
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання 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»,  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  19  вересня  2017  року
затвердила  Програму  підтримки  Статутної  діяльності  Чугуївської  районної
організації Товариства Червоного Хреста України на 2018 рік.                           

Станом  на  31.12.2018  Чугуївська  районна  організація  Товариства
Червоного  Хреста  України  (далі  –  районна  організація)  складалася  з  45-ти
первинних  організацій  і  нараховувала  5450  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 (45 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 2018 році – 5 і 10 грн), та місцевого бюджету.

Так, у 2018 році отримано і реалізовано марок «Членський внесок» на суму
27000, 00 грн;

із місцевого бюджету отримано коштів на суму 381358,00 грн (зарплата на
2 штатні одиниці і чотирьох патронажних медсестер).

 Натуральна  допомога  від  Харківської  ОО  та  Національного  комітету
склала 45020,00 грн.

Надано  натуральну  допомогу  населенню  района  від  організації  (одяг,
взуття, овочі, книги, іграшки, дитячі візки) 1475 особам на суму 448323,00 грн.;

для  71  переселенця  з  Донецької  та  Луганської  областей  від  районної
організації натуральна допомога склала 33920,00 грн.

У межах місячника Червоного Хреста, Всеукраїнської акції «Милосердя»,



Всесвітнього дня донора підготовлено і вручено 62 листи керівникам малого і
середнього  бізнесу,  керівникам  сільськогосподарських  та  промислових
підприємств, установ, організацій, сільським і селищним головам.

З метою формування суспільної думки на користь милосердя, пропаганди
діяльності районної організації за 2018 рік проведено 6 (шість) акцій за кошти,
зібрані  від продажу марки  «Членський внесок» та допомоги спонсорів.

Чотири  патронажних  медсестер  обслуговували  202  підопічних  різних
категорій у населених пунктах району, фінансування патронажних медсестер
здійснювалося за рахунок державного бюджету. 

Чугуївська  районна  організація  Товариства  Червоного  Хреста  України
тісно  співпрацювала  з  відділом  освіти  районної  державної  адміністрації,
Чугуївським районним центром соціальних служб для сім’ї  дітей  та  молоді,
Територіальним  центром  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)  Чугуївської  районної  державної  адміністрації,  КНП  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М. І. Кононенко», КП «Чугуївський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги».

Свою роботу постійно висвітлювали в засобах масової інформації. Так, за
2018  рік  на  шпальтах  громадсько-інформаційної  газети  Вісник  Чугуївщини
було надруковано 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 2018 рік, затверджену рішенням районної ради від 19.09.2017 року
зняти з контролю як таку, що виконана.

Голова
Чугуївської районної організації 
Товариства Червоного Хреста України    С. Скрипник
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