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Рівненська обласна рада

Н а№ 1367 від 14.06.2019

Направляємо інформацію про виконання рішення Рівненської обласної
ради від 14 червня 2019 року № 1367 «Про Обласну соціальну програму
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на
період до 2021 року».
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від ЗО травня
2018 року № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на
період до 2021 року» обласною державною адміністрацією було розроблено
Обласну соціальну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини» на період до 2021 року, схвалена розпорядженням
голови облдержадміністрації від 14.02.2019 № 117 та затверджена рішенням
обласної ради від 14.06.2019 № 1367.
Продовжується
впровадження
в
медичну
практику
системи
катамнестичного спостереження за новонародженими та дітьми віком до трьох
років, у яких наявний ризик порушення усіх сфер розвитку та ризик розвитку
хронічних захворювань.
Забезпечується впровадження в регіоні інтегрованого ведення хвороб у
дітей до п’ятирічного віку та інших вікових груп з метою зниження рівня
дитячої захворюваності та смертності.
У 2020 році 100% забезпечено проведення профілактичних медичних
оглядів дітей у віддалених населених пунктах мобільними бригадами екстреної
(швидкої) медичної допомоги у складі вузькопрофільних фахівців та їх
забезпечення необхідним мінімальним набором діагностичної апаратури та
приладів.
Продовжується впровадження розширеної ініціативи щодо підтримки
грудного вигодовування - Ініціативи ВООЗ/ЮШСЕФ «Лікарня доброзичлива
до дитини», особливо у таких закладах як комунальне підприємство
«Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради та комунальне
підприємство «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради.
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З метою кардинального поліпшення організації та створення умов для
надання якісної спеціалізованої медичної допомоги дітям, управлінням
підготовлено програму «Діти Рівненщини» на 2021-2023 роки, яка затверджена
рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 48.
Із метою формування у здобувачів освіти здоров'язбережувальної
компетентності у 627 закладах освіти (заклади загальної середньої освіти,
професійної (професійно-технічної, вищої - І-ІІ рівнів акредитації) в предметах
інваріантної частини навчальних планів реалізується наскрізна змістова лінія
«Здоров'я і безпека».
Відповідно до частини другої статті 28 Закону України «Про дошкільну
освіту» діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями
інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями,
мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.
Інклюзивне навчання та виховання дітей з особливими освітніми
потребами організовано у 81 закладі дошкільної освіти, де діє 108 груп та
виховується 185 дітей. Для супроводу дітей уведено 100 посад асистентів
вихователів.
В області збережена мережа закладів культури і мистецтва і відповідає
соціальним нормам забезпечення населення закладами культури, а саме: 2
обласні академічні театри (музично-драматичний та театр ляльок), обласна
філармонія, 671 заклад культури клубного типу, обласний центр народної
творчості, 566 бібліотек, 15 музеїв і заповідників, 37 шкіл естетичного
виховання, 2 парки культури і відпочинку, зоопарк, районна дирекція
кіномережі у м. Березне.
В області діють 37 мистецьких шкіл, з них 22 дитячі музичні школи, 13
дитячих шкіл мистецтв, 2 дитячі художні школи. Учнівський контингент
становить 10 097 осіб. Показником роботи для викладачів та учнів є
щорічний обласний огляд-конкурс, участь у конкурсах всеукраїнського та
міжнародного рівнів та перемоги в них. Упродовж 2020 року 768 учнів та 166
творчих колективів шкіл взяли участь у різноманітних обласних/регіональних,
всеукраїнських та міжнародних конкурсах.
Також в області діє 1 401 аматорське формування для дітей.
У закладах культури діє 1401 клубне формування для дітей. 90 колективів
аматорської творчості мають звання «зразковий».
У 2020 році проведено Перший обласний відкритий онлайн фестивальконкурс «Нове виконавство». Реалізовано проекти «Бортництво Полісся:
Архаїчна традиція у сучасному вимірі», Міжнародний джазовий фестиваль
«АКТ .ТА7.7», «Укротека в замку», літературний проект «Поезія під столітнім
дахом» та інш.
Рівне стало одним із 6 міст України та Польщі, де пройшов XX
Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики «ІКТТ ВЕг».
На сторінках у соціальних мережах пропонувалися театральні вистави,
концерти, віртуальні виставки та лекції, майстер-класи, онлайн-зустрічі та інші
інтерактивні проекти в режимі он-лайн.
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Запроваджено #Культурний_карантин від Рівненського обласного центру
народної творчості в мережі Фейсбук. Де користувачі ознайомились з
творчістю кращих майстрів народного мистецтва Рівненщини, переглянули
відеоматеріали про акцію «Мистетцво одного села» в обласному краєзнавчому
музеї; про обряд «Водіння Куста» у селі Сварицевичі Дубровицького району;
інформацію про ткалю Галину Логощук з с. Балашівка Березнівського району;
про народний аматорський фольклорний колектив «Троян» з с. Люхча
Сарненського району. Взяли участь у челенджі #музикаЕТНМЗ від зразкового
колективу «Веретенце». Організовано онлайн майстер клас з вишивки технікою
«верхоплут» від вишивальниці Гончрової Юлії.
