
  

ПОСТАНОВА 

                                президії Центрального правління УТОС

23  липня 2019 року                    № 07-10-8р.                                     м. Київ

 

                  Про  результати  проведеної  регіональної  наради у  м. Луцьк. 

                 Савченко О.В. 
    

25 червня 2019 року у м. Луцьк відбулася регіональна нарада за участю 

голів обласних організацій УТОС: Волинської, Львівської, Тернопільської, 

Закарпатської, Чернівецької, Одеської, голів первинних організацій Волині, 

членів президії та служб апарату президії ЦП УТОС, яка  розглянула питання 

роботи обласних організацій УТОС та їх осередків по вирішенню статутних 

завдань в сучасних умовах; досвід роботи по отриманню для потреб 

організації коштів з місцевих бюджетів на проведення різноманітних заходів, 

по співпраці обласних організацій з підприємствами області по спільному 

вирішенню соціальних питань; питання підготовки розрахунків, 

обґрунтувань в отримані фінансової підтримки з держбюджету на 2020 рік,  а 

також запропоновані Мінсоцполітики зміни до постанов КМУ №1049 від 12 

жовтня 2011р. та №183 від 14 березня 2018р.  

В ході виступів учасники наради відмітили складнощі в отриманні 

фінансової підтримки з державного бюджету протягом останніх років, а 

також запропоновані Мінсоцполітики зміни до постанов КМУ які значно 

знизять рівень соціальної захищеності осіб з інвалідністю по зору і 

паралізують роботу непромислової сфери УТОС.  Були зачитані звернення 

щодо непогодження запропонованих змін, які направлялись у різні владні 

структури та відповіді на них. Обговорюючи зазначені питання учасники 

наради внесли пропозиції щодо недопущення прийняття таких змін до 

вищезазначених постанов КМУ, оскільки це приведе до знищення робочих 

місць осіб з інвалідністю по зору, неможливість надавати реабілітаційні 

послуги більш ніж 30 тисячам членам Українського товариства сліпих та їх 

сімей, а також запропоновано надати додатково інформацію усім обласним 

організаціям відносно ситуації яка склалася у зв’язку з пропозицією 

міністерства соціальної політики щодо внесення таких змін. Одночасно 

прийнято рішення звернутись до Президента України Зеленського В.О. а 

також, з затвердженням нового складу Кабінету Міністрів України, 

звернутись до новопризначеного Прем’єр-міністра України та 

новопризначеного Міністра соціальної політики з проханням підтримати 

УТОС і не допустити прийняття змін до зазначених постанов, також 

обговорено проведення інших заходів щодо недопущення прийняття таких 

змін.  

Враховуючи вищевикладене, президія Центрального правління УТОС 

постановляє: 

       1. Інформацію по результатам регіональної наради за участю 



керівників Волинської, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, 

Тернопільської, Закарпатської і Рівненської обласних організацій та служб 

апарату президії ЦП УТОС прийняти до відому. 

       2. Головам обласних організацій УТОС провести обговорення 

зазначених у даній постанові питань на засіданнях правлінь обласних 

організацій та  активізувати роботу в областях з новообраними 

депутатами у Верховну Раду від регіонів по підтримці УТОС з питань 

недопущення внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 

№1049  від 12 жовтня 2011 р. та №183 від 14 березня 2018 р. щодо 

зменшення фінансової підтримки для УТОС з державного бюджету. 

       3. Апарату президії ЦП УТОС (Ісаєвій Г.В., Дешко В.К., Савчуку Я.Г., 

Рожок І.С., Савченко О.В.): 

3.1. підготувати і направити лист до Президента України Зеленського В.О. 

з проханням підтримати Українське товариство сліпих і не допустити 

прийняття змін до постанов КМУ №1049 від 12 жовтня 2011р. та №183 від 

14 березня 2018р. запропонованих Мінсоцполітики по зменшенню сум 

фінансової підтримки, які в значній мірі погіршать соціальний захист осіб 

з інвалідністю по зору. 

3.2. постійно відслідковувати прийняття Кабінетом Міністрів України 

постанов які стосуються діяльності УТОС. 

3.3. постійно працювати з новообраними депутатами, державними 

виконавчими структурами, профільними міністерствами з питань 

пов’язаних з діяльністю УТОС та її підтримки для забезпечення 

належного рівня соціальної захищеності осіб з інвалідністю по зору. 

       4. За проведення регіональної наради на належному організаційному 

рівні відзначити Симончука Ю.П. - голову правління Волинської обласної 

організації Подякою Центрального правління УТОС. 

       5. Контроль за виконанням даної постанови покласти на провідного 

соціального працівника ЦП УТОС Савченко О.В. 

 

 
 

 

                 Голова президії 

 Центрального правління УТОС                                                 В.М. Більчич 
 


