
 

 

 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей зінвалідністю 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 квітня 2017 року  

 

 

 

 

Про розгляд звернення голови Центрального правління Українського 

товариства сліпих В.М.Більчича щодо збільшення фінансової підтримки 

для УТОС у 2017 році 

 

 

Розглянувши звернення голови Центрального правління Українського 

товариства сліпих В.М.Більчича щодо збільшення фінансової підтримки для 

УТОС у 2017 році Комітет зазначає наступне. 

Згідно з Законом України «Про комітети Верховної Ради України» 

комітети Верховної Ради України здійснюють контрольну функцію, зокрема, 

за виконанням Державного бюджету України в частині, що віднесена до 

предметів їх відання, для забезпечення доцільності, економності та 

ефективності використання державних коштів у порядку, встановленому 

законом. 

Бюджетні кошти на підтримку підприємств і організацій УТОСу 

спрямовуються відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів 

та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових 

пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 

років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 

№ 176. Головним розпорядником коштів за цією програмою є Мінсоцполітики 

України, розпорядником нижчого рівня - Фонд соціального захисту інвалідів. 

У 2017 році на функціонування організацій і підприємств невиробничої 
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сфери УТОС заплановано спрямування коштів у сумі 25 749,6 тис. грн (у 2016 

році –  25 932,3 тис грн). 

Враховуючи збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 грн, 

Голова Центрального правління УТОС звернувся до Комітету з проханням 

збільшити видатки на фінансову підтримку організацій і підприємств 

невиробничої сфери УТОС на 77 млн. грн. (на сьогодні рівень заробітної плати 

працівників, які працевлаштовані в непромисловій сфері УТОС, складає 1000-

1500 грн, а у деяких працівників – 500-800 грн). 

Під час засідання Комітету Головою ЦП УТОС було порушено також 

питання надання підприємствам і організаціям УТОСу матеріальної 

підтримки за попередній період (з січня 2017 року). 

Позицію Мінсоцполітики з порушеного питання висловила Заступник 

Міністра соціальної політики України Н.Федорович. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Доручити Міністерству соціальної політики України разом з 

Центральним правлінням УТОС додатково опрацювати порушене питання.  

2. Повторно розглянути порушене питання на наступному засіданні 

Комітету. 

 
 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ  
 