Фахівцями обласної служби зайнятості постійно проводиться
профорієнтаційна робота з дітьми, які утримуються в інтернатних закладах,
дітьми-сиротами та дітьми, які залишилися без піклування батьків.
Упродовж 2020 року учням-дітям (сиротам), які залишилися без
піклування батьків та утримуються в інтернатних закладах, надано 29
профінформаційних та 3 профконсультаційні послуги.
З метою інформування дітей щодо можливості отримання професійної
підготовки на базі центрів професійно-технічної освіти державної служби
зайнятості, орієнтації їх на актуальні на ринку праці професії та стимулювання
до оволодіння цими професіями було проведено 129 презентацій послуг з
професійного навчання, у т.ч.послуг ЦПТО, для 1287 осіб. Під час цих заходів
кожен учасник отримав інформацію про Рівненський центр професійнотехнічної освіти державної служби зайнятості, зокрема, про умови вступу,
перелік професій, за якими здійснюється професійне навчання, терміни
навчання за конкретними професіями, а також умови проживання слухачів
центру під час навчання.
Фахівцями обласної служби зайнятості, в рамках співпраці з центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, продовжується робота з
соціальними працівниками щодо психологічної підтримки неповнолітньої
молоді, підвищення у них мотивації до праці та навчання осіб, які опинилися у
складних життєвих ситуаціях.
Фахівці Рівненської районної філії обласного центру зайнятості
організували та провели благодійну акцію “Подаруй дитині свято”, завітавши
до вихованців комунального закладу “Обласний центр соціально-психологічної
реабілітації дітей”. Діти віком від 3 до 18 років, які опинились у складних
життєвих обставинах брали активну участь у заходах та іграх, що проводили
для них фахівці філії. По закінченню заходу діти отримали в подарунок
солодощі та речі щоденного користування.
З метою захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, службами у справах дітей райдержадміністрацій та
виконкомів рад міст обласного значення ведеться персоніфікований облік
нерухомого майна дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
згідно з пунктом 61 Порядку провадження органами опіки та піклування
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діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866.
За оперативними даними служб у справах дітей області станом на 31
грудня 2020 року на регіональному обліку перебувало 1646 дітей-сиріт та
дитина, позбавлена батьківського піклування, з них мають житло на праві
власності - 220 дітей, на праві користування - 1318 дітей, та не мають житла 108 дітей.
Службами у справах дітей області постійно здійснюється контроль щодо
попередження незаконного відчуження житла та майна дітей, з цією метою
протягом 2020 року місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування було розглянуто 549 звернень стосовно надання
дозволу на укладення угод з житлом та майном неповнолітніх, з них прийнято
542 рішення (розпорядження) про надання дозволу на укладання угод з житлом
та майном від їх імені, правом користуватися яким мають неповнолітні особи та
7 заявникам було відмовлено у надані такого дозволу.
За даними районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міст
обласного значення станом на 31 грудня 2020 року кількість дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному
та соціальному квартирному обліку громадян, що потребують поліпшення
житлових умов віком від 16 до 18 років становить 177 осіб;
Державним бюджетом на 2020 рік Рівненській області за бюджетною
програмою 2511180 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа» (далі - Субвенція) передбачено суму у розмірі 33 369,1
тис.грн.
За рахунок даної Субвенції на виплату грошової компенсації за належні
для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа з метою придбання житла для
зазначеної категорії осіб розподілено 33073,708 тис. грн. що становить суму
компенсації на 79 квартир особам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування. Станом на 31.12.2020 року всіма 79 особам з числа
дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування були написані заяви
на відкриття спеціальних рахунків в установах банків та перераховані на них
кошти в сумі 33200,988 тис.грн.
У січні 2020 року студенти лікувального відділення, викладач
інформатики Лукащук В.І. та викладач терапії Гашинська О.С. КЗВО
«Рівненська медична академія» провели відкритий захід «Місце соціальних
мереж у нашому житті». Метою заходу було ознайомити студентів із роллю та
значенням соціальних мереж у сучасному світі, розширити й поглибити знання
про соціальні мережі, дослідити вплив соціальних мереж на свідомість та
здоров'я молодих людей, виховати бажання до самовдосконалення в галузі
інформаційно-комунікаційних технологій.
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Протягом 2020 року на сторінці управління міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації у мережі
Фейсбук постійно висвітлювалися питання, що стосуються захисту дітей від
шкідливого контенту у ЗМІ, поширювалися відповідна інформація, корисні
статті та публікації.
У сільській місцевості розташовано 9 мистецьких шкіл в яких
навчається понад 1,0 тисячу учнів. У процесі об’єднання територіальних громад
у поточному році відкрито 2 школи мистецтв у сільській місцевості:
Корнинська мистецька школа та Шпанівська школа мистецтв.
