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ЗВІТНА ДОПОВІДЬ
Голови Центрального правління
Українського товариства сліпих
XVІII з’їзду УТОС
(за період з 2016 р. по 2020 р. включно)
(Доповідь подається скорочено)
Згідно з рішенням XI пленуму ЦП УТОС про підготовку та проведення XVІII з’їзду на ваш розгляд виноситься звітна доповідь про діяльність УТОС та його структур за період 2016-2020 років. Зазначений термін для Товариства був надзвичайно складним, адже всі ті труднощі, які мали місце в цей період в державі, а це – війна на сході, економічна криза, а ще й на додачу, пандемія COVID-19, негативно вплинули на розвиток Товариства. Структурні підрозділи УТОС через зазначені труднощі не могли в достатній мірі здійснювати заходи по соціальній, трудовій та медичній реабілітації осіб з інвалідністю по зору. 
Негативний вплив існуючих в суспільстві негараздів постійно відчувався як на роботі організаційних структур УТОС, так і на виробничій діяльності підприємств, та на функціонуванні об’єктів непромислової сфери.
Проте, незважаючи на всі складні обставини, Українське товариство сліпих продовжувало виконувати всі свої статутні завдання. Протягом усього періоду було організовано функціонування об’єктів непромислової сфери: будинків культури та клубів, спецбібліотек, комп’ютерних класів, баз відпочинку, медпунктів, гуртожитків, а також Боярського будинку відпочинку, Реабілітаційного центру, Центральної спеціалізованої бібліотеки, Навчально-інформаційного комп’ютерного центру, Об’єднаної редакції періодичних видань «Заклик» та Будинку звукозапису і друку, що сприяло відпочинку, оздоровленню, лікуванню, заняттям культмасовою роботою, спортом та навчанню, просторовій та інформаційній реабілітації членів УТОС. Одночасно були створені всі умови для виконання статутних завдань УТОС в цілому та його підрозділів зокрема.
Центральним правлінням, Президією та її апаратом було організовано виконання рішень XVII з’їзду УТОС. З метою збереження структури Товариства щорічно вирішувалось питання щодо отримання з державного бюджету фінансової підтримки для непромислової сфери УТОС. Практично всі первинні та обласні організації досягали можливості отримувати кошти на свої потреби з місцевих бюджетів, від спонсорів та благодійних фондів. Це створювало умови для подальшого функціонування спеціальних бібліотек для осіб з інвалідністю по зору, будинків культури та клубів, баз відпочинку, гуртожитків, діяльність яких сприяла соціальній реабілітації членів УТОС.
Одночасно відбулися зміни і у виробничій сфері УТОС: було здійснено реорганізацію Богодухівського УВП шляхом приєднання його до Харківського УВП №4, а також, Хустського УВП до Мукачівського УВП. Це сприяло збереженню приєднаних структур. На разі завершується робота по приєднанню Снятинського УВП до Чернівецького підприємства УТОС.
Слід відзначити, що дійсно на даний час є ряд підприємств, які самостійно не зможуть вийти зі скрутного становища. Проте, Президія ЦП, у першу чергу, розглядає питання не їх ліквідації, а реорганізації шляхом приєднання до більш потужних виробничих структур Системи. Це дасть можливість зберегти для Товариства ці структури з метою їх реанімації і збереженню робочих місць для трудової реабілітації осіб з інвалідністю по зору.
Звичайно, без допомоги керівних державних інституцій та структур місцевого самоврядування ми не змогли б обійтись. Це і щорічна фінансова підтримка непромислової сфери з державного бюджету, фінансування різноманітних програм соціальної допомоги і соціального захисту осіб з інвалідністю за рахунок місцевих бюджетів, а також надання пільг на державному рівні для виробничих структур УТОС, індивідуальних пільг для осіб з інвалідністю по зору як на державному так і на місцевому рівнях, отримання коштів від Фонду соціального захисту інвалідів. Тому ми висловлюємо свою вдячність керівникам державних інституцій та структур місцевого самоврядування, які допомагали у вирішені питань життєдіяльності Товариства. 
У плані організаційної роботи протягом п’ятирічного періоду було проведено наступні заходи.
ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ЦП УТОС ТА ПРЕЗИДІЇ
Новообраним на XVII з'їзді УТОС складом Центрального правління Товариства 3 червня 2016 р. було проведено перший організаційний Пленум, на якому була обрана Президія ЦП УТОС у складі сімнадцяти осіб,  а саме:
Більчича В. М., Новосецького М. М., Осадчого О. М., Качановського Ю.А. Кіта С. В., Лежепьокова Л. П., Фестриги І. С., Таран Н. І., Симончука Ю.П., Вінковської Л. М., Жидких С. С., Бесарараба М. П., Гришина Ю.Ю., Удовика Г. Д., Скіцька Б.В., Казанцевої І. С.,Щербань Н. А..
Одночасно, під час з’їзду, було обрано Ревізійну комісію ЦП УТОС у складі: Подранецького І.П., Троцька Б. В., Комова О.Є..
На зазначеному засіданні ревізійної комісії було обрано головою Центральної ревізійної комісії ЦП УТОС Подранецького Ігоря Петровича.
Протягом цього періоду, відповідно до статутних норм Товариства, ЦП УТОС було проведено 11 пленумів з розглядом, обговоренням та прийняттям відповідних рішень по найбільш актуальним питанням життєдіяльності нашого Товариства. Основними питаннями, що виносились та розглядались в ході зазначених Пленумів були:
1. Про завдання керівникам підприємств і організацій УТОС та апарату Президії по підвищенню рівня ефективності роботи структурних підрозділів Товариства  в сучасних економічних умовах. - ІІ пленум 29 вересня 2016 року.
2. Про внесення змін до Статуту Українського товариства сліпих. - ІІІ пленум  22 грудня 2016 року.
3. Про результати роботи підприємств, організацій Товариства за 2016 рік і завдання на 2017 рік. - ІV пленум  22 березня 2017року.
4. Про виконання бюджету Українського товариства сліпих за 2016 рік і затвердження  бюджету УТОС на 2017 рік. - ІV пленум 22 березня 2017 року.  
5. Про проведену роботу Центральним правлінням, апаратом Президії та структурами УТОC по виконанню рішень ХVII з’їзду Товариства, постанов пленумів та рішень Президії. - V пленум 29 серпня 2017 року.
6. Про напрямки формування бюджету Українського товариства сліпих на 2018 рік. - V пленум 29 серпня 2017 року.
