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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________ сесія  VII скликання
 

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» _____________ 2018 року

Про  внесення  змін  до  Програми
підтримки  Статутної  діяльності
Чугуївської  районної  організації
Товариства Червоного Хреста України
на  2018  рік,  затвердженої  рішенням
районної ради від 19.09.2017 року
 

Відповідно  до  Закону  України  «Про  Товариство  Червоного  Хреста
України», з метою доброчинної, благодійної діяльності, пов’язаної з наданням
допомоги та підтримки тим, хто її потребує, сприяння органам державної влади
і  місцевого самоврядування в їх  діяльності  у  гуманітарній  сфері,  керуючись
статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна
рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести  до  Програми  підтримки  Статутної  діяльності  Чугуївської
районної  організації  Товариства  Червоного  Хреста  України  на  2018 рік,
затвердженої рішенням районної ради від 19.09.2017 року, такі зміни:

розділ  VI «Розрахунок  обсягів  фінансування  Програми  підтримки
Статутної  діяльності  Чугуївської  районної  організації  Товариства  Червоного
Хреста України на 2018 рік» викласти у новій редакції:

«VІ. РОЗРАХУНОК
обсягів фінансування Програми підтримки Статутної діяльності

Чугуївської районної організації Товариства Червоного Хреста  України
на 2018 рік

6.1.  Обсяги  фінансування  Програми  підтримки  Статутної  діяльності
Чугуївської районної організації Товариства Червоного Хреста  на 2018 рік.

№
з/п

Назва заходу Обсяг
фінансування, тис. грн

1. Заробітна плата (2 штатні одиниці) 121,0
2. Заробітна плата 4 патронажних медсестер 212,354



смт Кочеток – 1, 
с. Піщане – 1,
с. Волохів Яр – 2 

3. Нарахування на заробітну плату 26,5
4. Послуги зв’язку, касове обслуговування 2,0
5. Комунальні послуги 13,5

РАЗОМ: 375,354

6.2.  Здійснювати  фінансування  видатків  на  утримання  патронажних
медичних  сестер  Червоного  Хреста  за  рахунок  субвенцій  сільських  та
селищних рад у районний бюджет.

6.3 Здійснювати фінансування видатків на виплату комунальних послуг в
зимовий період та виплату заробітної плати.».

2. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з
гуманітарних  питань,  соціального  захисту  та  охорони  здоров’я  населення,
засобів  масової  інформації  та  зв’язків  з  громадськими  організаціями
(Лихачова М.Б.).

     Голова 
районної ради                                                                                             А. Бабієць 
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Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради «Про внесення змін до Програми підтримки
Статутної діяльності Чугуївської районної організації Товариства Червоного

Хреста України на 2018 рік»,  затвердженої 19.09.2017 року.

Програму  підтримки  Статутної  діяльності  Чугуївської  районної
організації Товариства Червоного Хреста України на 2018 рік (далі – Програма)
розроблено відповідно до Закону України «Про Товариство Червоного Хреста
України»,  Закону  України  «Про  символіку  Червоного  Хреста,  Червоного
Півмісяця, Червоного Кристалу в Україні». 

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

В  основу  Програми  покладено  пропозиції  щодо  підтримки  діяльності
організації  в  Чугуївському  районі,  яка  проводить  свою  роботу  згідно  зі
статутними завданнями. У районній організації Товариства Червоного Хреста
функціонують 55 первинних організацій, які нараховують більше 5450 членів
Товариства.

Основною  метою  діяльності  Товариства  є  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. Товариство проводить
санітарно-профілактичну роботу,  навчає  населення навичкам надання першої
допомоги, організовує безоплатне донорство, поширює знання про міжнародне
гуманітарне право, допомагає громадянам у розшуку та відновленні родинних
зв’язків,  сприяє  попередженню  захворювань,  зміцненню  здоров'я  та
соціального  благополуччя  людини,  вихованню  та  формуванню  здорового
способу життя. 

Реалізація Програми сприятиме:
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 особам з інвалідністю.

Фінансування  Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів  районного
бюджету, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України.
 У  вересні  2017  року  не  було  передбачено  підвищення  тарифів  на
комунальні  послуги та  виплату  заробітної  плати на  2018 рік,  тому в  грудні
місяці ліміт організації був вичерпаний.  

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