, висвітлення індивідуальних
особливостей та потенціалу: "Доброта та милосердя в наших руках", "Душі
людської доброти", "Ми схожі - ми рівні". Проведено засідання "круглого
стола" для батьків та педагогів "Шляхи подолання перепон вчителів і
батьків у роботі з дітьми з особливими потребами", заняття з елементами
тренінгу "Інвалід... Покараний чи обраний?.." (Здолбунівський район).
У загальноосвітніх навчальних закладах Костопільського району
проведено наступні заходи: уроки доброти "Від серця до серця", "Добро і
милосердя єднають серця", "Можу допомогти", "Дивіться на нас як на
рівних"; години спілкування "Не будь байдужим", "Життя людини
найвища цінність", "Приділимо увагу тим, хто страждає поруч нас", "Хай
не бракує в світі доброти", "Стежиною добра", "Любов і людяність в усі
часи", "Вміння бути самим собою", "Людей я буду любити, добро і
милосердя чинити", "Раз добром зігріте серце...", "Будьмо милосердними";
бесіди "Чужої біди не буває", "Доброта - неоцінений скарб", "Будь
милосердним" та ін.
Пройшли години спілкування у навчальних закладах Рівненського
району із тем: "Не будь байдужим до людини-інваліда", "Милосердя і
доброта", "Добро лікує душу", "Не скупіться люди на добро", "Захисти
себе".
Проведено благодійні акції для надання адресної допомоги дітямінвалідам: "Дивіться на нас, як на рівних" (Зарічненський район), акція
"Подаруй добро!" (Березнівський район).
У загальноосвітніх навчальних закладах Костопільського району
дітям-інвалідам надаються профорієнтаційні консультації. Відповідно до
Положення про індивідуальну форму навчанням охоплено 28 дітей з
особливими освітніми потребами, в тому числі 5 - за програмою
загальноосвітньої школи, 5 - за програмою для дітей з розумовою
відсталістю, 6 - за програмою для дітей з порушеннями опорно-рухового
апарату, 6 - за програмою для дітей із затримкою психічного розвитку, 2 за програмою для дітей із складними вадами розвитку 2 - за програмою
для дітей із зниженим слухом, 1 - за програмою для сліпих дітей, 1 - за
програмою для дітей з порушеннями мовлення; з них - 23 дітей-інвалідів.
Із метою поліпшення якості освітніх послуг, що надаються дітям з
особливими потребами, дітям-інвалідам, у тому числі з вадами зору і

слуху, що проживають у школах-інтернатах, і для підвищення
компетентності і фахової майстерності працівників шкіл-інтернатів,
вдосконалення навчально-виховного процесу в цих закладах інститутом
систематично проводяться різноманітні семінари, методичні сесії, "круглі
столи" тощо.
В лютому 2016 року проведено науково-методичний семінар для
заступників директорів із навчальної роботи шкіл-інтернатів області з теми
"Сучасний урок: технологія підготовки, проведення, самоаналізу та
аналізу".
В жовтні 2016 року проведено науково-теоретичний семінар для
заступників директорів із навчальної роботи шкіл-інтернатів області
"Вимоги сьогодення: атестація та сертифікація як стимул підвищення
власної кваліфікації педагога".
В жовтні 2016 року на базі комунального закладу "Великомежиріцька
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів" Рівненської
обласної ради проведено науково-практичний семінар для заступників
директорів із виховної роботи шкіл-інтернатів області з теми "Організація
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здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес школиінтернату".
В березні 2016 року на базі комунального закладу "Дубенська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів" Рівненської
обласної ради проведено семінар-практикум для учителів-логопедів,
учителів-дефектологів шкіл-інтернатів області з теми "Використання
інформаційно-комп’ютерних технологій у корекційно-розвивальному
навчанні дітей із вадами мовлення".
Для педагогів спеціальних шкіл-інтернатів області проведено тренінг
"Формування навичок здорового способу життя на основі використання
рухливих ігор" (на базі комунального закладу "Клеванська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради).
В рамках Серпневих педагогічних студій проведено науковопрактичний семінар для заступників директорів з навчальної роботи шкілінтернатів області із теми "Формування методичними структурами
інтернатних
закладів
готовності
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до
впровадження інноваційних форм, методів та прийомів розвитку
професійної компетентності".
У вересні 2016 року відбувся майстер-клас Жук А. І., вихователя
комунального закладу "Тучинська спеціальна загальноосвітня школаінтернат І-ІІ ступенів" Рівненської обласної ради із теми "Виховання

