
РІЧНИЙ ЗВІТ
про діяльність Українського 
товариства глухих у 2018 році



Питання організаційного об’єднання 
громадян України з порушеннями слуху

Створено 4 червня 1933 року
Українське товариство глухих створено у 
відповідності з Постановою Центрального 
Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів 
УРСР від 04.06.1933 р. № 61/544.

На сьогодні Українське товариство глухих є єдиним в державі цілісним 
соціально-реабілітаційним комплексом надання послуг та соціального 
захисту осіб з інвалідністю зі слуху зі своїм механізмом діяльності та ба-
гаторічним досвідом, який здійснює свою діяльність на території України 
відповідно до Конституції України, чинного законодавства та свого Ста-
туту.



УТОГ діє у співробітництві 
з державними органами 

та громадськими організаціями України, 
товариствами глухих інших держав, 

а також з Всесвітньою федерацією глухих



Вищий керівний орган — з’їзд Українського  товариства глухих
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Виконавчий орган — виконавчий апарат Центрального правління УТОГ



4 червня 2018 року в м. Києві відбувся урочистий 
захід, присвячений 85-річчю від дня створення УТОГ



Представники УТОГ (понад 1000 осіб) разом з НАІУ та іншими  гро-
мадськими організаціями 30 вересня, у Міжнародний день глухих, 
взяли участь у Всеукраїнському Форумі осіб з інвалідністю «Право 
на життя»



Під час прес-конференції  
до Міжнародного дня людей з інвалідністю



Урочистості в ККЛП з нагоди 60-річчя  
підготовки глухих студентів



Структура Українського товариства глухих



Виявлення і облік осіб з інвалідністю зі слуху 
та залучення їх у члени УТОГ 

На 01 січня 
2019 року
у Товаристві 
нараховується

42437 осіб

38313 особи

з інвалідністю 
зі слуху

віком від 14 років 
є членами Українського 
товариства глухих

Одним із основних завдань Українського товариства глухих є виявлення 
та взяття на облік осіб з інвалідністю зі слуху та залучення їх у члени УТОГ



Статутна діяльність УТОГ
Відповідно до своїх статутних завдань, Українське товариство 
глухих протягом усього періоду своєї діяльності займається 
практичним вирішенням питань всебічної реабілітації нечуючих, 
основними з яких є:

 • забезпечення правової і соціальної захищеності осіб з інвалідністю з пору-
шенням слуху;

 • надання особам з інвалідністю з порушеннями слуху допомоги в отриманні 
середньої спеціальної та вищої освіти;

 • забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю з порушеннями слуху 
на підприємствах і організаціях Товариства та поза системою УТОГ;

 • сприяння професійному зростанню осіб з інвалідністю зі слуху та висунен-
ня їх на керівні посади в організаціях та підприємствах Товариства;

 • надання членам УТОГ послуг перекладача жестової мови;
 • проведення роботи зі слухової, трудової та соціальної реабілітації;
 • надання організаційної допомоги членам УТОГ у вирішенні їх соціально-по-

бутових проблем;
 • надання матеріальної та гуманітарної допомоги одиноким, престарілим, 

малозабезпеченим членам УТОГ



У 2018 році у складі УТОГ  
активно діяли такі громадські угрупування:

Рада голів 
обласних 

організацій 
УТОГ — 

В.С. Дем’янчук

Рада 
директорів 

підприємств 
УТОГ — 

О.В. Субота

Всеукраїнська 
рада ветеранів 

УТОГ —  
Г.М. Мережко

Всеукраїнська 
молодіжна 

рада УТОГ — 
 М.В. Булатов

Всеукраїнська 
рада перекла-
дачів жестової 

мови —   
Т.В. Журкова



Соціальний захист осіб з інвалідністю зі слуху
Обласні організації УТОГ діють у тісній співпраці з державними органами 
влади у вирішенні питань соціального захисту осіб з інвалідністю зі слуху.
Центральне правління УТОГ приймає безпосередню участь у внесенні 
та обговоренні пропозицій з питань, що стосуються захисту прав осіб з 
інвалідністю з порушенням слуху, при здійсненні змін або доповнень у 
законотворчих нормативно-правових документах України у співпраці з 
державними органами та іншими громадськими організаціями осіб з ін-
валідністю. 