Обласні бібліотеки як методичні центри організовують низку навчальних
заходів для різних категорій бібліотечних спеціалістів області. Програми
навчань включали консультації з актуальних питань бібліотечного та
інформаційно-бібліографічного обслуговування молоді, формуванню культури
читання молодих користувачів, інноваційних підходів в комплектуванні та
обробці літератури, законодавчого забезпечення списання бібліотечних фондів
тощо. Курсанти ознайомилися з досвідом кращих практик у використанні
сучасних інформаційно-комунікативних технологій (електронні книги,
бібліотечні блоги, бук-трейлери) та реалізації успішних проектів в тренінговій
діяльності книгозбірень.
29 жовтня в обласній бібліотеці для дітей відбувся обласний онлайнсемінар «Нова бібліотека-відповідальність кожного».
Упродовж року в обласній універсальній науковій бібліотеці було
організовано три відеоконференцій із циклу «Реформи в державі» для жителів
області за участю фахівців різних напрямків. Жителі області незалежно від
місця проживання отримати консультації фахівці Рівненського міського центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги, управління Держпраці у
Рівненській області, управління патрульної поліції за темами: «Про доступ
громадян до публічної інформації»; «Легалізація ринку праці. Нюанси
оформлення трудових відносин з посадовими особами органів місцевого
самоврядування», «До міжнародної акції «16 днів проти насильства»,
«Профілактичні заходи з недопущення інфікування COVID-19, правила
користування засобами індивідуального захисту» та інш.
У зв’язку із епідеміологічною ситуацією та в умовах карантинних
обмежень у 2020 році навчальні семінари для фахівців із соціальної роботи
проводились в онлайн режимі.
Зокрема, 30 працівників центрів соціальних служб області прослухали
онлайн-конференцію «Соціальні послуги для сімей з дітьми в громадах»,
організовану UNICEF Ukraine за підтримки Посольства Німеччини в Києві /
Deutsche Botschaft Kiew та Німецького банку розвитку (KfW) у партнерстві з
Міністерством соціальної політики, World Bank Ukraine та Офісу Ради Європи в
Україні.
З метою підтримки розвитку підприємницької ініціативи у безробітних
громадян та непрацюючих осіб з малозабезпечених сімей з дітьми, у базових
центрах зайнятості та філіях Рівненського обласного центру зайнятості
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проводиться робота щодо сприяння у працевлаштуванні даних категорій
населення шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для
організації підприємницької діяльності. Служба зайнятості здійснює
моніторинг тривалості ведення підприємницької діяльності особами, які
отримали допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької
діяльності.
Протягом року базовими центрами зайнятості/філіями проведено 29
інформаційних семінарів "Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес",
учасниками яких стали 269 осіб, та 53 виїзні заходи в об’єднані територіальні
громади області для 651 особи. У цих заходах брали участь безробітні представники різних категорій населення, в тому числі з малозабезпечених
сімей з дітьми. Учасники заходів отримали теоретичні знання про джерела
фінансування, стратегію ціноутворення, організаційно-правові форми
підприємництва, практичні поради щодо ведення власного бізнесу. Крім цього,
присутні ознайомились з розвитком туризму в районах, відродженням
народних промислів, організації професійного навчання безробітних за
професіями, які необхідні для подальшого розвитку сфери побуту на селі та
орієнтовані на самозайнятість, переглянули відеофільми та отримали
інформаційні матеріали.
Залучення безробітних з малозабезпечених сімей з дітьми до громадських
робіт є вкрай важливим, оскільки вирішує одночасно кілька суттєвих завдань:
це і допомога соціально незахищеним громадянам, і користь місцевій громаді
по благоустрою населених пунктів, і забезпечення тимчасової зайнятості
громадянам, які шукають роботу. Так, упродовж 2020 року у громадських
роботах взяли участь 406 безробітних осіб, в тому числі з малозабезпечених
сімей з дітьми.
У 2020 році відбувся один онлайн-семінар для 25 спеціалістів
райміськцентрів соціальних служб, центрів соціальних служб територіальних
громад з питань підтримки та соціального захисту сімей з дітьми. Під час
семінару розглянуто питання надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які
перебувають у складних життєвих обставинах, прийомним сім’ям, дитячим
будинкам сімейного типу, патронатним сім’ям, сім’ям опікунів, піклувальників
із застосуванням різних засобів комунікації. Також один фахівець із соціальної
р о б о т и ц е н т р у с о ц іа л ь н и х с л у ж б п р о й ш о в н а в ч а н н я д л я з д ій с н е н н я с о ц іа л ь н о г о

супроводження ПС, ДБСТ під час тренінгу для кандидатів в опікуни,
піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі.
Протягом 2020 року обласним центром соціальних служб проведено
чотири навчання для кандидатів в опікуни, піклувальники, усиновлювачі,
прийомні батьки, батьки-вихователі, за результатами якого видано ЗО довідок
та рекомендації про включення до Єдиного електронного банку даних про
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних
усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьківвихователів.
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У 2020 році навчання з підвищення виховного потенціалу прийомних
батьків та батьків-вихователів не проводились.
Станом на 31.12.2020 року в області зареєстровано 1646 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 1569 дітей (95,3%)
виховуються у сім’ях громадян, що є одним із кращих показників в Україні.