7. Про підсумки роботи системи УТОС за 2017 рік та І кв. 2018 року і основні завдання для структур Товариства на наступні періоди. - VІ пленум   7 червня 2018 року.
8. Про виконання бюджету Українського товариства сліпих за 2017 рік і затвердження  бюджету УТОС на 2018 рік. - VІ пленум 7 червня 2018
9. Про правову і кадрову роботу в системі УТОС та завдання по удосконаленню і покращенню діяльності Товариства по зазначених напрямках на поточний і наступні роки.- VІІ пленум  4 жовтня 2018р.
10. Про напрямки формування бюджету Українського товариства сліпих на 2019 рік. - VІІ пленум 4 жовтня 2018р.
11. Про підсумки роботи системи УТОС за 2018 рік та завдання на наступні періоди. - VІІІ пленум 17 квітня 2019р.  
12. Про виконання бюджету Українського товариства сліпих за 2018 рік і затвердження  бюджету УТОС на 2019 рік. - VІІІ пленум 17 квітня 2019р.  
13. Аналіз діяльності підприємств системи УТОС в сучасних ринкових умовах господарювання, напрямки підвищення ефективності використання основних фондів та шляхи реорганізації окремих структур і підприємств, які мають збиткові показники в своїй роботі. Робота Центрального правління, керівників підприємств і організацій УТОС по збереженню та захисту майна, що належить Українському товариству сліпих. - ІХ пленум 10 жовтня 2019р.
14. Про напрямки формування бюджету Українського товариства сліпих  на  2020 рік. - ІХ пленум 10 жовтня 2019р.
15. Підсумки роботи підприємств і організацій системи УТОС в 2020 році, впровадження заходів по забезпеченню функціонування структур Товариства в умовах, що склались у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 та введенням карантину в Україні - X пленум 17 вересня 2020р.
16. Затвердження  виконання бюджету Українського товариства сліпих за 2019 рік і затвердження бюджету Товариства на 2020 рік. - X пленум 17 вересня 2020р.
17.Про проведення чергового XVIII з’їзду Українського товариства сліпих у  2021 році. - X пленум 17 вересня 2020р.
18.Про хід виконання основних напрямків діяльності Українського товариства сліпих у 2016-2020 роках, затверджених постановою XVII з’їзду УТОС. – ХІ пленум  24 грудня 2020р.
19.Про напрямки формування бюджету Українського товариства сліпих на 2021 рік. - ХІ пленум 24 грудня 2020р.
20.Про затвердження звітної доповіді Центрального правління Українського товариства сліпих про роботу ЦП УТОС за період з червня 2016 року по травень 2021 року XVIIІ з’їзду Українського товариства сліпих.
Також на кожному пленумі розглядалось питання про затвердження постанов Президії ЦП УТОС прийнятих в період між пленумами ЦП УТОС.
Зазначений перелік питань свідчить, що на розгляд Пленумів виносились найбільш актуальні питання життєдіяльності структур Товариства, всіх видів реабілітації, соціального захисту, просторової та інформаційної доступності осіб з інвалідністю по зору і інших статутних завдань Товариства. Разом з тим, щорічно виносились питання "Про виконання бюджету УТОС за певний поточний рік", "Про формування та затвердження бюджету УТОС на певний наступний рік", які розглядались з прийняттям відповідного рішення на пленумах ЦП УТОС.
В цілому, на одинадцяти Пленумах Центрального правління було винесено і розглянуто 31 питання. Основними доповідачами питань на Пленумах були Голова ЦП УТОС Більчич В.М. та відповідальні працівники апарату Президії.
До підготовки відповідних матеріалів (доповідей, проектів постанов, статистичних даних та іншого) широко залучались керівники структурних підрозділів Товариства, працівники апарату, члени Президії, Ревізійної комісії, керівники та члени постійно діючих комісій, Ради директорів, Ради голів обласних організацій.
В роботі Пленумів приймала участь переважна більшість членів Центрального правління УТОС. Також, в залежності від змісту питань, що розглядались, приймали участь за запрошенням керівники підприємств, організацій Товариства, начальники відділів апарату Президії ЦП.
На окремі Пленуми Центрального правління запрошувались керівники Міністерства соціальної політики і його підрозділів, керівники Фонду соціального захисту інвалідів, керівні працівники інших державних структур та громадських організацій - наших партнерів у справі соціального захисту осіб з інвалідністю. 
Участь в обговоренні винесених на розгляд Пленумів питань приймали всі бажаючі члени Центрального правління та запрошені гості пленуму, а рішення приймались колегіально, з урахуванням висловлених виступаючими пропозицій та доповнень.
Окремі найбільш важливі питання життєдіяльності Товариства при підготовці їх на розгляд пленумів Центрального правління попередньо обговорювались на спільних засіданнях Президії ЦП УТОС, Ради директорів та Ради голів правлінь обласних організацій.
Матеріали Пленумів, представлені на них доповіді, виступи, а також підсумкові рішення кожного Пленуму, висвітлювались в періодичних друкованих виданнях УТОС та своєчасно доводились до підприємств та організацій Товариства. 
Хід виконання прийнятих на Пленумах постанов постійно контролювався  керівниками підприємств та організацій УТОС, працівниками апарату та членами Ревізійної комісії ЦП УТОС, а результати періодично розглядались на засіданнях Президії ЦП УТОС з прийняттям відповідних рішень.
У відповідності зі статутними нормами Українського товариства сліпих та з врахуванням важливості та актуальності тих чи інших проблем, які виникали протягом п’ятирічного терміну діяльності Товариства та його структур,  апаратом Президії розроблялись помісячні плани роботи Президії Центрального правління на кожний квартал та затверджувались Президією. Ці плани були основою проведення щомісячних засідань Президії ЦП УТОС.
Одночасно, при виникненні необхідності, здійснювались і позапланові засідання Президії, в основному – виїзні, з метою надання практичної допомоги окремим підприємствам у вирішенні нагальних проблем виробничої та господарської діяльності, поліпшення морально-психологічного клімату в колективах, здійснення реорганізації окремих структур Товариства тощо.
Таких виїзних засідань впродовж п’яти років було проведено більше 10 разів. В цілому, за п'ять років, планово і позапланово було проведено понад 60 засідань Президії ЦП УТОС, що є не рідше ніж один раз на місяць, за необхідності навіть частіше. В ході роботи Президії було розглянуто понад 630 основних та понад 1700 інших різних питань, які виникали в процесі статутної діяльності Товариства та його структурних одиниць.
