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На виконання постанови президії № 08 -  7 від 16 серпня 2016 року 
«Про затвердження заходів по виконанню зауважень і пропозицій 
висловлених делегатами XVII з’їзду УТОС» були виконані заплановані 
заходи.

Щодо необхідності створення переліку виробів, які можуть випускати 
підприємства УТОС, відділом з виробничих питань разом з Радою директорів 
розроблено перелік виробів, які можуть випускати підприємства УТОС і які 
будуть користуватись попитом.

У зв’язку з підвищенням тарифів за комунальні послуги, 
подорожчанням орендної плати деякі обласні організації розміщуються у 
приміщеннях підприємств УТОС. Це наприклад такі: Вінницька, Одеська, 
Херсонська.

Щодо обліку членів УТОС: первинні організації залучають до 
Товариства нових членів та ведуть їх облік, що контролюється обласними 
організаціями.

Пропозиція проводити семінари, тренінги з головами, інструкторами, 
секретарями обласних і первинних організацій частково виконана.

По можливості на підприємствах і в організаціях створювались 
комп’ютеризовані робочі місця.

Щорічно керівниками обласних організацій проводиться аналіз роботи 
підпорядкованих первинних організацій щодо залучення до членів УТОС та 
їх обліку, працевлаштування, надання різноманітної допомоги згідно 
показників, затверджених Реабілітаційною радою. Інформація направляється 
до Центрального правління, розглядається Реабілітаційною радою яка свої 
висновки і пропозиції виносить на розгляд президії ЦП УТОС.

Для підготовки кадрів на керівні посади в системі в організаціях, на 
підприємствах ведеться облік резерву кадрів. Постановою президії ЦП УТОС 
від 22 січня 2019 №01-8-2-к було затверджено склад Комісії по роботі з 
кадрами при президії ЦП УТОС, яка займається підбором кадрів на керівні 
посади підприємств і організацій УТОС та розглядом виконання керівниками 
умов контракту. Правліннями первинних організацій ведеться облік 
бажаючих працевлаштуватись і надається допомога у вирішені даного 
питання.



Для розгляду актуальних питань створені і працюють відповідні 
комісії. Нагальні юридичні питання та пов’язані з власністю УТОС 
опрацьовуються комісією з правових питань та питань власності УТОС, яка 
надає президії свої висновки і пропозиції. При необхідності, для вирішення 
окремих питань створюються комісії, які направляються на місця для 
розгляду і аналізу ситуації що виникла та наданню пропозицій по вирішенню 
проблеми.

Постановою президії ЦП УТОС від 29 листопада 2016 року №11-Зр 
було створено комісію по роботі з молоддю при президії ЦП УТОС.

Для обговорення, розгляду і прийняття рішень щодо найбільш 
важливих питань проводились спільні засідання Ради директорів, Ради голів 
обласних організацій УТОС та президії ЦП УТОС (7-8 червня 2017р.), 
Регіональна нарада за участю керівників Волинської, Львівської, 
Хмельницької, Івано-Франківської, Тернопільської, Закарпатської і 
Рівненської обласних організацій та служб апарату президії ЦП УТОС ( 25 
червня 2019 p.), нарада представників усіх регіонів Українського товариства 
сліпих, керівників обласних організацій, керівників учбово-виробничих 
підприємств УТОС, керівників організацій Товариства (05.02.2020р.).

Обласні організації висвітлюють свою роботу через місцеві засоби 
інформації, відомчі періодичні видання, офіційний сайт УТОС, сайти своїх 
організацій, у Facebook. До Дня Білої тростини, Дня сліпого, Дня інвалідів, 
проводять заходи, запрошуючи представників владних структур на місцях.

Питання життєдіяльності Товариства включаються в порядок денний 
пленумів. При необхідності проводиться позачерговий пленум, як наприклад 
у грудні 2016 року.

На виконання пропозиції щодо звернення до Верховної Ради і КМУ з 
клопотанням про підвищення пенсії інвалідам по зору загального 
захворювання, головою Центрального правління було направлено листи до 
Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Міністерству соціальної 
політики щодо внесення до законодавчих актів змін по підвищенню 
пенсійного забезпечення інвалідів по зору загального захворювання.

Обговоривши інформацію про виконання заходів ЦП УТОС по 
реалізації
пропозицій, висловлених делегатами XVH з’їзду УТОС, Центральне правління

1. Інформацію прийняти до відома.
2. Керівникам підприємств, організацій, апарату президії ЦП УТОС 
продовжити роботу по виконанню статутних завдань Товариства.

Голова президії 
Центрального правління УТОС