Службами у справах дітей області постійно вживаються заходи щодо
влаштування вказаної категорії дітей до сімейних форм виховання. Зокрема,
протягом 2020 року громадянами України усиновлено 23 дітей. Окрім того, у
грудні 2020 року було усиновлено ще 4 дитини, рішення про усиновлення яких
наберуть чинності у січні 2021 року. Окрім того, протягом 2020 року 32 дитини
було влаштовано до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
Всього в області функціонує 52 прийомних сім’ї, у яких виховується 97 дітей та
27 дитячих будинків сімейного типу - 157 дітей.
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю в
межах функціональних повноважень забезпечує інформування громадськості
щодо питань пропагування влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, до сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей
та будинків сімейного типу. Таке інформування здійснюється через
інформаційні ресурси місцевих органів виконавчої влади. Зокрема, тематичні
повідомлення розміщуються у підрубриці «Новини» рубрики «Пресцентр» («На
Рівненщині з року в рік всиновлюють все більше діток» (09.01.2020 р.), «На
компенсацію житла для дітей-сиріт Рівненщини виділено понад 33 млн
гривень» (08.07.2020 р.), «З 1 липня 2020 року допомога на дітей одиноким
матерям призначається за новими умовами» (28.07.2020 р.), «80 діток чекають
батьків. Що жителям Рівненщини потрібно знати про опіку та всиновлення?»
(12.08.2020 р.), «Квартири від держави: цьогоріч 79 дітей-сиріт з Рівненщини
отримають гроші на житло», «День усиновлення: цьогоріч на Рівненщині 20
дітей знайшли нові сім'ї» (30.09.2020 р.), «На Рівненщині частіше всиновлюють
підлітків» (03.11.2020 р.), «У 2020 році 79 дітей-сиріт з Рівненщини отримали
гроші на житло» (29.12.2020 р.)), оприлюднюються на сторінках
облдержадміністрації у соціальній мережі «РасеЬоок», у месенджері
«Telegram», оперативно надсилаються електронною поштою в редакції
друкованих ЗМІ місцевої сфери розповсюдження, телерадіокомпаній, місцевих
Інтернет-ресурсів для оприлюднення.
Також інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення щодо
зазначених питань здійснюється через друковані ЗМІ місцевої сфери
розповсюдження, регіональне та місцеве телерадіомовлення, мережу Інтернет.
Управлінням у рамках загальнонаціональної інформаційної кампанії до
Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми забезпечено інформаційний
супровід виставки «Очікування Vs Реальність», метою якої є підвищення
обізнаності
громадян
щодо
потенційної
небезпеки
нелегального
працевлаштування та актуальності таких понять, як торгівля людьми та
експлуатація.
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Також управлінням забезпечено підготовку та розміщення у підрубриці
«Новини» (рубрика «Пресцентр») на офіційному вебсайті РОДА тематичних
повідомлень: «У Всесвітній день протидії торгівлі людьми представлять нову
всеукраїнську інформаційну кампанію» (28.07.2020 р.), «Жителів Рівненщини
закликають підтримати всеукраїнську інформаційну кампанію щодо протидії
торгівлі людьми» (30.07.2020 р.), «У Рівному відкриють виставку про сучасне
рабство «Очікування Vs Реальність» (12.08.2020 р.), «10 історій про сучасне
рабство: у Рівному запрацювала виставка «Очікування Vs Реальність»
(13.08.2020 р.). Зазначені повідомлення оприлюднено на сторінці «Рівненська
обласна державна адміністрація» у соціальній мережі «Facebook», на каналі
«Рівненська ОДА» у месенджері «Telegram», оперативно надіслано
електронною поштою в редакції рівненських друкованих ЗМІ, ТРК, місцевих
Інтернет-ресурсів для оприлюднення.
Також на офіційному вебсайті облдержадміністрації у рубриці
«Діяльність» створено підрубрику «Соціальний захист. Протидія торгівлі
людьми» та забезпечується її наповнення тематичними матеріалами.
30.07.2020 р. управлінням здійснено інформаційний супровід роботи
обласної координаційної ради з питань сім'ї, тендерної рівності3
демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству.
Управлінням забезпечено розміщення тематичних матеріалів на
офіційному вебсайті облдержадміністрації у рубриці «Соціальний захист»
(підрубрика «Протидія торгівлі людьми»).
З метою попередження безпритульності та бездоглядності серед дітей,
обмеження відвідування у вечірній та нічний час розважальних закладів та
закладів громадського харчування дітьми в області проводиться організаційна
та практична робота. На засіданнях районних і міських координаційних рад у
справах дітей регулярно проводиться детальний аналіз стану правопорушень
серед дітей, заслуховуються звіти про проведену роботу органів поліції, освіти,
служб у справах дітей. Службами у справах дітей області спільно з органами
поліції, освіти, представниками органів місцевого самоврядування
організовуються та проводяться профілактичні заходи (рейди) щодо виявлення
та вилучення дітей з небезпечного оточення, вчасного їх влаштування та
захисту. Протягом 2020 року проведено 1577 рейдів, під час яких з вулиці
вилучено 38 дітей, з сім’ї - 47 дітей, з комп’ютерних клубів - 1 дитини, з
розважальних закладів - 2 дитини, виявлено 28 неповнолітніх, які вживали
алкогольні напої. Вилучених під час рейдів 21 дитину влаштовано до обласного
центру соціально-психологічної реабілітації дітей, 7 дітей влаштовано в
заклади охорони здоров’я, 37 дітей - повернено в сім’ю, 10 дітей повернено де
навчальних закладів, 13 дітей тимчасово влаштовано в сім’ї родичів/знайомих.