Враховуючи статутні завдання Товариства, на засіданнях Президії найбільш актуальним та найчастіше обговорюваними були питання про результати роботи окремих УВО, УВП та організацій Товариства по соціальній, трудовій та медичній реабілітації осіб з інвалідністю по зору, забезпеченості їх тифлозасобами, спеціальною літературою для незрячих, друкованими виданнями, з організації оздоровлення членів УТОС, забезпечення роботою осіб з інвалідністю по зору та своєчасної виплати їм заробітної плати. Також, розглядались підсумки роботи виробничих структур по реалізації продукції за певний період, освоєння нових виробів та впровадження сучасних технологій на підприємствах УТОС, здійснення рекламних заходів, раціональне використання основних засобів УТОС, технічне переоснащення виробництва та поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці осіб з інвалідністю, стан охорони праці і виробничого травматизму в Системі, підготовка підприємств та організацій УТОС до роботи в осінньо-зимовий період та інші.
Одночасно, практично на кожному засіданні Президії, розглядалось питання щодо прийнятих мір з ліквідації допущеної заборгованості по виплаті заробітної плати на окремих УВО, УВП. В окремих випадках при розгляді зазначеного питання викликались керівники адміністрацій тих підприємств, де дана робота велась не належним чином. В результаті розгляду приймались кадрові рішення з накладенням дисциплінарних стягнень, а в окремих випадках – звільненням керівників із займаних посад, наприклад, Львівське, Київське №1, Барське, Костянтинівське, Кролевецьке УВП.
На більшості засідань Президії виносилось питання щодо раціонального використання структурами УТОС основних засобів, передачі вивільнених площ в оренду, списання та продаж обладнання, транспорту, нерухомості, передача основних фондів з балансу одного підприємства на баланс іншого, тощо. Також, періодично розглядались питання отримання Свідоцтв права власності на об’єкти нерухомості, які належать Товариству, їх реєстрація у відповідних державних структурах, а також оформлення Державних Актів на постійне користування земельними ділянками по тих підрозділах Товариства, де ця робота не була завершена.
Регулярно, щороку розглядались питання щодо підведення підсумків різноманітних конкурсів у виробничій сфері та оглядів-конкурсів в соціальній роботі. А саме: на кращі результати з освоєння нових виробів, кращу пожежну дружину, з досягнення кращого рівня культури виробництва, на кращі колективи та окремих виконавців художньої самодіяльності, кращу роботу бібліотек,  обласних організацій, тощо.
Щорічно Президією розглядались та затверджувались річні Програми технічного переоснащення виробництва та Програми створення належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов праці на робочих місцях осіб з інвалідністю на відповідний рік та вносились зміни і доповнення до цих Програм. Періодично, на засіданнях Президії ЦП УТОС розглядались питання про виконання прийнятих XVII з’їздом Товариства підсумкових документів та рішень з’їзду.
Зважаючи на те, що діяльність і функціонування структур Українського товариства сліпих нерозривно пов’язані з суспільними явищами в державі, її економічним становищем, тому Президією ЦП УТОС, її апаратом, адміністраціями підприємств і організацій Товариства проводилась цілеспрямована і повсякденна робота з Урядом, Адміністрацією Президента, депутатським корпусом Верховної Ради, місцевими держадміністраціями, органами самоврядування по вирішенню  найголовніших проблем життєдіяльності Товариства в цілому та його окремих структур, в тому числі щодо: надання Товариству з коштів Держбюджету фінансової підтримки на потреби непромислової сфери; збереження діючих пільг з оподаткування підприємств і організацій УТОС; отримання коштів з Фонду соціального захисту інвалідів на технічне переоснащення виробництва та створення належних санітарно-гігієнічних умов на робочих місцях осіб з інвалідністю тощо.
Також, була приділена певна увага щодо вирішення питань зі своєчасного повернення ПДВ, поставок продукції УТОС для державних потреб, питання власності УТОС в результаті окупації Криму, збереження індивідуальних пільг для осіб з інвалідністю по зору як на місцевому, так і на державному рівнях тощо. Слід зазначити, що на законодавчому рівні було подовжено дію пільгового оподаткування за нульовою ставкою ПДВ для громадських організацій осіб з  інвалідністю після 2020 р. Вперше вдалося узаконити на державному рівні «Фізичний супровід осіб з порушеннями зору», внісши необхідні зміни в Закон України «Про соціальні послуги».
Враховуючи зазначене, першочерговим завданням нового складу Центрального правління УТОС  має стати робота над вирішенням проблемних питань життєдіяльності Товариства.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПО ЗОРУ ТА ЇХ ІНТЕГРАЦІЯ В СУСПІЛЬСТВО
Згідно з положеннями Конституції України, особи з інвалідністю по зору мають рівні права з іншими громадянами нашої країни. Тому, основною метою діяльності структур Товариства, як і в попередні роки, є робота по створенню для осіб з інвалідністю по зору рівних можливостей наряду з іншими членами суспільства щодо реалізації їх цивільних, політичних, соціальних, трудових та інших прав і свобод. До того ж, відповідно до прийнятих Україною Положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, в законодавстві України передбачена значна соціальна підтримка та надання прав особам з інвалідністю по зору. Одночасно, положення прийнятої Україною міжнародної Конвенції повністю співпадають з основними положеннями Статуту Українського товариства сліпих.Протягом п’ятирічного періоду всі структурні підрозділи Товариства, Президія ЦП та її апарат постійно проводили роботу по реалізації зазначених положень соціального захисту осіб з інвалідністю по зору, їх реабілітації та інтеграції в суспільство.
Станом на 1 січня 2021р. організаційна структура Українського товариства сліпих складається зі 105 територіальних первинних організацій, 29 виробничих первинних організацій, 23 обласних та Київської міської організацій УТОС. Чисельність членів УТОС, які знаходяться на обліку в первинних організаціях Системи, на 1 січня 2021 року становить понад 31 200 осіб, з них осіб з інвалідністю I групи понад 15 200 осіб, II групи понад 12 400 осіб, III групи більше 2 400 осіб, близько 100 осіб з інвалідністю дитинства до 18 років, зрячих та осіб з інвалідністю інших нозологій близько 1000 осіб.
Найбільш чисельними обласними організаціями є Дніпропетровська з урахуванням приєднаних первинних організацій Донецької області на підконтрольній Україні території – близько 3 тис. осіб, Київська міська – понад 2 400 осіб, Львівська – близько 2 тис. осіб. 