Зокрема, приділялася увага:
 • вирішенню проблем, які виникають з наданням дозвілу для осіб з порушен-

нями слуху на керування автотранспортом, 
 • вирішенню питань забезпечення смартфонами та іншими сурдотехнічними 

пристроями,
 • з питань внесення змін до критеріїв фізичного здоров’я при оформленні ін-

валідності тощо



Особлива увага у 2018 році приділялася розробці проекту Закону 
про українську жестову мову, над яким активно працювала 
робоча група і який зараз проходить експертну оцінку в урядових 
структурах.



Про проблеми, з якими стикаються особи з інвалідністю зі слуху, 
вони мають можливість довести до відома урядових структур через 
«Урядову гарячу лінію», яка з початку 2018 року почала приймати 
звернення жестовою мовою за допомогою Skype-зв’язку.



Організаційна діяльність
21 обласна і Київська організації УТОГ, територіальні та первинні 
організації УТОГ здійснюють різнобічну діяльність з виконання 
статутних завдань УТОГ.

За звітний період проведено:

 • 608 загальних зборів у первинних ор-
ганізаціях УТОГ; 

 • 635 засідань бюро первинних органі-
зацій УТОГ;

 • 491 засідання територіальних організацій УТОГ;
 • 267 засідань президії правління обласних організацій УТОГ;
 • 2 конференції територіальної організації УТОГ;
 • 1 конференцію обласної організації УТОГ;
 • 89 семінарів і нарад;
 • 572 зустрічі керівництва підрозділів УТОГ з членами УТОГ.



Працевлаштування членів УТОГ, 
осіб з порушеннями слуху

За 2018 рік всього працевлаштовано 968 членів УТОГ, осіб з 
порушеннями слуху (це на 21 особу менше, ніж у 2017 році), 
зокрема:

 • 108 осіб — на підприємства УТОГ;

 • 26 осіб — в організації УТОГ;

 • 834 особи — поза системою УТОГ.

З них 74 — це випускники навчальних закладів.

Потребують працевлаштування 205 осіб з порушеннями слуху 
з-поміж членів УТОГ.



Організація обслуговування осіб з інвалідні-
стю зі слуху у містах та сільській місцевості та 

вирішення їх соціально-побутових проблем

За звітний період організаціями УТОГ надано 
організаційну допомогу 108009 разів, зокрема:

надано допомогу: у містах у селах

— за зверненнями з вирішення  
соціально-побутових питань 49665 10084

— шляхом подвірних обходів 1156 586

— у вирішенні питань працев-
лаштування 904 135



За клопотанням обласних організацій УТОГ та їх підвідомчих 
структур  малозабезпеченим, одиноким і престарілим членам 
УТОГ була надана матеріальна допомога, гуманітарна допомога 
у вигляді одягу, медикаментів, слухових апаратів, продуктових 
наборів. 

Виділено матеріальної допомоги:

 • за рахунок коштів УТОГ — 1294 особам, 

 • за рахунок коштів місцевих бюджетів — 5846 особам, 

 • спонсорських коштів — 4245 особам.

За звітний період було оздоровлено  
1214 членів УТОГ, осіб з порушеннями слуху, з них 358 осіб  
з порушеннями слуху — на базах відпочинку УТОГ.



Надання членам УТОГ  
допомоги у перекладі жестової мови

Членам УТОГ постійно надається допомога перекладачів 
жестової мови, яких станом на 01.01.2019 р.  

нараховується 282 особи.

За місцем роботи перекладачі працюють:

 • в системі УТОГ — 157 осіб;
 • в навчальних закладах — 61 особа;
 • поза системою УТОГ — 63 особи.

За минулий рік перекладачами жестової 
мови, які працюють у системі УТОГ, надано 

послуг членам УТОГ:

у містах
38633 рази

у селах
6846 рази



Вирішення проблем доступу глухих до інформації

Доступ до засобів масової ін-
формації нечуючим грома-
дянам України в основному 
забезпечується шляхом субти-
трування фільмів та інших те-
лепередач, а також здійснення 
їх перекладу жестовою мовою, 
розміщення інформаційних 
щитів, електронних інформа-
ційних табло, моніторів у тран-
спорті та ін.



Одним із найбільш затребуваних способів надання інформації не-
чуючим при перегляді телевізійних програм є субтитрування та пе-
реклад жестовою мовою.
Зокрема, наприкінці 2018 року розпочав свою роботу телеканал 
«Прямий», на якому цілодобово здійснюється переклад жестовою 
мовою.



На багатьох вокзалах (аеропортах, залізницях, авто) наразі діють ін-
формаційні табло, у касах придбання проїзних квитків встановлені 
монітори для ознайомлення з інформацією про наявність квитків, 
місць на транспортний засіб та можливі  маршрути слідування.



