
ПРОЕКТ

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «___» __________ 2017 р. 

Про виконання Програми підтримки
Статутної  діяльності  Чугуївської
районної  організації  Товариства
Червоного  Хреста  України  на
2016  рік,  затвердженої  рішенням
районної ради від 10.12.2015 року  

Заслухавши  інформацію  голови  Чугуївської  районної  організації
Товариства  Червоного  Хреста  України  про  виконання  Програми  підтримки
Статутної  діяльності  Чугуївської  районної  організації  Товариства  Червоного
Хреста  України  на  2016  рік,  затвердженої  рішенням  районної  ради  від
10.12.2015  року,   відповідно  до  ст.  43  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» районна рада

                                                 ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  про  виконання  Програми  підтримки  Статутної  діяльності
Чугуївської районної організації Товариства Червоного Хреста України на 2016
рік, затвердженої рішенням районної ради від 10.12.2015 року, взяти до відома
(додається).

2. Програму  підтримки  Статутної  діяльності  Чугуївської  районної
організації  Товариства  Червоного  Хреста  України  на  2016  рік,  затверджену
рішенням районної  ради  від  10.12.2015 року,  зняти  з  контролю як таку,  що
виконана. 

     Голова 
районної ради                                                                                            А. Бабієць



ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Програми підтримки Статутної діяльності 

Чугуївської районної організації Товариства Червоного Хреста України
на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради від 10.12. 2015 року

Відповідно  до  Закону  України  «Про  Товариство  Червоного  Хреста
України»,  Закону  України  «Про  символіку  Червоного  Хреста,  Червоного
Півмісяця та Червоного Кристала в Україні», з метою доброчинної, благодійної
діяльності, пов’язаної з наданням допомоги та підтримки тим, хто її потребує,
надання допомоги медичній службі Збройних Сил України і органам охорони
здоров’я,  сприяння  діяльності  органів  державної  влади  і  місцевого
самоврядування в гуманітарній сфері, керуючись ст. 43 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  районна  рада  10  грудня  2015  року
затвердила  Програму  підтримки  Статутної  діяльності  Чугуївської  районної
організації Товариства Червоного Хреста України на 2016 рік.                           

Станом  на  31.12.2016  Чугуївська  районна  організація  Товариства
Червоного  Хреста  України  (далі  –  районна  організація)  складалася  з  70-ти
первинних організацій і нараховувала 8 тис. осіб членів організації, або 21,3%
від дорослого населення Чугуївського району.

Дані  свідчать  про  те,  що  робота  районної  організації  здійснювалася
відповідно до затвердженого Харківською обласною організацією Товариства
Червоного Хреста України плану і виконана в повному обсязі. Планові акції,
затверджені Національним комітетом, у районі проведено. 

Районна  організація  складається  з  правління  (5  осіб),  членів  президії
правління (15 осіб), голів первинних організацій (70 осіб). У роботі районної
організації  також  брали  участь  активісти-волонтери  (29  осіб,  з  них  9  –
чоловіки).

Правлінням  районної  організації  проведено  4  засідання,  президією
правління  районної  організації  –  1,  на  яких  щоквартально  заслуховувалися
підсумки  роботи  голови  правління  районної  організації  і  голів  первинних
організацій, розглядалися поточні питання діяльності районної організації.

Районна  організація  існувала  за  рахунок  реалізації  марок  «Членський
внесок»  (номінал,  отриманий  у  2016  році  –  5  грн),  спонсорської  підтримки
підприємств різних форм власності та місцевого бюджету.

Так, у 2016 році:
отримано і реалізовано марок «Членський внесок» на суму 30500,00 грн;
перераховано підприємцями на рахунок організації – 13000,00 грн; 
із місцевого бюджету отримано коштів на суму 104000,00 грн (зарплата

на 2 штатні одиниці);
натуральна  допомога  від  Харківської  обласної  організації  та

Національного комітету склала 45594,00 грн;
надано  натуральну  допомогу  населенню  районна  від  організації  (одяг,

взуття, овочі, книги, іграшки) на суму 634397,00 грн. 1873 особам;
для 740 переселенців з  Донецької та Луганської  областей від районної



організації натуральна допомога склала 283149,00 грн.
За 2016 рік надано допомоги на суму 703811,00 грн.
У межах місячника Червоного Хреста, Всеукраїнської акції «Милосердя»,

Всесвітнього дня донора підготовлено і вручено 36 листів керівникам малого і
середнього бізнесу, керівникам підприємств, установ, організацій, сільським і
селищним головам.