Весь період безперебійно функціонували, виконуючи свої статутні зобов’язання, організаційні структури УТОС , а саме: Об’єднана редакція періодичних видань „Заклик”, Будинок звукозапису і друку, Реабілітаційний центр, Центральна спеціалізована бібліотека для сліпих ім. М. Островського, Навчально-інформаційний комп’ютерний центр, Капела бандуристів „Карпати”, Боярський будинок відпочинку.
Найбільш успішно щодо соціального захисту незрячих працювали Волинська, Львівська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Хмельницька, Кропивницька, Одеська, Херсонська, Чернівецька та інші обласні організації, Прилуцька, Шепетівська, Кам’янець-Подільська, Стрийська та інші територіальні первині організації, а також такі виробничі первинні організації, як Білоцерківська, Дніпровська, Криворізька,  Обухівська, Житомирська, Коростенська та інші.
Найбільш пріоритетним завданням звітного періоду і сьогодення в роботі структур Товариства було і  є працевлаштування осіб з інвалідністю по зору. На даний час в Україні для суб’єктів господарської діяльності різних форм власності законодавчо встановлені чіткі норми створення робочих місць для осіб з інвалідністю. Використовуючи ці норми, структури УТОС отримували можливість працевлаштовувати членів УТОС з порушеннями зору поза межами Товариства. Таким чином, наші первинні організації, діючи спільно з державними службами зайнятості, надали багатьом особам з інвалідністю по зору можливість трудової реабілітації.Згідно звітних даних протягом останніх п’яти років щорічно працевлаштовувалось близько 700 осіб з інвалідністю по зору, з яких дві третини було працевлаштовані поза межами Товариства. Кращих результатів в цьому напрямі досягли Дніпропетровська, Волинська, Кропивницька та інші обласні організації і Київська міська.
В останні роки активізувалась робота по наданню допомоги особам з інвалідністю по зору з оформлення приватного підприємництва  яких на даний час налічується 177 осіб - членів УТОС. Окремим з них надавались в тимчасове користування приміщення та обладнання з власності Товариства.
Разом з тим, майже усіма виробничими структурами Товариства постійно велась робота по збереженню діючих і створенню нових робочих місць для осіб з інвалідністю по зору, в першу чергу, на таких підприємствах, як Дніпропетровське, Чернівецьке УВО, Полтавське, Білоцерківське, Криворізьке, Дніпровське, Коростенське, Кам’янець-Подільське та на інших УВП.
На даний час чисельність працюючих осіб з інвалідністю по зору членів УТОС становить більше 5 700, з яких в системі УТОС працевлаштовані більше 2 300 осіб, поза системою – понад 3 400 осіб.
Слід відзначити, що не всі первинні організації належним чином ведуть облік осіб з інвалідністю по зору, які бажають працевлаштуватися. Також, в недостатній мірі проводиться робота зі органами самоврядування, центрами зайнятості щодо пошуку робочих місць для членів УТОС. Тому ряд обласних організацій мали низькі показники з трудової реабілітації.
Необхідно зазначити, що трудова реабілітація осіб з інвалідністю по зору  тісно пов’язана з  їх професійною реабілітацією.
Згідно чинного законодавства, зокрема Закону України „Про реабілітацію інвалідів” надається право на отримання безоплатної професійної освіти і пов’язаного з цим обслуговування відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, а також на отримання інших видів та засобів реабілітації з урахуванням фактичних потреб залежно від віку, статі, виду захворювання. На основі цього, структурами Товариства у співпраці з місцевими органами соціального забезпечення, медико-соціальними експертними комісіями, службами зайнятості, надавалась допомога членам УТОС в проходженні професійної реабілітації та в отриманні ними трудових навичок. Питаннями професійної реабілітації займався, також, Реабілітаційний центр УТОС. За звітний період в Центрі отримали базову психолого-педагогічну, соціально-трудову і побутову реабілітацію більше 120 осіб з інвалідністю по зору І та ІІ груп. Одночасно, Реабілітаційним центром у співпраці з вищими навчальними закладами м. Києва, розроблялись методичні матеріали для підготовки спеціалістів-реабілітологів та соціальних працівників, проводились семінари, тренінги з питань реабілітації осіб з інвалідністю по зору, забезпечувалось проходження практики майбутніми спеціалістами з реабілітації тощо.
В роботі первинних та обласних організацій УТОС певна увага приділялась освіті молоді з числа осіб з інвалідністю по зору. Ці питання вирішувались у співпраці з вищими навчальними закладами, відповідними установами місцевого самоврядування, а також відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів. Така співпраця дозволила забезпечувати вступ до ВНЗ не менше 50 осіб з порушеннями зору щорічно. Загалом,  на початок 2021р. у ВНЗ проходили навчання більше 200 осіб з числа молоді з інвалідністю по зору. Кращих результатів у цьому напрямі досягли Одеська, Волинська та інші обласні організації УТОС.
Важливою ланкою реабілітаційної роботи в звітному періоді було навчання осіб з інвалідністю по зору комп’ютерній грамоті, що здійснювалось завдяки функціонуванню 23 комп’ютерних класів при підприємствах, обласних та первинних організаціях УТОС. Це створило умови для збільшення чисельності спеціалістів, що володіють комп’ютерною технікою, а також сприяло організації нових комп’ютеризованих робочих місць для осіб з інвалідністю по зору в структурних підрозділах УТОС. Постійну роботу в цьому напрямку проводив  Навчально-інформаційний комп’ютерний центр УТОС. Ним здійснювалось навчання незрячих навичкам роботи на комп’ютері і популяризація комп’ютерних знань.
В роботі всіх структур Товариства широко використовувались комп’ютерні технології. Більшість підприємств та організацій створили свої веб-сайти та забезпечили їх підтримку. Одночасно, продовжував активно функціонувати головний сайт УТОС, де розміщувались інформаційні матеріали щодо роботи центральних органів управління Товариства, періодичні видання, реклама продукції, робіт та послуг Товариства тощо.
Потрібно зауважити, що керівники структурних підрозділів Товариства повинні більш активно надавати інформацію на офіційний сайт Товариства щодо проведених заходів, випуску нових виробів та іншої інформації з життя Товариства. 
В плані інформаційної доступності роботу здійснювали Центральна спеціалізована бібліотека ім. М.Островського, Об’єднана редакція періодичних видань та Будинок звукозапису і друку, а також регіональні спеціалізовані бібліотеки УТОС, яких на даний час налічується 37.
