
 

1. Назва 

соціального 

підприємництва 

Івано-Франківська  

обласна організація  

УТОС 

2. Логотип 

 

3. Дата і місце заснування 
м. Івано-Франківськ, 18.03.1992 р. 

 

4. Юридична адреса м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 9 

5. Електронна пошта ivfutos@ukr.net 

6. Контактний номер 

телефону 
+380342757890 

7. Керівник підприємства   Месик Роман Володиморович 

8. Офіційні веб сайти 
Сайт: http://cputos.org.ua/oseredky-utos/ivano-frankivska-

oblasna-orhanizatsiya-utos/ 

9. Історія створення 

соціального 

підприємництва 

   Івано-Франківська обласна організація УТОС була 

створена на установчій конференції первинних 

організацій Івано-Франківської області 22 березня 1994 

року згідно Постанови Президії ЦП УТОС від 14 грудня 

1993 року № 23-9 «Про реорганізацію Львівської та 

Чернівецької міжобласних рад УТОС».  

   Головою обласної ради було обрано Кіптілого Петра 

Пилиповича. В 1996 році на звітно-виборчій 

конференції головою обласної організації УТОС 

делегати обрали Марціновського Йосипа 

Миколайовича. 

    Вищезгадані керівники у свій час пішли із життя, але 

кожен із них своєю відданою працею здійснив вагомий 

внесок у розвиток і розбудову обласної організації 

УТОС. На позачерговій обласній виборчій конференції 

20 березня 2003 року головою Івано-Франківської 

обласної організації УТОС обраний Скіцько Богдан 

Васильович.  
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  На обліку в Івано-Франківській обласній організації 

УТОС перебувають 1594 членів УТОС, із них інвалідів 

по зору – 1575 , в т.ч. 1 гр. – 885 інв., 2 гр. – 666 інв., 3 

гр. – 24 інв.. Зрячих членів УТОС – 19. До складу Івано-

Франківської обласної організації УТОС входять 7 

первинних організацій, в тому числі : 5 територіальних 

первинних організацій (ТПО), 1 територіально-

виробнича первинна організація (ТВПО), 1 виробнича 

первинна організація (ВПО). 

10. Головна мета соціального 

підприємства 

  Допомагати людям з порушенням зору 

пристосовуватись до життя. 

 

11. Діяльність підприємства 

Діяльність нашого соціального підприємства це: 

1. Виявляти на території області інвалідів по зору та 

залучати їх в члени УТОС.  

2. Співпрацювати з владними структурами щодо 

надання пільг інвалідам по зору на 50% зменшення 

оплати за надані комунальні послуги, електроенергію, 

газ, телефон, паливо (вугілля, дрова тощо ).  

3. Проводити роботу по працевлаштуванню інвалідів по 

зору на Івано-Франківському підприємстві УТОС, а 

також поза системою УТОС, співпрацювати з 

обласним, міськими та районними центрами зайнятості. 

4. Надавати інвалідам по зору допомогу в отриманні 

середньої спеціальної та вищої освіти;  

5. Сприяти інвалідам по зору в забезпеченні їх засобами 

реабілітації: – медичними: озвученими глюкометрами, 

тонометрами, термометрами; – технічними : 

диктофонами, пристроями для прослуховування 

озвучених книг, озвученими годинниками, 

тактильними тростинами.  

6. Сприяти інвалідам по зору в отриманні коштів від 

департаменту охорони здоров’я ОДА на проведення 

операцій очей в офтальмологічному Центрі м. Києва.  

7. Проводити роботу по оздоровленню інвалідів по 

зору.  

8. Сприяти естрадно-фольклорному гурту «Горицвіт» в 

проведенні концертів як в області, так і за ії межами.  

9. Домагатись від владних структур створення 

безперешкодного та безпечного доступу інвалідів по 

зору до об’єктів соціальної інфраструктури, а також 

обладнання пішохідних переходів необхідними 

засобами безпеки та орієнтації.  

10. Висвітлювати в засобах масової інформації 

проблеми незрячих, вишукувати шляхи їх розв’язання. 

11. Основні види діяльності:  

- Папка на зав’язках, швидкозшивач  

- Машинка для підшивки паперу  

- Виробництво паперових канцелярських виробів. 

 


