
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 572 

20 грудня 2017 р. 27 сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Міністра соціальної політики України Реви А.О. та Фонду соціального

захисту інвалідів щодо реалізації пілотного проекту з технічного 
переоснащення та енергозбереження підприємства об’єднання громадян 

„Вінницьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства
сліпих (УТОС)”

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статті 13 Закону України „Про статус депутатів 
місцевих рад”, враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм, з питань освіти, культури, сім’ї та 
молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини, обласна Ради 
ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Міністра соціальної політики України Реви А.О. та Фонду соціального захисту 
інвалідів щодо реалізації пілотного проекту з технічного переоснащення та 
енергозбереження підприємства об’єднання громадян „Вінницьке учбово- 
виробниче підприємство Українського товариства сліпих (УТОС)”, що 
додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.) і з 
питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та 
історичної спадщини (Станіславенко Л.А.Ь.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення^сесії обласної Ради 

7 скликання від М) ipyauJL 2017 року

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Міністра соціальної 

політики України Реви А.О. та Фонду соціального захисту інвалідів щодо 
реалізації пілотного проекту з технічного переоснащення та 

енергозбереження підприємства об’єднання громадян „Вінницьке учбово-
виробниче підприємство Українського товариства сліпих (УТОС)”

Звертаємося до Вас з надважливого питання щодо реалізації пілотного 
проекту з технічного переоснащення та енергозбереження підприємства 
об’єднання громадян вінницьке учбово-виробниче підприємство Українського 
товариства сліпих (УТОС)”.

Підприємство об’єднання громадян ,3інницьке учбово-виробниче 
підприємство Українського товариства сліпих (УТОС)” засноване ще у 1933 
році. На сьогоднішній день на ньому працює близько 270 працівників, з них 147 
осіб - люди з інвалідністю по зору, а саме: дитинства, праці, війни та армії.

Це підприємство виробляє глибинні вібраційні насоси п’яти модифікацій, 
повний ГОСТівський ряд електрокип’ятильників, електротени, електроплитки, 
електричні сушилки для взуття, у перспективі виготовлення тенів 
водонагрівальних та для електроплит. Частина продукції, що виготовляється йде 
на експорт в країни: Сербія, Чорногорія, Хорватія, Латвія.

Люди з інвалідністю по зору змушені виживати на пенсію, а більш активні 
борються за право працювати на фірмах і компаніях перекладачами, юристами 
та ін.

УТОС -  це абревіатура, яка викликає у нинішніх членів Українського 
товариства сліпих, в основному, почуття ностальгії за минулими часами, так як 
зараз, в основному холодні, напівзанедбані виробничі цехи, іноді затримки 
зарплати, перебої в термінах з поставками сировини і матеріалів.

І дотепер , коли мова йде про майбутнє великої, хоч і занедбаної мережі 
навчально-виробничих підприємств, реабілітаційних центрів, а також закладів 
відпочинку для незрячих, то можна почути думки про безперспективність 
утримання та розвитку інфраструктури УТОС, про створення маленьких 
підприємств на кошти інвесторів або реанімацію УТОС за державні кошти.

Враховуючи викладене, просимо сприяти у виділенні коштів для реалізації 
пілотного проекту з технічного переоснащення виробництва підприємства 
об’єднання громадян ,3інницьке учбово-виробниче підприємство Українського 
товариства сліпих (УТОС)” з урахуванням сучасних технологій (придбання 
сучасного високопродуктивного, енергозберігаючого обладнання, утеплення 
фасадів виробничих та адміністративних приміщень з проведенням внутрішньо- 
ремонтних робіт) з сучасним облаштуванням робочих місць для людей з 
інвалідністю по зору.

Схвалено на сесії обласної Ради 
7 скликання 2017 року