Станом на 1 січня 2021 р. загальний книжковий фонд бібліотек УТОС складає більше 1 млн. одиниць зберігання, з яких  озвученої літератури – понад 612 тис. одиниць; шрифтом Брайля – 182 тис. одиниць, плоскодрукованої літератури – понад 220 тис. одиниць.Серед бібліотек постійно проводились огляди-конкурси на кращу організацію бібліотечної справи. На даний час нашим бібліотечним фондом постійно користується близько 10 тис. осіб з інвалідністю по зору. Разом з тим, у бібліотечному обслуговуванні існували певні проблеми. Окремі підприємства через брак коштів не регулярно поповнювали бібліотечний фонд. Періодично через брак коштів мали місце проблеми з регулярним випуском літератури Будинком звукозапису і друку, що в свою чергу, не сприяло вчасному забезпеченню літературою наших спеціалізованих бібліотек.
Незважаючи на труднощі з фінансуванням, Об’єднана редакція періодичних видань та Будинок звукозапису і друку за п’ять років підготували і видали: журналів „Заклик” понад 260 примірників, журналів „Школяр” близько 270 примірників, газети „Промінь” понад 178 600 примірників плоско друкованим шрифтом, шрифтом Брайля – близько 450 примірників.
Важливою ланкою соціального захисту осіб з інвалідністю по зору була робота в напрямку збереження діючих та надання нових пільг як на державному, так і на місцевому рівнях. Зусиллями обласних та первинних організацій УТОС досягнуто певного рівня забезпеченості осіб з інвалідністю по зору тими пільгами, які встановлюються місцевими органами самоврядування. Слід зазначити, що на даний час, практично, кожна особа з  інвалідністю по зору в країні користується тією, чи іншою пільгою, встановленою або на державному, або на місцевому рівні. А саме: безкоштовним чи пільговим проїздом в транспорті, сплата за комунальні послуги та енергоносії за пільговими тарифами, безкоштовною установкою і користуванням телефоном, радіоточкою тощо. Зокрема, на даний час пільгами на сплату за комунальні послуги та енергоносії забезпечено понад 26 700 осіб, на проїзд в міському, приміському транспорті – близько 29 тис. осіб. Аналіз цієї роботи показує, що найбільше охоплені пільгами на місцевому рівні особи з інвалідністю по зору Волинської, Івано-Франківської, Хмельницької та інших обласних організацій.
Постійна робота в Товаристві велась по забезпеченню людей з інвалідністю по зору тифлозасобами. Первинні організації підтримували зв'язок з місцевими відділами соціального забезпечення стосовно потреби в тифлозасобах, надавали допомогу в їх отриманні. Крім того, більшість обласних та первинних організацій, отримуючи кошти від спонсорів, благодійних фондів та місцевих органів самоврядування, купували за них тифлозасоби і забезпечували ними осіб з інвалідністю по зору. Така практика велась Одеською, Київською міською та обласною, Дніпропетровською, Херсонською, Львівською та іншими обласними організаціями. 
І все ж у справі забезпечення тифлозасобами у нас великі проблеми. Зі змінами, внесеними в чинне законодавство, тепер особи з інвалідністю можуть самостійно купувати засоби реабілітації, але членам УТОС, які проживають у віддалених населених пунктах досить важко знайти підходящий для них засіб реабілітації (тростину, плеєр, диктофон, озвучений годинник, смартфон), самостійно його придбати, оформивши згодом все це у місцевому управлінні соціального захисту. Тут потрібна практична допомога членам УТОС від правлінь наших структурних підрозділів. Потрібно підкреслити, що нам, все-таки, вдалось в звітному періоді добитись можливості особам з інвалідністю I та II груп по зору придбання смартфона.    
Важливою ланкою в роботі по соціальному забезпеченню є створення належних умов для відпочинку і оздоровлення осіб з інвалідністю по зору. Ця діяльність здійснювалась Боярським будинком відпочинку, а також, 16 відомчими базами відпочинку. Так, Боярський будинок відпочинку щорічно, до 2020 року, приймав більше 400 осіб з інвалідністю по зору. А відомчі бази – близько 2000 осіб. Успішно працювали бази відпочинку Білоцерківського, Мукачівського, Коростенського, Дніпровського, Херсонського та інших УВП, а також Дніпропетровського і Чернівецького УВО. Крім того, ряд обласних організацій та УВП провели плідну роботу по оздоровленню осіб з інвалідністю в державних і позавідомчих лікувально-оздоровчих закладах.
Зважаючи на те, що в державі створена і діє мережа регіональних Центрів соціального обслуговування для осіб, в тому числі з інвалідністю,  що опинились в складних життєвих умовах і потребують сторонньої допомоги, то Центральним правлінням УТОС були поставлені завдання нашим первинним організаціям виявляти таких осіб серед членів УТОС та допомагати їм ставати на облік і отримувати необхідний вид соціальних послуг. Завдяки цьому, на даний час на обслуговуванні в територіальних центрах для одиноких та непрацездатних громадян перебувають близько 3 500 пристарілих та одиноких осіб з інвалідністю по зору. Така робота активно велась в Дніпропетровській, Львівській, Волинській та інших обласних організаціях УТОС.
Структурами УТОС велась плідна робота з надання найбільш незахищеним і нужденним членам Товариства і їх сім’ям матеріальної допомоги за рахунок отриманих спонсорських та благодійних внесків, товарів, ліків, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей. Таку допомогу отримували практично всі особи з інвалідністю по зору -члени УТОС. В цьому напрямі кращих результатів досягли Львівська, Волинська, Житомирська та інші обласні організації.
Враховуючи те, що голови обласних і первинних організацій входять до складу Комітетів доступності міських та обласних рівнів, вони беруть активну участь у вивченні питань і розробці конкретних заходів  щодо покращення умов доступності. За останні роки значно збільшено кількість озвучених світлофорів та об’єктів соціального призначення, оснащених звуковими маячками, тактильно-направляючими доріжками. Також продовжується робота по зовнішньому озвученню міського громадського транспорту в містах Києві, Рівному, Хмельницькому, Одесі. У співпраці з місцевими органами самоврядування у багатьох містах організовано супровід осіб з інвалідністю по зору І групи, в тому числі на вокзалах, станціях метро. Покращилось облаштування підземних та наземних переходів поручнями, сигнальним фарбуванням сходинок, тактильною плиткою тощо. З метою поліпшення зазначених питань в ряді міст розроблені і виконуються за рахунок місцевих бюджетів цільові програми з просторової доступності.