Проводиться виявлення неблагополучних сімей, їх облік, систематично
здійснюються перевірки умов утримання та виховання дітей, які проживають в
складних та надзвичайних умовах. Протягом 2020 року обстежено умови
проживання 2047 неблагополучних сімей, в них вилучено 47 дітей. Ініційовано
притягнень до відповідальності 293 батьків, винесено 827 офіційних
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попереджень батькам, які не виконують належним чином обов’язків з
виховання дітей.
Здійснюється контроль за відвідуванням дітьми комп’ютерних клубів та
розважальних закладів. Протягом 2020 року з комп’ютерних клубів та
розважальних закладів вилучено 3 дитини, виявлено 86 випадків порушень
правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами. Попереджено 35
та ініційовано притягнення до відповідальності 38 посадових осіб.
З метою виявлення дітей шкільного віку, не охоплених навчанням на
початок учбового періоду, усунення причин та умов даного явища; соціального
захисту виявлених дітей, запобігання їх бездоглядності і безпритульності в
області протягом серпня-жовтня щорічно проводиться Всеукраїнський
профілактичний захід «Урок». Основною метою вищевказаного заходу є
надання комплексної допомоги усіма суб’єктами, які працюють у сфері захисту
прав дітей, дітям з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах,
адресної допомоги в підготовні до нового навчального року та осінньозимового сезону, виявлення дітей шкільного віку, не охоплених навчанням на
початок учбового періоду, усунення причин та умов даного явища, соціального
захисту виявлених дітей, запобігання їх бездоглядності і безпритульності.
Станом на 15.09.2020 року було виявлено 23 дитини, які не приступили
до навчання з початку навчального року. За результатами проведення І етапу
неохопленими навчанням залишилося 20 дітей. За результатами проведення
другого етапу профілактичного заходу «Урок» станом на 26.10.2020 року
невлаштованими на навчання залишилась 10 дітей, у зв’язку невиконанням
батьками своїх батьківських обов’язків. З метою реалізації права дітей на освіту
службами і надалі проводиться робота щодо залучення дітей до навчального
процесу. З метою реалізації права дітей на освіту службами і надалі
проводиться робота щодо залучення дітей до навчального процесу.
Протягом 2020 року загальна чисельність сімей (осіб) щодо яких
надійшла інформація (повідомлення від суб’єктів соціальної роботи, виявлені
центрами або звернулися самостійно) становила 14237. У 9652 сім’ях (особах)
здійснено оцінку потреб у наданні соціальних послуг, за результатами якої
з’ясовано, що 2634 сім’ї (особи), в яких виховується 4576 дітей, перебувають у
складних життєвих обставинах.
Впродовж звітного періоду 11638 сімей (осіб), у них 18110 дітей
отримали різні види соціальних послуг відповідно до їх потреб. В тому числі
охоплено послугами 379 сімей опікунів/піклувальників, в яких виховується 652
дитини. Консультації надано 9848 сім’ям (особам), послуги з інформування 8334 сім’ям (особам), із соціальної профілактики - 4094, представництво
інтересів - 3226, соціальної адаптації - 1223, соціальної інтеграції та
реінтеграції - 912, посередництва - 1336, соціального супроводу ( у тому числі
соціального супроводження прийомних сімей/дитячих будинків сімейного
типу) - 682 тощо.
В результаті наданих соціальних послуг 704 сім’ї отримали юридичну
допомогу, 138 сімей - допомогу у працевлаштуванні; 49 сімей - у влаштуванні
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до закладів освіти; 129 сімей - в організації лікування; 134 сім’ї - в
оздоровленні; 1093 сім’ї - щодо вирішення житлово-побутових проблем, у т.ч.
поліпшення житлових умов; 2086 сімей - у налагодженні зв’язків з членами
родини, громади; 130 сімей - в отриманні/відновленні реєстрації за місцем
проживання/перебування; 2403 сім’ї отримали гуманітарну допомогу та для
4994 сімей центри сприяли в оформленні/ відновленні документів, у т.ч. для
призначення соціальних виплат. Первинну психологічну послугу надано 3864
сім’ям.
У закладах загальної середньої освіти проведено батьківські лекторії
«Права та обов'язки членів сім'ї», «Захист прав дітей у нашій державі»,
«Конвенція ООН про права дитини», «Насильство як соціальне явище»-.