потреби здорового способу життя у дітей із особливими потребами".
Упродовж року працювала творча група вчителів початкових класів
спеціальних шкіл-інтернатів із теми "Розвиток пізнавальних інтересів
учнів на основі впровадження здоров’язбережувальних прийомів
навчання".
У професійно-технічних навчальних закладах Рівненської області
створені належні умови для інтелектуального, духовного розвитку та
професійного навчання дітей-інвалідів та підготовки їх до самостійного
життя.
Станом на 01.09.2016 року у ПТНЗ області навчається 166 учнів з
числа дітей-інвалідів, з них 123 - з фізичними вадами ; 20 - з розумовими.
У порівнянні з минулим навчальним роком кількість учнів з числа
інвалідів зменшилась: станом на 01.09. 2015 року у професійно-технічних
навчальних закладах області навчалось 181 учні з числа дітей-інвалідів, з
них 146 - з фізичними вадами; 26 - з розумовими вадами. Учнів з
обмеженими фізичними можливостями та тих, що пересуваються у візках
немає. Поширеними вадами та захворюваннями є: сколіоз, вади зору,
цукровий діабет, ураження центральної нервової системи, патологія слуху,
астма, іхтіоз, вади обличчя, легка розумова відсталість.
В межах реалізації спільного Меморандуму про співпрацю між
Навчально-методичним
центром
професійно-технічної
освіти
у
Рівненській області та Рівненським обласним об’єднанням громадян
"Центр підтримки громадських ініціатив "Чайка" проводяться соціальні
акції, тренінгові заняття для учнівської молоді професійно-технічних
навальних закладів з метою формування толерантного ставлення до осіб з
особливими потребами, підвищення обізнаності учнівської молоді
протидії насильству, ризиків та небезпек, пов’язаних із участю у
незаконній трансплантації органів.
Учні з інвалідністю навчаються за навчальними програмами
затвердженими Міністерством освіти і науки України рівня державного
стандарту, що відповідають кваліфікаційним характеристикам обраних
професій. Учні, які мають легку розумову відсталість не отримують
підвищеного розряду. Відповідно до вимог ст. 19 Закону України "Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" професійно-технічні
навчальні заклади намагаються спільно з роботодавцями області
вирішувати питання щодо забезпечення випускників першим робочим
місцем.
Питання захисту прав дітей-інвалідів, формування безперешкодного
середовища
для
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
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можливостями систематично розглядаються на обласних секціях та
знаходяться на контролі у заступників директорів з навчально-виховної
роботи, практичних психологів та соціальних педагогів профтехзакладів.
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 2015 року підприємствами та установами надано грошової
допомоги на суму 2,6 тис. грн., гуманітарної допомоги на суму 340,1 тис.
гривень.
При семи інтернатних установах системи соціального захисту
населення області функціонують громадські ради. На засіданнях
Громадських рад розглядаються проблемні питання.
У підпорядкуванні управління освіти і науки облдержадміністрації
перебуває 4 заклади для осіб з розумовою відсталістю і один навчальнореабілітаційний центр для дітей з розумовою відсталістю у поєднанні з
тяжкими порушеннями мовлення. На базі даних закладів створено та діють
піклувальні ради.
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У 2016 році кошти на зміцнення матеріально-технічної бази
територіальних центрів обслуговування (надання соціальних послуг),
реабілітаційних центрів не планувались.
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3 коштів, що планувались на заходи із соціальної, трудової, професійної
та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів у 2016 році, обласним
відділенням Фонду соціального захисту інвалідів станом на 22.12.2016
спрямовано: 304 821 грн. - на відшкодування вартості навчання 42
інвалідів; 2039 грн. - на передплату періодичних видань 64 інвалідам; 144
993 грн. - на оплату оздоровлення 25 інвалідів в таборі фізкультурно-
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12.

13.

14.

та фінансувати заходи із
фізкультурно-спортивної
реабілітації інвалідів
Сприяти
створенню 2012-2020
робочих
місць
для
рік
інвалідів, підвищенню їх
конкурентоспроможності
шляхом
підготовки,
перепідготовки
та
підвищення кваліфікації
за професіями відповідно
до потреб ринку праці, з
урахуванням
їх
професійних
знань,
навичок, побажань та
рекомендацій
медикосоціально-експертної
комісії.
Надавати
2012-2020
профорієнтаційні
рік
послуги та консультації
інвалідам
з
метою
адаптації умов ринку
праці та професійної
інтеграції у суспільство.
Забезпечити наповнення 2012-2020
та актуалізацію Єдиного
рік
автоматизованого
інформаційного
банку
даних щодо реєстрації
роботодавців
та
Централізованого банку
даних
з
проблем
інвалідності
інформацією
щодо
інвалідів,
яким
передплачено друковані
видання, профінансовано
професійну підготовку та

спортивної реабілітації.