Проте, в питаннях доступності існує значна кількість проблем. Практично не впроваджуються стандарти доступності до об’єктів соціальної інфраструктури. Наприклад, в Києві лише метрополітен упровадив зазначені стандарти. В багатьох містах України далеко не всі підземні переходи є безпечними для пересування осіб з інвалідністю по зору. Це зумовлено відсутністю поручнів, сигнального фарбування та тактильного облаштування сходинок, і в той же час наявністю в переходах стихійної торгівлі. Також гостро стоїть проблема паркування автотранспорту на тротуарах в місцях пересування осіб з інвалідністю по зору. Тому, новообраному Центральному правлінню та нашим структурам потрібно посилити співпрацю з органами місцевого самоврядування над питанням безпечного пересування громадськими місцями особам з інвалідністю по зору.
Протягом усього звітного періоду в Товаристві постійно і на всіх рівнях продовжувалась робота по забезпеченню розвитку культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності. Слід відзначити, що ця ланка діяльності постійно підтримувалась на необхідному рівні завдяки, в першу чергу, роботі первинних організацій УТОС, які є основним осередком цього важливого напрямку соціальної реабілітації.
Важливу роль в організації активного відпочинку членів УТОС у вигляді культурно-масових та спортивно-оздоровчих заходів відіграло і те, що нам вдалось забезпечити фінансування як штатних працівників, так і проведення найважливіших організаційних заходів, оглядів, конкурсів, фестивалів, спортивних змагань, тощо. На даний час в клубах та будинках культури УТОС, яких функціонує по системі 44 одиниці, діє 253 мистецьких колективів художньої самодіяльності, учасниками яких є  майже 3 тис.  осіб з інвалідністю по зору. Наші мистецькі  колективи мають високу виконавську майстерність, про що свідчить той факт, що 25 з них носять високе звання „НАРОДНИЙ”.
В системі УТОС щорічно проводились регіональні та загальноутосівські огляди і фестивалі з окремих жанрів художньої самодіяльності. Після проведення цих заходів визначались та відповідно нагороджувались їх переможці. До того ж, переможці були майже з усіх регіонів України, а це свідчить про те, що питанню розвитку культмасової роботи увага приділяється у всіх без виключення організаційних структурах Товариства. Це колективи та окремі виконавці наших культурних осередків в Одеській, Львівській, Київській міській, Чернігівській, Житомирській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій та інших областях. Слід також відзначити плідну роботу в цьому напрямі в Луцькій, Шепетівській, Київській №3 та інших територіальних первинних організаціях, а також в клубах і Будинках культури Київських УВП №1, №3, №4, Івано-Франківського, Коростенського та інших УВП. 
Проводився обмін виступами художніх колективів між підприємствами та організаціями Товариства.  
Крім того, в системі УТОС продовжував функціонувати професійний мистецький колектив - капела бандуристів «Карпати». Слід зазначити, що колектив, першу чергу, радував своїм мистецтвом членів УТОС, виступаючи з концертами в первинних організаціях, в будинках культури та клубах УТОС. Таких концертів в середньому щорічно було проведено близько двадцяти. На жаль, в останні роки суттєвий негативний внесок щодо проведення культмасових заходів в Товаристві внесла світова пандемія ковід-19. В зв’язку з чим була зменшена кількість проведених культурно-масових заходів. Певна частина з них проводилась в онлайн-режимі. Цю важливу роботу потрібно буде відновити в повному обсязі після закінчення карантину.    
Фізкультурно-спортивна діяльність велась у більшості первинних організацій. На даний час в системі УТОС, в основному, при клубах, будинках культури, а також безпосередньо в первинних організаціях УТОС діє 217 спортивних секцій, в яких беруть участь майже півтори тисячі осіб. Традиційно щорічно проводились змагання з шашок, шахів та інших видів спортивних змагань.  Брали участь окремі члени УТОС та команди Товариства у  спортивних змаганнях, як на теренах України, так і за її межами, займаючи призові місця в індивідуальних і командних змаганнях, отримуючи за це відповідні нагороди. Наші паралімпійці мали високі досягнення в міжнародних змаганнях і олімпіадах. Маючи певні успіхи у цьому напрямі реабілітаційної роботи, нашим структурам не слід зупинятися на досягнутому і продовжувати наполегливу роботу в цьому напрямі.
Центральним правлінням, його Президією та апаратом постійно приділялась увага вирішенню житлового питання для осіб з інвалідністю по зору. На жаль, не дивлячись на всі наші зусилля, вирішити питання щодо отримання коштів з Державного бюджету на придбання житла не вдалося жодного року звітного періоду. Наші неодноразові звернення і до президентів і до керівників уряду та депутатів Верховної Ради позитивних результатів не принесли. 
Належна увага приділялась утримання наших відомчих гуртожитків, яких, в системі УТОС функціонує 37. Діяльність у цьому напрямі ведуть підприємства: Житомирське, Чернівецьке, Одеське, Рівненське та інші УВП.
ТРУДОВА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПО ЗОРУ ТА  ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
На положеннях Конституції України та Конвенції про права осіб з інвалідністю ґрунтується одне з основних статутних завдань Українського товариства сліпих – трудова реабілітація осіб з інвалідністю по зору. На даний час в системі УТОС функціонує 55 учбово-виробничих підприємств, на яких працюють незрячі. Умови, в яких здійснювали свою діяльність наші виробничі структури, як вже відзначалось - були надскладними. Основними негативними чинниками, які ставали на перешкоді стабільній роботі наших підприємств, були: критична ситуація в економіці країни, постійне зростання цін на енергоносії та сировину, проблеми з реалізацією готової продукції, епідеміологічна ситуація яка склалась у 2020 році і вона залишається по теперішній час.
Але, не зважаючи на це, наші виробничі структури на виконання рішень XVII з’їзду УТОС та прийнятих ним Основних напрямків діяльності,  протягом всього звітного періоду наполегливо вирішували питання розвитку та зміцнення виробничої і матеріально-технічної бази окремих підприємств та Товариства в цілому, дбали про збереження виробничого потенціалу та його нарощування. На даний час у власності системи УТОС перебуває близько 23 тисяч одиниць основних засобів, з них майже 19 тисяч одиниць технологічного обладнання, машин, механізмів, транспортних засобів.Всі основні засоби, які належать УТОС, Центральним правлінням з метою збереження передані відповідними актами в оперативне управління підприємствам під особисту відповідальність їх перших керівників. Проводиться робота по створенню єдиного реєстру основних фондів – власності УТОС.