«Виховуємо щасливу дитину» та інші;
засідання батьківського лекторію «Модель поведінки батьків у сім'ї дзеркало поведінки дитини в школі» та групову консультацію для батьків
«Насильство та жорстоке поводження з дітьми», психологічні заняття для
учнів: «Життя без насильства», «Як запобігти насильству», «Будемо
добрішими», «Обережно: кібербулінг!», «Що робити, щоб тебе не
принижували».
У закладах загальної середньої освіти Лубенського району проведено
бесіди серед учнів з тем «Запобігання насильству в родині», «Насильство та
його види» та тренінг для батьків «Батьківське щастя: виховання без
насильства», «Насильство породжує насильство».
Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти
проведено діагностування з реалізації Програми національного виховання
учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки, зокрема розділу «Ціннісне
ставлення особистості до сім'ї, родини, людей».
Показники ціннісного ставлення підлітків до сім'ї, родини, людей
засвідчують, що це найбільш значима для них ціннісна складова. Найвищий
показник високого рівня складає (51,8%), достатнього (38%). Це пояснюється
базовою потребою на встановлення близьких стосунків, соціальних контактів з
іншими людьми. Реалізації розділу Програми сприяли різні форми колективної
та групової діяльності, зокрема родинні свята, конкурси, проекти, колективні
творчі справи тощо.
У 2020 році Рівненським обласним центром соціальних служб
виготовлено та розповсюджено буклети «Я обираю життя», «Відверто про
таємне», «Дитинство без насильства», «Для вас, батьки», інформаційну
листівку «Ні насильству», календарик із соціальною рекламою щодо тендерної
рівності.
Протягом 2020 року відбувся: один онлайн-семінар-нарада для 19
директорів районних, міських центрів соціальних служб, центрів соціальних
служб територіальних громад, під час якої обговорено питання щодо реалізації
центрами соціальних служб Закону України «Про соціальні послуги»,
оптимізації умов роботи
фахівців центрів соціальних служб в умовах
карантину, безпеки та захисту дитини, родини та спеціалістів у період
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карантину, надання соціальних послуг постраждалим від домашнього
насильства в період карантину; одна скайп-нарада для 19 директорів районних,
міських центрів соціальних служб щодо діяльності центрів в умовах
децентралізації; 22 фахівці центрів соціальних служб області пройшли 24годинний онлайн курс «Комплексний підхід вирішення проблеми насильства
щодо жінок і дівчат в Україні» та отримали сертифікати.
Упродовж 2020 року фахівцями філій та базових центрів зайнятості було
проведено 12 профінформаційних заходів для молоді, в тому числі учнівської,
якими охоплено 359 осіб, 84 профорієнтаційні (уроки) семінари для учнівської
молоді для понад 2,5 тис.осіб. Під час цих заходів молодь було поінформовано
про
сучасні
методи
пошуку
роботи,
шляхи
підвищення
конкурентоспроможності на ринку праці, про переваги легальної роботи в
Україні та ризики неврегульованої трудової міграції, торгівлі людьми та
експлуатації дитячої праці. Також обговорювались питання про найгірші форми
дитячої праці та їх небезпека для дитини, характеристики трудової міграції,
причини її виникнення та небезпечні наслідки нелегальної міграції для сім’ї,
особистості, суспільства, найвідоміші шахрайські схеми, які застосовуються
злочинними посередниками під час працевлаштування за кордоном, тощо.
Крім того, протягом року фахівцями служби зайнятості та спеціалістами
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводились інформаційні
заходи з питань впровадження патронатної форми виховання дітей, які
опинилися у складних життєвих обставинах.
У жовтні-грудні 2020 року фахівці філій та базових центрів зайнятості в
ході проведення профінформаційних заходів, в тому числі для молоді,
презентували
інтерактивний
освітній
інструмент
з
безпечного
працевлаштування та протидії торгівлі людьми - онлайн квест “Шукаєте
роботу? Перевірте свої сили!”. У ході квесту молоді люди в ігровій формі
навчалися розпізнавати ризиковані пропозиції, що можуть у подальшому
призвести до потрапляння у ситуацію торгівлі людьми.
У програми курсів підвищення кваліфікації Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти для вчителів предмету «Основи
здоров'я» включено спецкурс «Вчимося жити разом». У програми курсів
підвищення кваліфікації Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти для працівників дошкільних закладів освіти та вчителів
початкових класів закладів загальної середньої освіти інтегровано курс
«Вчимося жити разом».
Здійснюються заходи з активізації профілактичної роботи з метою
запобігання правопорушенням у дитячому середовищі шляхом запровадження
у практику інноваційних методів та форм роботи з дітьми, схильними до
правопорушень та забезпечення організації діяльності уповноважених
спеціалізованих підрозділів захисту дітей Національної поліції відповідно до
вимог міжнародного законодавства у сфері ювенальної юстиції. Впровадження
новітніх форм і методів превентивної роботи з урахуванням європейських
практик роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті із законом.

*
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В напрямку здійснення право виховної роботи з молоддю працівниками
ювенальної превенції прочитано понад 1614 лекцій на правову тематику в
навчальних закладах, здійснено 412 виступів у засобах масової інформації з
питань профілактики вчинення правопорушень дітьми та відносно них.