У звітному періоді створено 8 нових робочих місць за рахунок у стадії
працевлаштування
студентів-інвалідів,
яким
відділенням
Фонду виконання
відшкодовувались кошти за надання освітніх послуг.

продовжити
контроль

Упродовж року відділенням Фонду здійснювались направлення
інвалідів до центрів зайнятості для отримання профорієнтаційних послуг з
урахуванням ступеня втрати їх здоров'я, обмеженням життєдіяльності та
потреб ринку праці.
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Відділенням Фонду проводиться робота із наповнення та актуалізації
єдиного інформаційно-аналітичного банку даних щодо реєстрації
роботодавців та Централізованого банку даних з проблем інвалідності
інформацією щодо інвалідів, яким передплачено друковані видання,
профінансовано професійну підготовку та перепідготовку, створені робочі
місця для працевлаштування інвалідів.
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15.

16.

перепідготовку, створено
робочі
місця
для
працевлаштування
Забезпечити діяльність 2012-2020
рік
консультативного центру
з пошуку роботи для
молодих
людей
3
особливими потребами
та сприяння їх адаптації
в суспільство

Забезпечити широке
висвітлення заходів із
роз’яснення проблем
людей з інвалідністю,
реалізації в Україні
Конвенції про права
інвалідів та
пропагування участі осіб
з обмеженими фізичними
можливостями в усіх
сферах життєдіяльності
суспільства.

Для вирішення проблеми працевлаштування та організації вторинної
зайнятості молоді в області працює один молодіжний центр праці:
громадська організація "Молодіжний центр праці та соціальних інвестицій
"МІКС". За 9 місяців 2016 року ними працевлаштовано 527 молодих
людей (в тому числі ЗО - на перше робоче місце) та надано 455
консультаційних, інформаційних та навчальних послуг. Надавалися
інформаційно-консультативні послуги для всіх бажаючих з числа молодих
осіб з особливими потребами.
Управлінням інформаційної діяльності інформаційної діяльності та
комунікацій
з громадськістю у межах функціональних повноважень
забезпечується широке висвітлення заходів із роз'яснення проблем людей 3
інвалідністю, реалізації в Україні Конвенції про права інвалідів та
пропагування участі осіб з обмеженими фізичними можливостями в усіх
сферах життєдіяльності суспільства.
Така інформаційно-роз’яснювальна робота здійснюється, зокрема,
через друковані ЗМІ, місцеве телерадіомовлення, мережу Інтернет.
На головній сторінці офіційного веб-сайту облдержадміністрації у
рубриці "Соціальний захист" діє підрубрика "Соціальна реабілітація.
Захист інвалідів", де оприлюднюються матеріали щодо реалізації в Україні
Конвенції про права інвалідів.
Також тематичні повідомлення розміщуються на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації у рубриці "Новини". Упродовж 2016 року розміщено
34 інформації, котрі надіслано електронною поштою в редакції друкованих
ЗМІ, телерадіокомпаній, місцевих Інтернет-ресурсів для оприлюднення.
На даний час в розробці перебуває створення нового веб-сайту
облдержадміністрації з урахуванням вимог сучасного законодавства, в
тому числі і стосовно забезпечення доступу до нього користувачів 3
вадами зору та слуху. На діючому веб-сайті облдержадміністрації
реалізовано модуль для відвідувачів з вадами зору, котрий приведено у
повну відповідність до вимог чинного законодавства.
Також управління сприяє в інформаційному супроводі заходів, що
реалізуються у рамках виконання обласної цільової програми щодо
реалізації Конвенції про права інвалідів.
На Рівненщині забезпечено взаємодію з громадськими об’єднаннями,
які опікуються питаннями осіб з інвалідністю. Так до складу Громадської
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ради при Рівненській обласній державній адміністрації входять
представники чотирьох профільних громадських організацій. Зокрема,
Рівненське міське товариство інвалідів з порушенням опорно-рухового
апарату - голова П.Буткевич; Рівненська обласна профспілкова організація
Всеукраїнської профспілки працездатних інвалідів - голова Т.Войтович;
Рівненський обласний осередок спортивної федерації глухих України голова В.Кучер; Рівненський обласний осередок Всеукраїнської
молодіжної громадської організації інвалідів з вадами зору "Генерація
успішної дії" - голова П.Поліщук.
Окрім того, в області створено Комітет захисту прав людей з
інвалідністю, який очолює В.Кучер. До складу Комітету входять
представники п'ятнадцяти громадських об’єднань, котрі опікуються
питаннями осіб з інвалідністю.

