ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
20.05.2021

Ужгород

№ 254

Про Звернення Закарпатської обласної
ради щодо відновлення фінансування з
державного
бюджету
невиробничих
структур
Українського
товариства
сліпих
Відповідно до статей 43, 46, 47 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» обласна рада в и р і ш и л а:
1. Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо відновлення
фінансування з державного бюджету утримання невиробничих структур
Українського товариства сліпих (текст Звернення додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на профільні постійні
комісії обласної ради.

Голова ради

Олексій ПЕТРОВ

Кабінет Міністрів України
ЗВЕРНЕННЯ
Закарпатський обласний відокремлений підрозділ громадської організації
«Всеукраїнська організація інвалідів «Українське товариство сліпих» (далі –
УТОС) є неприбутковою організацією, яка налічує понад тисячу осіб з
інвалідністю першої та другої груп по зору. Основними статутними завданнями
є медична, трудова, фізична та творча реабілітація, адаптація до умов
зовнішнього середовища, інтеграція у «здорове суспільство» тощо. Зазначена
громадська організація відстоює інтереси незрячих перед органами місцевої
влади в частині надання пільг на житлово-комунальні послуги і проїзд у
громадському транспорті, ініціює та долучається до розробки й моніторингу
місцевих програм через участь у комітетах доступності, дбає про максимальне
забезпечення особам з інвалідністю по зору безперешкодного, безбар’єрного
доступу до об’єктів медичної, культурної та соціальної сфер, громадського
транспорту й вуличної мережі, забезпечує максимальний доступ до інформації,
сприяє дозвіллю та відпочинку.
У 2021 році пропонується всі Всеукраїнські громадські організації, у тому
числі УТОС, перевести на одержання фінансової підтримки на конкурсних
засадах тільки на проєктну діяльність. Варто зазначити, що це будуть не постійні,
а разові напрями отримання фінансової підтримки, хоча діяльність осередків
громадської організації – щоденна робота в багатьох напрямах забезпечення
життєдіяльності осіб з інвалідністю по зору.
Оскільки УТОС є інститутом громадянського суспільства, який володіє
сукупністю матеріальних установ і засобів (тобто має інфраструктурну мережу
та матеріальну базу), пропонуємо розділяти фінансування діяльності УТОСу на
базове інституційне фінансування, тобто фінансування діяльності мережі
осередків і соціально-культурних підрозділів, та участь осередків у конкурсі
проєктів.
Ми, депутати Закарпатської обласної ради, просимо не залишати без
фінансової підтримки організацію, яка надає соціальні послуги особам з
порушеннями зору, визнаних ВООЗ найважчою нозологією інвалідності, і
відновити фінансування непромислової сфери Закарпатського обласного
відокремленого підрозділу громадської організації «Всеукраїнська організація
інвалідів «Українське товариство сліпих».
Звернення прийнято на другому пленарному засіданні
другої сесії обласної ради VІІІ скликання
Депутати Закарпатської обласної ради VІІІ скликання

