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П рем’єр-міністру України
Ш мигалю Д.А.
Шановний Денисе Анатолійовичу!

До Вас звертаються Всеукраїнські громадські організації осіб з інвалідністю
Українське товариство сліпих (УТОС) та Українське товариство глухих (УТОГ) з
питання фінансової підтримки з Державного бюджету України УТОС і УТОГ і
виокремлення від програми 2507020 «Фінансова підтримка громадських об'єднань
осіб з інвалідністю» починаючи з 2021 року УТОС і УТОГ. які протягом багатьох
років отримують фінансову підтримку з Державного бюджету на утримання
невиробничих структур наших Товариств.
УТОС і УТОС об’єднують біля 100 тисяч осіб з інвалідністю по зору і слуху та
опікуються дітьми з порушенням зору та слуху.
За роки існування в УТОС і УТОГ створені розгалужені непромислові сфери
по всій території України. Наші осередки займаються: соціальним захистом,
реабілітацією осіб з інвалідністю, залученням їх до суспільно-корисної діяльності,
заняттям фізичною культурою та спортом.
Завдяки фінансовій підтримці з загального фонду Державного бюджету на
сьогодні в УТОС і УТОГ функціонують: 46 обласних організацій УТОС і УТОГ та 210
міжрайонних первинних організацій, 70 гуртожитків для проживання осіб з
інвалідністю та їх сімей, 70 будинків культури та клубів, 50 медичних пунктів. 44
стаціонарні бібліотеки для осіб з інвалідністю по зору, Будинок відпочинку в м. Боярці,
Будинок звукозапису та друку, О б’єднана редакція журналу та газети, культурний
центр УТОГ, Капела сліпих бандуристів. Реабілітаційний центр. Республіканська
бібліотека. За рахунок функціонування 20 спеціалізованих баз відпочинку для осіб з
інвалідністю по зору та їх сімей, протягом оздоровчого сезону 2019 року оздоровлено
понад 3000 осіб з інвалідністю по зору, на 2 базах відпочинку УТОГ - 700 осіб.
В цих структурах працевлаштовані особи з інвалідністю по зору і слуху. Всі
вони зайняті роботою на робочих місцях, які обладнані спеціальними пристроями, що
дає можливість підібрати окремо для кожної особи з інвалідністю по зору і слуху спец
інвентар з урахуванням додаткових каліцтв (відсутність рук, ніг, паралічу деяких
органів руху та інше), можливість зчитувати з брайлівської строки тактильним
методом та приймати інформацію з мовним виведенням.
Сьогодні в наших соціально-реабілітаційних закладах працюють тисячі
спеціалістів з вадами зору і слуху, які щоденно займаються соціальним захистом:
створенням належних умов життєдіяльності для громадян з вадами зору і слуху:
адаптацією довкілля до потреб людей з інвалідністю, сприяють створенню умов
безперешкодного доступу до об’єктів соціально-культурної сфери та побутового
призначення, працюють над поліпшенням інформації транспорту та об'єктів міської
інфраструктури.
Впровадження нового порядку надання фінансової підтримки з держбюджету на
конкурсній основі, яка передбачається з 2022 року, призведе до ліквідації робочих
місць для осіб з інвалідністю по зору і слуху, руйнації діяльності невиробничих сфер.

Кошти, виграні від проекту чи гранту, носять характер разового використання та
мають цілеспрямоване направлення.
В Товариствах наші структури на постійній основі
щоденно займаються
соціальною підтримкою осіб з інвалідністю по зору та с л у х у - людей із найскладнішою
нозологією інвалідності. Ця категорія інвалідів надзвичайно вразлива. До таких людей
потрібен індивідуальний специфічний
підхід у роботі з ними. Навіть найбільш
професійні та високоосвічені фахівці своєї справи без тифлопрактичного та
сурдопедагогічного досвіду не можуть бути керівниками спеціалізованих бібліотек,
редакційно-видавничих установ, культурних центрів, територіальних первинних
організацій, гуртожитків, клубів, навчальних центрів та інше.
В системі УТОС можуть себе реалізувати фахівці з інвалідністю, які росли поруч
з особами з інвалідністю по зору, або самі є людьми з інвалідністю по зору. Хто як не
сама особа з інвалідністю по зору може навчити тотально незрячого зчитувати тексти
надруковані шрифтом Брайля, навчити осліплу людину орієнтуватись в просторі.
Поза системою УТОС така категорія спеціалістів себе реалізувати не може, тому
над створенням системи УТОС і УТОГ працювало не одне покоління тифлологїв.
педагогів та реабілітологів не один десяток років. Сьогодні в державі не існує іншої
інституції, яка могла б перебрати на себе функції соціально значимого, як 4 овариства
сліпих та глухих, тому, враховуючи соціальну значимість діяльності УТОС та У ГОІ ,
держава і надає фінансову підтримку.
