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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

щодо ситуації, яка склалася навколо
реабілітаційного
центру
Українського
товариства сліпих (надалі – Реабілітаційний
центр УТОС; Центр)

Шановна Людмило Леонтіївно!
Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», частини першої статті 20 Регламенту Київської міської
ради надаю Вам на розгляд депутатське звернення.
До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулося керівництво
Реабілітаційного центру УТОС з наступним питанням.
Центр є спеціалізованим безкоштовним освітнім закладом для людей з
інвалідністю віком від 16 до 50 років, які в силу різних причин (хвороби, травми)
втратили зір і стали інвалідами І та ІІ груп заснований в 1998 році.
Щорічно в Україні отримують інвалідність по зору понад 3000 осіб, з них
від 300 до 400 людей в місті Києві. Також допомоги Реабілітаційного центру
УТОС потребують особи, що втратили зір внаслідок цукрового діабету чи
внаслідок черепно-мозкової травми, такі особи потребують допомоги в адаптації
до життя в темряві. За час роботи Центру в ньому пройшли комплексну
реабілітацію понад 1200 осіб з глибоким порушенням зору.
Станом на 01.01.2017 р. в Реабілітаційний центр УТОС подано 180 заявок
на реабілітацію в 2017 році. Протягом року в Центрі проходять реабілітацію
понад 50 осіб з інвалідністю. Крім виконання своїх основних статутних завдань,
Реабілітаційний центр УТОС надає допомогу особам тимчасово окупованої
території України, а саме:
тимчасове проживання в Центрі;

реабілітація;
гуманітарна допомога;
працевлаштування.
Реабілітаційний центр УТОС отримує фінансування в порядку
передбаченому статтею 20 Бюджетного кодексу України та 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 відзначення Дня пам’яті та
примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 176.
Однак, на сьогодні в зв’язку з підвищенням в Україні мінімальної
заробітної плати та підвищенням вартості тарифів на комунальні послуги,
фінансової підтримки з боку держави не вистачає для належного
функціонування та життєдіяльності Центру.
Виходячи з вищевикладеного, відповідно до абзацу другого, п’ятого
пункту 24 Постанови Верховної Ради України від 4 грудня 2014 року № 22-VIII
до предмету відання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної
політики, зайнятості та пенсійного забезпечення відноситься державна політика
у сфері соціального захисту громадян та соціальні гарантії, забезпечення
достатнього життєвого рівня людини.
Так, шановна Людмило Леонтіївно, згідно з частиною першою статті 22
Закону України «Про комітети Верховної Ради України» прошу Вас, розглянути
дане депутатське звернення та вжити відповідні організаційно-правові заходи
щодо фінансування діяльності реабілітаційного центру Українського товариства
сліпих.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити
мене у термін передбачений частиною другою статті 13 Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад» та частиною другою статті 20 Регламенту
Київської міської ради за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.
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