Для забезпечення осіб з порушеннями слуху засобами комунікації, 
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 р. 
№ 321 і затвердженим нею Порядком забезпечення технічними та 
іншими засобами реабілітації у 2018 році продовжувалась актив-
на робота з надання членам УТОГ допомоги з відшкодовування 
вартості придбання мобільних телефонів та смартфонів за рахунок 
державних коштів.



У 2018 році Українське товариство глухих з метою забезпечення на-
дання послуг за допомогою використання технологій онлайн-зв’яз-
ку впровадило новий проект «Сервіс-УТОГ». З цією метою було за-
куплено та вручено головам обласних організацій УТОГ планшети 
Samsung, за допомогою яких перекладачами ЖМ — штатними пра-
цівниками УТОГ  здійснюється робота «Сервіс-УТОГ» у кожній об-
ласті.

УТОГ



Почала також діяти програма з використання мобільного додатку 
«Перекладач ЖМ», завдяки якій члени УТОГ мають можливість ці-
лодобово звертатися по допомогу до перекладача жестової мови. 
З метою забезпечення доступності цієї  програми Українське това-
риство глухих уклало договір з ТОВ «Технології для людей» (дирек-
тор — Віталій Потапчук), згідно з яким члени УТОГ мають право на 
20 безкоштовних хвилин перекладу, за які сплачує УТОГ. Минулого 
року за ці послуги були перераховані кошти з бюджету УТОГ.



Підписання Меморандуму  
з ТОВ «Технології для людей»  

та Центром з надання правової допомоги  
з участю заступника міністра юстиції



Організація культурно-масової роботи 
серед членів УТОГ

Мережа закладів культури УТОГ та забезпечення їх діяльності

У системі УТОГ збережена існуюча мережа закладів культури 
УТОГ, яка протягом 2018 року нараховувала:

 • Культурний центр УТОГ у м. Києві;

 • 21 будинок культури, підпорядковані обласним 
організаціям УТОГ;

 • 1  будинок культури УТОГ у Білій Церкві (Київ-
ської області);

 • 1 філія БК: Прилуцька філія Чернігівського БК.



Станом на 01.01.2019 року при будинках культури УТОГ діяли 15 колекти-
вів художньої самодіяльності, які мають почесне звання «Народний само-
діяльний художній колектив», у тому числі:

 • 7 самодіяльних театрів — театр Житомирського БК, театр Івано-Фран-
ківського БК, театр Львівського ЦКіД, театр Одеського ЦКіВ, театр 
«Аріадна» Харківського БК, театр Чернівецького БК, театр при Куль-
турному центрі;

 • 4 самодіяльні ансамблі танцю — ансамбль танцю «Славутич» (Запо-
різький БК), ансамбль танцю «Чорноморочка» (Одеський ЦКіВ), ан-
самбль танцю «Шанс» (Херсонський БК), ансамбль танцю «Блакитна 
стрічка» (КЦ);

 • 4 самодіяльні колективи інших жанрів — циркова студія «Калейдо-
скоп» (Запорізький БК), театр естради (Одеський ЦКіВ), кіностудія 
«Каменяр» (Львівський ЦКіД), колектив клоунади «Полтавські галуш-
ки» (Полтавський БК), театр естради «Сузір’я» Чернігівського БК.

Народні самодіяльні художні колективи активно беруть участь у фестива-
лях, конкурсах, оглядах, а також проводять творчі звіти, регулярно висту-
пають перед членами УТОГ свого міста, області та в інших містах України.



Організація та проведення  
культурно-масових заходів серед членів УТОГ

Протягом 2018 року для членів УТОГ обласними організаціями 
спільно з БК, ТО та УВП (ВП) УТОГ було організовано та проведено 
9304 культурно-масові заходи, у тому числі:

6732 інформаційно-роз’яснювальні заходи, за формою та змістом 
проведено наступні заходи:

 • 1587 лекцій, бесід;
 • 3613 інформаційні заходи;
 • 156 диспутів, засідань;
 • 417 зустрічей;
 • 48 семінарів, тренінгів;
 • 233 тематичні вечора;
 • 571 практичне заняття, урок;
 • 107 виступів.