На зустрічі 03.12.2019р. з Президентом України Зеленським В.О.,
представники Українського товариства сліпих
та Українського товариства
глухих були ним запевнені, що не буде ніяких ускладнень в отриманні фінансової
підтримки з держбюджету для Українського товариства сліпих та Українського
товариства глухих, не буде погіршення ситуації для виконання статутних
завдань, не буде погіршення соціального захисту осіб з інвалідністю, будуть
збережені соціальні стандарти.
В той же час, у відповідності до прийнятих 13 квітня 2020 року Верховною
Радою України змін до Державного бюджету. Українське товариство сліпих і
Українське товариство глухих мають отримувати фінансову підтримку з Державного
бюджету на конкурсних умовах.
Постановою Кабінету М іністрів України № 357 від 13 травня 2020 року
«Про
внесення змін до постанов Кабінету М іністрів України від 14 березня 2018 р. № 183 і
від 3 березня 2020 р. № 166» визначено, що починаючи з 2022 року УТОС і УТОГ
повинні отримувати фінансову підтримку з Державного бюджету тільки на конкурсних
умовах.
В разі застосування конкурсних умов, це призведе до ліквідації невиробничої
сфери УТОС і УТОГ і тисячі осіб з інвалідністю по зору і слуху позбавляться роботи.
Діяльність УТОС і УТОГ є вкрай важливою і затребуваною, оскільки виконуючи
функції держави, забезпечує життєдіяльність дуже вразливої верстви українських
громадян - людей з інвалідністю.
УТОС і УТОГ є унікальними організаціями які мають особливу систему і
структуру. Жодна із громадських організацій осіб з інвалідністю, які зареєстровані
в Україні (біля 800 таких організацій), які будуть претендувати на отримання
фінансової підтримки з Держбюджету по програмі 2507020. не мають такої
структури, не мають такої невиробничої сфери як УТОС і УТОГ.
Більш того, напрямки використання коштів фінансової підтримки з
Держбюджету у УТОС і УТОГ відрізняються від напрямків використання цих коштів
іншими громадськими організаціями осіб з інвалідністю. Так в УТОС і УТОГ ці кошти
направляють на матеріальне заохочення (заробітну плату) працівників невиробничої
сфери, в основному осіб з інвалідністю по зору і слуху які щоденно працюють на своїх
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робочих місцях у невиробничій сфері. В інших громадських організаціях осіб з
інвалідністю фінансова підтримка з Держбюджету використовується на проведення
різного роду заходів - семінарів, тренінгів. круглих столів, конференцій та інше.
Враховуючи той факт що питання діяльності УТОС і УТОГ має важливе
значення для держави, народні депутати України зверталися і звертаються до Кабінету
Міністрів України. М іністерства фінансів. М іністерства соціальної політики з
депутатськими запитами щодо незастосування для УТОС і УТОГ конкурсних умов
отримання фінансової підтримки з Держбюджету, та виокремити окрему програму
фінансової підтримки з Держбюджету
для УТОС і УТОГ з програми 2507020
«Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю».
Такі звернення надходили від народних депутатів України:
О.М. Василевська-Смаглюк; Д.Ю. Ш пенов; О.О. М ережко; М.М. Цимбалюк;
М.О. Кириченко; О. Гончаренко; П.І. Павловський; МЛО. Березін; О.М. Синютка;
М.Л. Княжицький; О.В. Криворучкіна; О.Кондратюк; І.П. Марчук; О.В. Савчук;
О.О. Горенюк; І.Ф. М олоток; С.А. Мінько; О.С. Горобець; О.В. Криворучкіна;
Г.В. Лічман; О. Ж меренецький; Д.Ю. Ш леров; С.Кузьміних; М.Ю. Березін;
М.Л. Бондар; І.В. Василів та інші.
Враховуючи зазначене, звертаємось до Вас, шановний Денисе Анатолійовичу,
з проханням дати доручення М іністерству фінансів України, М іністерству соціальної
політики провести, починаючи з 2021 року, запровадження окремої програми
фінансової підтримки з Державного бюджету невиробничої сфери УТОС і УТОГ,
виокремивши УТОС і УТОГ з програми 2507020 «Фінансова підтримка громадських
об’єднань осіб з інвалідністю» та запровадити відповідний порядок використання
коштів для УТОС і УТОГ. Це не потребує ніяких додаткових коштів з
Держбюджету і дасть можливість зняти напругу в Товариствах, не скорочувати осіб з
інвалідністю - працівників невиробничої сфери, зберегти роботу для осіб з
інвалідністю по зору і слуху та забезпечити їх належний соціальний захист.