бездоглядності та безпритульності дітей, їх соціально-правового захисту.
На оздоровлення оперативної обстановки проводяться профілактичні
заходи та цільові відпрацювання населених пунктів із складною оперативною
обстановкою і розважальних закладів.
Підрозділами ювенальної превенції УПД ГУНП в Рівненській області
проведено понад 3212 рейдів по місцях концентрації молоді.
Усього станом на 31.12.2020 на обліку в підрозділах ювенальної превенції
УПД ГУНП в Рівненській області перебуває 52 дітей, а саме: засуджені до
покарання з випробуванням - 23, засуджених до громадських робіт - 0,
звільнені від покарання із застосування примусових заходів виховного
характеру - 13, звільнені від кримінальної відповідальності на підставі Закону
України «Про амністію» - 0, звільнені із спеціальної виховної установи
Міністерства юстиції - 0, які два і більше разів притягувались до
адміністративної відповідальності - 10, які впродовж року два і більше разів
самовільно залишили сім’ю - 2, які вчинили домашнє насильство - 2; з них: 31
учнів загальноосвітніх шкіл, 7 студентів професійно-технічних навчальних
закладів, 4 студентів вищих навчальних закладів, 10 - ніде не працює і не
навчається.
З метою створення позитивного інформаційного поля і запобігання
впливу на свідомість дітей інформації негативного спрямування з елементами
жорстокості, насильства та сексуальної розпусти, проблеми дітей та молоді,
шляхи їх вирішення працівниками поліції області висвітлюються у місцевих у
засобах масової інформації. Працівники поліції систематично спілкуються в
прямому ефірі на місцевому радіо, зокрема, проводиться інформаційнороз'яснювальна робота з батьками, законними представниками, а також
освітніми працівниками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі та
безпечного використання дітьми інформаційних ресурсів. Під час бесід
дорослим наголошується на посиленні батьківської уваги та здійсненні
належного контролю за своїми дітьми в інтернетпросторі; протидії жорстокості
та насильству серед дітей стосовно своїх однолітків (булінгу). Наголошується
на серйозності вказаних проблем на території держави, а також межі
відповідальності за вчинення та допущення такої поведінки; актуальних питань
для українського суспільства - подолання домашнього насильства, підвищення
рівня обізнаності населення із зазначних проблем, активізації партненрського
руху органів державної виконавчої влади, закладів, установ та організацій
різних форм власності щодо викорінення домашнього насильства, формування
свідомості всіх верств населення щодо нетерпимого ставлення до насильства,
протидії тендерному насильству, тощо.
Крім того, інформація про проведення заходів постійно висвітлюється на
офіційному сайті ГУНП в Рівненській області, відомчих сторінках
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територіальних підрозділів та Ювенальної превенції в Рівненській області у
соцмережі «Фейсбук».
Райміськцентри соціальних служб, центри соціальних служб
територіальних громад здійснюють соціальну підтримку, допомогу сім’ям,
члени яких перебувають (перебували) у конфлікті із законом. Протягом 2020
року послугами центрів було охоплено 440 сімей (у них 213 дітей) даної
категорії. З них 45 сімей, в яких особи віком від 18 до 35 років відбули
покарання; 42 дитини, які за рішенням суду звільнені від відбування покарання
з випробуванням та 1 дитина, яка відбула покарання.
За результатами оцінки потреб з’ясовано, що 202 сім’ї, у ній 166 дітей
перебувають у складних життєвих обставинах; з них 28 дітей, які за рішенням
суду звільнені від відбування покарання з випробуванням; 1 дитина та 14 осіб
віком від 18 до 35 років, які відбули покарання.
Місцевими органами управління освітою забезпечено функціонування
районних (міських) осередків учнівського самоврядування, створюються такі
ради і в об'єднаних територіальних громадах. Станом на грудень 2020 року в
системі освіти області функціонує понад 20 учнівських об'єднань (14 районного рівня та 4 - міського, 4 - об'єднаних територіальних громад).
Управління освіти і науки облдержадміністрації забезпечено виконання
листа Уповноваженого Президента України з прав дитини від 01.10.2020
№15/3-07/1686 щодо проведення у жовтні 2020 року уроків з безпеки дітей в
Інтернеті.
У закладах освіти проведено бесіди, прес-конференції, уроки-практикуми,
організовано перегляд мультфільмів, відеороликів тощо.
Наприклад, у закладах загальної середньої освіти м. Вараша проведено
інформаційно-просвітницькі заходи щодо безпеки дітей в Інтернеті (закрема,
онлайн): для учнів 1-4 класів -години спілкування: «Вільний час у Інтернеті»,
«Шахраї у Інтернеті», «Що я можу розказати про себе в Інтернеті?»; для учнів
5-11 класів - вікторини, бесіди, квести, перегляд відеороликів, диспутиобговорення: «Безпека в Інтернеті», «Інтернет - користь і небезпека», «Булінг і
кібербулінг» та інші.