2572 видовищно-дозвіллєві заходи, за формою та змістом проведено 
наступні заходи:

 • 552 заходи до державних та на-
родних свят;

 • 748 розважально-ігрових про-
грам для молоді;

 • 110 заходів для дітей;

 • 677 заходів з організації дозвіл-
ля членів УТОГ;

 • 35 виставок образотворчого 
та декоративно-прикладного 
мистецтва нечуючих майстрів 
УТОГ;

 • 267 концертів та виступів колективів художньої самодіяльності;

 • 183 спільні заходи з УВП (ВП) УТОГ.



Організація участі колективів художньої самодіяль-
ності та окремих виконавців у всеукраїнських та 

міжнародних культурно-масових заходах

Протягом 2018 року Українське товариство глухих 
провело ряд найважливіших всеукраїнських 

культурно-масових заходів, а саме:



 • XI Всеукраїнський конкурс «Ерудит» серед учнів спеціаль-
них загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей глухих та 
зі зниженим слухом;

 • Всеукраїнський конкурс краси «Міс і Містер УТОГ»;

 • Всеукраїнський фестиваль художньої самодіяльної твор-
чості серед ветеранів УТОГ «Краса, створена твоїми ру-
ками»;

 • I Всеукраїнський конкурс Клубу веселих і найкмітливіших 
(КВН) «Deaf-Ліга сміху»;

 • XI Всеукраїнський конкурс «Ігри патріотів УТОГ»;

 • Інноваційний молодіжний табір «ІДУ» (Ідея-Дія-Успіх);

 • Всеукраїнський конкурс «Deaf-таланти».



XI Всеукраїнський конкурс «Ерудит»



Всеукраїнський конкурс краси «Міс і Містер УТОГ»



Всеукраїнський фестиваль художньої  
самодіяльної творчості серед ветеранів УТОГ  

«Краса, створена твоїми руками»



I Всеукраїнський конкурс Клубу веселих і 
найкмітливіших (КВН) «Deaf-Ліга сміху»



XI Всеукраїнський конкурс «Ігри патріотів УТОГ»



Інноваційний молодіжний табір «ІДУ» (Ідея-Дія-Успіх)



Всеукраїнський конкурс «Deaf-таланти»



Участь представників УТОГ у міжнародних заходах

Всеукраїнська громадська організація інвалідів 
«Українське товариство глухих» постійно бере участь у 
міжнародних заходах, на які нас запрошують, а також 

самостійно організує подібні заходи.

Зокрема, у минулому році, під час святкування 85-річчя 
УТОГ, у ювілейних заходах у Києві взяли участь 

представники товариств глухих Польщі, Білорусі, Молдови, 
Грузії, Росії, Казахстану.

Представники УТОГ брали участь у святкуванні ювілеїв 
Вірменського і Казахського товариств глухих, а також 

у засіданні Регіонального секретаріату Всесвітньої 
Федерації глухих країн Східної Європи і Середньої Азії.



На засіданні Регіонального секретаріату ВФГ



На Міжнародній 
конференції з питань 

жестової мови в 
Мінську (Білорусь)



Протягом 2018 року представники Українського товариства 
глухих взяли участь у міжнародних заходах, а саме:

Переможниця Всеукраїнського кон-
курсу краси «Міс УТОГ — 2018» Га-
линська Олена взяла участь у Між-
народних конкурсах краси «Miss & 
Mister Deaf World» та «Europe and Asia 
2018» та конкурсі «World Fashion Show 
2018», які відбулися з 24 вересня по 
02 жовтня 2018 року у Празі (Чеська 
республіка). Вона отримала звання 
«Miss World Foto» на конкурсі «World 
Fashion»;

Представники Українського товариства глухих у складі 9 осіб (Петелін 
Дмитро з м. Запоріжжя, Присекіна Ірина з м. Харкова, Лук’янова Ада з 
м. Полтави та 5 акторів з Культурного центру УТОГ) взяли участь у VII 
Міжнародному фестивалі пісні у жестовому виконанні «Сузір’я-2018»;



З 21 до 30 травня 2018 року в м. Києві (Україна) вперше відбувся ХVІ 
Міжнародний пленер нечуючих художників «R+Я» «Київські каштани», 
організатором якого є Українське товариство глухих. Учасники Пле-
неру — 15 художників з порушеннями слуху із України, Білорусії, Латвії, 
Молдові, Росії;



Представники УТОГ — глухі маги від Запорізької обласної організації 
УТОГ (Резник Анатолій, Кім Олена, Петелін Дмитро та Немировчен-
ко Анатолій взяли участь у XVII Всесвітньому фестивалі глухих магів, 
який відбувся з 04 по 11 листопада 2018 року  в м. Лімасол (Республі-
ка Кіпр) і здобули 4 нагороди;



Молодіжна команда 
УТОГ «4 чудаки і 

принцеса» взяла участь у 
IV відкритому фестивалі 
ігор КВК «З гумором по 
життю», який відбувся  

з 14 по 16 вересня 
2018 року в м. Мінську 

(Білорусь). За підсумками 
проведення Фестивалю 

призове місце присудили 
команді України, а також 

було вручено «Приз 
глядацьких симпатій» 
(додаткова номінація) 

В. Коротовському і 
Д. Петеліну (Україна) у 

конкурсі анекдотів.