Враховуючи необхідність вирішення проблемних питань по утриманню та експлуатації основних засобів, Президія ЦП УТОС щорічно тричі на своїх засіданнях розглядала питання стану приміщень, обладнання, транспорту та підготовки виробничих потужностей підприємств до роботи в осінньо-зимовий період, приймались та виконувались відповідні рішення щодо здійснення необхідних робіт по своєчасному ремонту будівель, приміщень, обладнання, транспорту, систем опалення, водопостачання та інших основних засобів. Це давало свої позитивні результати. 
Разом з тим, проводячи перевірки та аналізуючи за їх результатами стан основних засобів Товариства, неодноразово відзначалось, що на окремих підприємствах не належним чином здійснювалось обслуговування наявного технологічного обладнання, не  своєчасно проводились технічні огляди, його ремонти, не залучалась достатня кількість спеціалістів, які б забезпечували таке обслуговування.
Мали місце ряд недоліків і в утриманні виробничих, господарчих, адміністративних приміщень. Деякі з них давно вже потребують ремонту, але через брак коштів це питання не завжди позитивно вирішувалось. На ряді підприємств, зокрема, на Кролевецькому, Снятинському, Мукачівському, Сумському та деяких інших УВП приміщення з різних причин не опалювались, що негативно впливало на технічний стан будівель.Питанням утримання та експлуатації основних засобів приділялась постійна увага, в тому числі при проведені засідань Президії, Пленумів Центрального правління.
На більшості підприємств проводились заходи по економії сировини, матеріалів та енергоносіїв, раціоналізації виробничих процесів з метою зниження трудовитрат на виготовлення продукції. Таким чином суттєво зменшувались витрати обігових коштів, покращувався фінансово-економічний стан підприємств, даючи їм можливість працювати, користуватись державними пільгами, а також, що дуже важливо, мати можливість отримувати кошти з Фонду соціального захисту інвалідів.
Враховуючи необхідність оновлення технологічного обладнання, впровадження нових технологій і освоєння нових видів продукції, і на цій основі - створення нових робочих місць для осіб з інвалідністю по зору, Центральне правління та Президія приділяли значну увагу роботі з Фондом соціального захисту інвалідів. Використовуючи кошти ФСЗІ та власні ресурси ряд підприємств, зокрема, Одеське, Дніпровське, Вознесенське  УВП, а також Дніпропетровське, Чернівецьке УВО суттєво оновили свою матеріально-технічну базу та поліпшили умови праці на робочих місцях для осіб з інвалідністю по зору. На вказані цілі  було використано понад  14,5 млн. грн. коштів з ФСЗІ. 
На жаль, в останні роки, не зважаючи на підготовку підприємствами необхідних документів, розробку ЦП програм технічного переоснащення та подачу їх до ФСЗІ, від Фонду ми не отримуємо жодної фінансової допомоги. Проте, наші виробничі структури продовжували розвивати такий важливий напрямок виробничої діяльності, як оновлення асортименту продукції, створення для цього нових робочих місць для осіб з інвалідністю по зору.
В цілому по Товариству випускається більше півтори тисячі різних за призначенням і технічними параметрами виробів. Лише за п’ять останніх років на підприємствах УТОС освоєно близько 120 нових виробів. Серед них слід відзначити деякі, що мають суттєвий вплив на зростання показників виробництва та реалізації продукції. Наприклад:
Кам’янець-Подільське УВП освоїло випуск нових видів електричних джгутів для автотракторної техніки; Дніпропетровське УВО – нові види садово-городнього інвентарю; Кременчуцьке УВП – новий тип причіпу до легкових автомобілів; Білоцерківське УВП – нові види кінцевих вимикачів для вантажопідйомних механізмів та ліфтів, нові типи електромонтажних виробів; Дніпровське УВП та Кролевецьке УВП – будівельні матеріали з піщано-полімерної суміші; Київське УВП №1 – коробки електромонтажні; Харківське УВП №4 – запчастини для тракторної техніки тощо.
В наслідок цієї роботи в цілому по Товариству було створено 125 робочих місць для осіб з інвалідністю по зору та збережено 610 місць.
Важливим фактором досягнення успіху у виробничій діяльності є підвищення конкурентоспроможності продукції, що виготовляється підприємствами УТОС. Тому виробничі структури постійно зосереджували увагу на таких двох складових конкурентоспроможності – якості та собівартості продукції. Суттєвих успіхів за ці п’ять років досягли Білоцерківське УВП, продукція якого користується попитом не тільки на внутрішньому ринку, а й на ринку сусідніх держав. Дніпропетровське УВО „Луч”, вироби якого можна зустріти у всіх регіонах України та закордоном. Дніпровське УВП, продукція якого поставляється для державних потреб Укрзалізниці. Кременчуцьке УВП поставляє свою продукцію автомобільній промисловості України, виграючи тендерні процедури у конкурентів. До цього переліку можна додати якісну продукцію Вінницького, Кам’янець-Подільського, Олександрійського, Криворізького, Полтавського Харківського №4, Рівненського, Коростенського та інших УВП. На діяльність зазначених підприємств по підвищенню якості продукції потрібно орієнтуватися іншим підприємствам Системи.
Протилежна ситуація склалась на Харківському УВП №1 та Харківському УВП №2, Ніжинському, Лубенському, Херсонському, Пирятинському, Снятинському, Тернопільському  підприємствах, де роками випускається одна й та сама продукція застарілих зразків і з низьким попитом на ринках України.
Підприємствами широко використовувалась реклама власних виробів, в тому числі через інтернет, шляхом розробки власних сайтів та з використанням сайту УТОС, а також із застосуванням сторонніх спеціалізованих сайтів та порталів. Крім того, приймалась участь у різного роду рекламних заходах, таких як виставки, ярмарки, презентації тощо.  Як приклад успішної діяльності в цьому напрямі можна відзначити роботу служб Білоцерківського, Дніпровського, Криворізького УВП, Дніпропетровського УВО „Луч”, та інші. В той же час на ряді УВП маркетингова робота проводиться на низькому рівні, а то і взагалі не проводиться, що негативно позначається на виробничих показниках та забезпеченості роботою осіб з інвалідністю по зору. Це значною мірою скорочує обсяги виробництва та реалізацію продукції, зменшує зайнятість роботою осіб з інвалідністю по зору. До того ж, відсутність такої роботи призводить до затоварювання готовою продукцією, та виникнення неліквідів, а відтак – збитковості виробництва та погіршення фінансового стану.