З метою формування суспільної думки на користь милосердя, пропаганди
діяльності районної організації за 2016 рік проведено 6 (шість) акцій за кошти,
зібрані  від продажу марки  «Членський внесок» та допомоги спонсорів.

Двадцять  дві  патронажні  медсестри  обслуговували  1032  підопічних
різних  категорій  у  населених  пунктах  району,  фінансування  патронажних
медсестер здійснювалося за рахунок державного бюджету. З 14.12.2016 року
патронажна служба Червоного Хреста була ліквідована.

Чугуївська  районна  організація  Товариства  Червоного  Хреста  України
тісно  співпрацювала  з  відділами  освіти  райдержадміністрації,  Чугуївьким
районним  центром  соціальних  служб  для  сім’ї  дітей  та  молоді,  районним
територіальним центром,  Чугуївською ЦРЛ ім.  М.І.  Кононенко,  Чугуївським
РЦ ПМСД.

Свою роботу постійно висвітлювали в засобах масової інформації. Так, за
2016  рік  на  шпальтах  громадсько-інформаційної  газети  «Вісті  Чугуївщини»
друкувалося  2  статті,  в  радіоефірах  було  4  виступи,   ТРК  «Слобожанка»  –
4 ефіри.

Ураховуючи вище зазначене, пропонуємо Програму підтримки Статутної
діяльності  Чугуївської  районної  організації  Товариства  Червоного  Хреста
України на 2016 рік, затверджену рішенням районної ради від 10.12.15 року,
зняти з контролю як таку, що виконана.

Голова Чугуївської районної організації 
Товариства Червоного Хреста України             С.П. Скрипник



Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради «Про виконання Програми підтримки

Статутної діяльності Чугуївської районної організації Товариства Червоного
Хреста України на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради

від 10.12.15 року»

Програму  підтримки  Статутної  діяльності  Чугуївської  районної
організації Товариства Червоного Хреста України на 2016 рік (далі – Програма)
розроблено відповідно до Закону України «Про Товариство Червоного Хреста
України»,  Закону  України  «Про  символіку  Червоного  Хреста,  Червоного
Півмісяця та Червоного Кристала в Україні».

Товариство керується в своїй діяльності Конституцією України, чинним
законодавством України та Статутом Товариства Червоного Хреста України.

В  основу  Програми  було  покладено  пропозиції  щодо  підтримки
діяльності організації в Чугуївському районі, яка проводить свою роботу згідно
зі статутними завданнями. У районній організації Товариства Червоного Хреста
функціонують 70 первинних організацій, які нараховують більше 8000 членів
Товариства.

Основною метою діяльності Товариства було надання медико-соціальної
допомоги  незахищеним  верствам  населення  –  самотнім  непрацездатним
громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, інвалідам, багатодітним та
неповним  сім’ям,  дітям-сиротам,  дітям  вулиці,  біженцям,  мігрантам,
постраждалим від природних і техногенних катастроф. 

Чугуївська  районна  організація  Товариства  Червоного  Хреста  України
проводила  санітарно-профілактичну  роботу,  навчала  населення  навичкам
надання першої допомоги, організовувала безоплатне донорство, поширювала
знання про міжнародне гуманітарне право, допомагала громадянам у розшуку
та  відновленні  родинних  зв’язків,  сприяла  попередженню  захворювань,
зміцненню  здоров'я  та  соціального  благополуччя  людини,  вихованню  та
формуванню здорового способу життя. 

Реалізація Програми сприяла:
виконанню програмних завдань Товариства у повному обсязі;
підвищенню ролі діяльності Чугуївської районної організації Товариства

Червоного Хреста у громадському житті району;
покращанню  співпраці  Чугуївської  районної  організації  Товариства

Червоного  Хреста  з  державними  органами  та  органами  місцевого
самоврядування,  громадськими  організаціями  соціального  захисту  громадян
похилого віку та інвалідів.

У зв’язку з тим, що Програма виконана в повному обсязі, пропонуємо її
зняти з контролю.

 

Голова 
Чугуївської районної організації 
Товариства Червоного Хреста України                                   С.П. СКРИПНИК