Оздоровлення та медична  
і слухова реабілітація членів УТОГ

Організація оздоровлення членів УТОГ та членів їх сімей
на базах відпочинку Товариства:

Щорічно члени УТОГ мають 
можливість відпочивати в 
Оздоровчо-реабілітаційному центрі 
«Одіссей» УТОГ та у Навчально-
відновлювальному центрі УТОГ, який 
знаходиться в Пущі-Водиці.

Незважаючи на складні економічні 
умови, всього за звітний період було 
оздоровлено 1214 особи, з них на 
базах відпочинку УТОГ — 358 осіб.



Забезпечення  членів УТОГ засобами реабілітації

Обласні організації УТОГ наполегливо вишукують можливості для 
забезпечення осіб з інвалідністю зі слуху засобами реабілітації та 
забезпечили 1910 членів УТОГ, у тому числі:

 • слуховими апаратами — 
507 осіб;

 • мобільними телефонами, 
смартфонами, планшетами — 
1353 особи;

 • засобами «Нічна няня» — 
9 осіб;

 • іншими засобами сурдотехніки 
— 41 особа.



Інформаційне забезпечення членів УТОГ
Надання інформаційних ресурсів на сайті УТОГ
З метою надання інформації про діяльність УТОГ засобами Інтер-
нету в 2010 році було запущено в роботу офіційний сайт Товариства 
з адресою: www.utog.org

На сайті УТОГ висвітлюються 
головні події в Товаристві, пу-
блікуються статті, надається 
правова інформація щодо за-
хисту прав осіб з інвалідністю 
в Україні. 

На сайті опубліковано повний 
довідник організацій, установ 
та виробничих підприємств 
УТОГ.



З метою реклами продукції підприємств УТОГ на 
сайті розміщено прайси та каталоги продукції, 

вказано контакти підприємств УТОГ та їх 
електронні адреси, запущено експериментальний 

проект Інтернет-магазину УТОГ.

Постійно надається інша корисна інформація для 
осіб з інвалідністю зі слуху.



Інформаційне забезпечення 
нечуючих через газету  
«Наше життя» УТОГ

До підготовки матеріалів актив-
но залучались позаштатні ав-
тори з корпунктів газети «Наше 
життя». Протягом минулого року 
були започатковані і продовжені 
рубрики: «До ювілею УТОГ», «Го-
ворящие руки», «Жестова мова 
глухих», «Твої таланти, УТОГ», 
«Молодіжна сторінка», «Не старі-
ють душею ветерани» тощо.

На шпальтах газети проведені 
конкурси: «Які молоді ми були», 
«Словесний квест», переможці 
отримали призи і нагороди.



З нагоди ювілейної дати 
з дня створення УТОГ ви-
пущено святковий номер 
газети, ретроспективне 
видання «Путь в полве-
ка» І.А. Сапожникова.

До ювілею УТОГ у співпраці з творчою групою з відеопродакшн ство-
рено соціальний ролик про життя глухих людей «Якщо почуєш — вітай. 
Якщо вмієш — відчуй», розміщений в Фейсбуці на сторінці «Sharepls Video 
Production & Photography», який переглянуло понад 5 тисяч осіб.



В будівлі ЦП УТОГ побудовано офіс нового типу,  
де наразі працюють більшість відділів  

виконавчого апарату ЦП УТОГ



Будівлі підприємств УТОГ



Було...

...стало

Конотопське УВП УТОГ робить ремонт  
за самостійно зароблені кошти



За рахунок рефінансування з бюджету УТОГ 
Кам’янець-Подільське УВП УТОГ  

придбало нове обладнання



Одеське ВО «Електрик» на повернуті кошти  
здійснило ремонтні роботи з утеплення  

та облицювання фасаду виробничих приміщень



На підприємствах УТОГ



Продукція підприємств УТОГ



Продукція підприємств УТОГ



Дякую 
за увагу!