У Лубенській спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5 із
поглибленим вивченням іноземних мов було проведено тематичні уроки,
інформаційні бесіди «Неприємності в мережі Інтернет».
Учні 9-11 класів на уроці інформатики обговорили користь та ризики,
пов'язані з всесвітньою мережею Інтернет: «Кібербезпека. Разом до найкращого
Інтернету» та розглянули теми: «Інформація, якою не варто ділитися в мережі»
(5-7 класи), «Фото в Інтернеті» (9-10 класи), «Безпека дітей та підлітків онлайн:
кіборг-булінг, секстинг, грумінг, що шкодить?» (8-10 класи), «Інтимні селфі в
інтернеті: жарт чи безпечний ризик?» (9-11 клас).
На уроках основ здоров'я у 5-7 класах розглянуто тему «Не ведись» щодо
формування уявлень про можливі ризики спілкування в Інтернеті.
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Проведено години спілкування: «Безпека дитини в Інтернеті» (5-7 класи),
«Кібербулінг: загроза 21 століття» (8-9 класи), «Убезпечення підлітків від
сексуальних ризиків у Інтернеті» (10-11 класи).
У жовтні 2020 року у Дубенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
№6 проведено урок-зустріч для учнів 7-9 класів з лікарем С.Веремчук «Інтернет
- залежність та мобільне випромінювання - неконтрольований експеримент над
людством».
У комунальному закладі «Олександрійська спеціалізована мистецька
школа-ігтернат І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради для учнів початкових
класів було проведено інтерактивні заняття: «Безпечний Інтернет», «Подорож
безпечною Мережею», організовано перегляд відеороликів: «Безпечний
Інтернет», «Правила безпечного користування в Інтернеті»;
для батьків, вчителів та учнів поширено пам'ятку щодо правил безпечної
роботи в Інтернеті: пам'ятку для дітей - «6 правил розумного користування
Інтернетом», для батьків -«Безпека дітей в Інтернеті»; для працівників освіти «Як говорити з дитиною, яка зазнала ризику онлайн» та «Принципи реагування
педагогічних працівників».
Проведено тренінгові заняття для учнів 5-11 класів «Безпека дитини в
Інтернеті», бесіди «Як не стати жертвою грумінгу», «Інтимні селфі в Інтернеті жарт чи небезпечний ризик?», з учнями 4-6 класів створено плакати «Безпека в
Інтернеті» та «Небезпека в Інтернеті».
Учні 5-11 класів переглянули та обговорили відеоролики: «Правила
безпеки в Інтернеті», «Профілактика шантажу в цифровому просторі «Stop
Sexing».
У закладах освіти Бокіймівської сільської ради проведено урок «Безпечне
користування Інтернетом. Критичне оцінювання відомостей, отриманих з
Інтернету»;
учні 2-6 класів Хорупанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів взяли
участь у грі-подорожі «Не вернусь: я знаю, як спілкуватися в Інтернеті»;
у Бокіймівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів класними
керівниками 5-11 класів проведено виховні години «Я знаю, як спілкуватися в
Інтернеті», бесіди «Новітні ризики для дітей в Інтернеті та корисна інформація
про безпеку дітей в онлайні», «Що варто знати про налаштування приватності у
соцмережах та месенджерах»;
12.10.2020 учням 1-4 класів Війницької загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів проведено заняття з елементами тренінгу «Вчимося безпечній
поведінці», 15.10.2020 учні 7 класу взяли участь у роботі в групах «Кодекс
поведінки в Інтернеті»; учні 8-9 класів взяли участь у засіданні за круглим
столом «Як правильно і безпечно користуватися Інтернетом».
Учнями 8 класу Смордвівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
переглянуто презентацію «Безпечні соціальні мережі» (12.10.2020), учнями 9
класу - відеофільм «Подорож безпечною мережею» (13.10.2020).
У закладах освіти Дубровицького району проведено: урок-квест «Тест
білборда», превентивне заняття «Кохання в Інтернеті», метою якого було
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ознайомити дітей із небезпеками, що можуть виникнути під час спілкування в
інтернеті, сформувати навички безпечної комунікації, дати уявлення про
необхідні дії у разі підозри чи виникнення онлайн-грумінгу, сексторшену.
У закладах освіти організовано перегляд освітнього серіалу «Про
кібербулінг для підлітків», фільму «Школа виживання - безпечний Інтернет»,
відеофільмів «Інтернет увійшов у наше повсякденне життя - стираючи
кордони», відеолекторію «(Не)дитячі листування: що таке сексинг і чим він
загрожує підліткам, «Неприємності в мережі», інші заходи.
На офіційних сайтах закладів загальної середньої освіти розміщено номер
безкоштовної державної консультаційної лінії щодо безпеки дітей в Інтернеті.
У закладах освіти розміщено банери «Безоплатна правова допомога», «Номери
телефонів «гарячих ліній», «Цілодобова безкоштовна державна консультаційна
лінія щодо безпеки дітей в Інтернеті».
Питання виконання Обласної соціальної програми «Національний план
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року
перебуває на постійному контролі в обласній державній адміністрації.
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