Підприємствами та організаціями постійно велась робота з охорони праці, створення належних санітарно-гігієнічних умов роботи, а також над питаннями пожежної безпеки. Так, за період  з 2016 по 2020 роки було виконано 2129 заходів з охорони праці, покращення умов праці, відпочинку працівників, недопущенню пожеж було витрачено з усіх джерел фінансування понад 29  млн. грн. За цей період для 2100 працівників було покращено умови праці. Членам трудових колективів, що працювали в шкідливих умовах, надавалось безкоштовне спеціальне харчування. На підприємствах Системи працівники безкоштовно, згідно діючих нормативів, забезпечувались спецодягом, взуттям, миючими і дезінфікуючими засобами. Щорічно проводились заплановані медичні огляди, переглядались посадові інструкції з охорони праці.
Разом з тим, протягом 2016-2020 років на підприємствах УТОС сталось 2 пожежі та 5 нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом. Тому керівникам підприємств і об’єднань в подальшому необхідно більш активно проводити профілактичну роботу з охорони праці та пожежної безпеки з метою недопущення нещасних випадків та запобіганню пожеж.
Більшість вищезазначених виробничих питань розглядалися на засіданнях Ради директорів ЦП УТОС. При необхідності на ці засідання запрошувались і були присутні перші керівники окремих підприємств. З питань, що розглядалися на засіданнях Ради, приймались відповідні рішення та рекомендації і доводилися до відома підприємств.
Всі структури УТОС приділяли значну увагу вирішенню економічних питань. І, в першу чергу,  це підвищення рівня заробітної плати. На засіданнях Президії ЦП УТОС регулярно розглядались питання щодо оплати праці працівникам як виробничої, так і невиробничої сфери діяльності. Переважна більшість підприємств і в цілому УТОС щорічно збільшували рівень мінімальної заробітної плати та рівень середньомісячної заробітної плати. 
В той же час, окремі підприємства, не досягши стабільності фінансового стану та маючи збитки від господарської і, особливо, від виробничої діяльності, не забезпечували своїх працівників достатнім рівнем заробітної плати. На засіданнях Президії ЦП УТОС питання щодо ліквідації заборгованості по заробітній платі розглядається щомісячно і періодично з викликом на ці засідання перших керівників підприємств-боржників. Така практика дала свої наслідки: протягом 2016-2020 років вдалось ліквідувати заборгованість по зарплаті на Львівському, Бахмутському, Мукачівському УВП  та інших УВП.
Президія Центрального правління та всі структури УТОС приділяли належну увагу вирішенню фінансових питань, в тому числі, щодо своєчасного надходження та належного використання за цільовим призначенням коштів з Державного бюджету на фінансову підтримку непромислової сфери, поповненню Централізованого фонду УТОС та наданню з його коштів фінансової допомоги структурам Товариства, забезпеченню наявності на рахунках наших структур необхідної суми обігових коштів, зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості, усуненню збитковості виробництва, зменшенню залишків готової продукції та інші.
Як уже відмічалось, Центральному правлінню, з великими труднощами, але все-таки, вдавалось вирішувати питання щодо отримання бюджетних коштів фінансової підтримки непромислової сфери Товариства у період з 2016-2020 років. Так, в 2016 році на зазначені цілі  з Держбюджету за спеціальною державною програмою було отримано 23,97 млн. грн., в 2017 р. -37,9 млн. грн., в 2018 р. – 37,6 млн. грн., в 2019 р. – 42,8 млн. грн., в 2020 – 30,89 млн. грн. Кошти використовувались суворо за цільовим призначенням у відповідності із затвердженим Кабінетом Міністрів України Порядком, розробленими кошторисами та іншими нормативними документами. Проводився постійний контроль як з боку апарату ЦП УТОС, так і з боку державних органів за використанням бюджетних видатків.
Центральним Правлінням, Президією та апаратом Президії, постійно приділялась увага належному функціонуванню Централізованого Фонду УТОС, своєчасному перерахуванню на рахунок цього фонду коштів від підприємств Товариства та розподілу цих коштів згідно рішень Президії та Центрального правління. Протягом звітного періоду кошти Централізованого Фонду УТОС використовувались для надання фінансової допомоги окремим особам з інвалідністю по зору - членам УТОС, які найбільше потребували цієї допомоги, окремим обласним організаціям та підприємствам для нагальних потреб.
Слід відзначити, що більшість підприємств добросовісно відносились до виконання своїх обов’язків по перерахуванню коштів до Централізованого фонду УТОС, в тому числі від оренди приміщень, від продажу основних засобів, від отримання прибутку. Але була частина підприємств, які не задовільно відносились до цих вимог. А саме: Київське УВП №1, Рубіжанське УВП та інші. Це негативно впливало на наповнення Централізованого фонду та надання з нього допомоги в найнеобхідніших випадках.
Необхідно, також, зупинитися на такому питанні, як оформлення документів права власності на нерухомість Товариства та реєстрації цих документів у відповідних державних органах, а також актів на право користування земельними ділянками місць розташування підприємств. Ця робота до цього часу не завершена Київським №3 та Боярським будинком відпочинку. І цей недолік потрібно усунути.
Центральним правлінням, Президією та керівниками структурних підрозділів приділялась належна увага кадровим питанням. Майже всі п’ять років цей напрямок роботи здійснювався на новому рівні, в тому числі роботи створеної Комісії з кадрової роботи. У зв’язку з коронавірусом з 2020 року робота кадрової комісії ускладнилась.
Не зважаючи на надскладні умови, в яких нам довелось працювати, пандемію коронавірусної хвороби, Центральним правлінням, Президією, апаратом Президії, структурними підрозділами Товариства, виконана певна робота по розвитку нашої Системи. Були певні здобутки, але мали місце і ряд недоліків та прорахунків, невиконання прийнятих XVII з’їздом УТОС окремих рішень. Тому усім структурам Товариства ще раз проаналізувати діяльність останніх п’яти років, виявити свої слабкі сторони і поставити реальні завдання по поліпшенню ситуації в майбутньому.
З метою подальшого розвитку Товариства, його структурних підрозділів, розроблена «Програма та основні напрямки діяльності Українського товариства сліпих на 2021-2025 роки». 

