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                                    1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1 Ініціатор розроблення програми Чортківська районна 

організація Товариства 

Червоного Хреста України 

2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Закон України «Про 

Товариство Червоного Хреста 

України», Указ Президента 

України від 28.10.1992             

№ 548/92 «Про Товариство 

Червоного Хреста України» 

3 Розробник Програми Чортківська міська рада; 

Чортківська районна 

організація Товариства 

Червоного Хреста  України 

4 Відповідальний виконавець Програми Чортківська районна 

організація Товариства 

Червоного Хреста України 

5 Учасники розроблення Програми Чортківська міська рада; 

Управління соціального 

захисту населення, сім’ї та 

праці; 

Чортківська районна 

організація Товариства 

Червоного Хреста України 

6 Термін реалізації Програми 2019-2020 роки 

7 Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконання Програми 

 

Міський бюджет 

8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, у 

тому числі:  

140000грн 

8.1. Коштів міського  бюджету 140000 грн. 

 

                                       2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Чортківська районна організація Товариства Червоного Хреста України  є 

районним осередком Тернопільської обласної організації Товариства Червоного 

Хреста України та територіально їй підпорядкована. Основною метою 

діяльності Товариства Червоного Хреста України є попередження та 

полегшення людських страждань під час збройних конфліктів, стихійного лиха, 

катастроф та аварій, надання допомоги медичній службі Збройних Сил, органам 

охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення сприяння 

органам державної влади України у їх діяльності в гуманітарній сфері. 

 

 

3. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ 

 



Програма передбачає виконання Закону України «Про Товариство 

Червоного Хреста України» від 28 листопада 2002 року № 330-ГУ, Указу 

Президента України від 28 жовтня 1992 року № 548/1992 “Про Товариство 

Червоного Хреста України”, якими визначені особливості правового статусу та 

функції Товариства Червоного Хреста України, порядок його взаємодії з 

органами законодавчої та виконавчої влади, юридичними та фізичними 

особами, Законів України «Про основні засади соціального захисту ветеранів 

війни та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», «Про внесення змін до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» щодо соціального захисту 

членів сімей учасників антитерористичної операції», указів Президента України 

від 18 березня 2015 року №150-2015 «Про додаткові заходи щодо соціального 

захисту учасників  антитерористичної операції», постанови Кабінету Міністрів 

України від 07.03.2012 року №176 «Про затвердження порядку використання 

коштів передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку 

громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідувань військових 

поховань і військових  пам’ятників …» та щорічних додатків до даної 

постанови. 

Вище зазначені нормативні документи визначають соціальну 

спрямованість i дають змогу організації  Товариства покращити роботу з 

питань надання медико-соціальної допомоги найбільш незахищеним верствам 

населення (одиноким громадянам похилого віку, інвалідам, репресованим, 

реабілітованим, учасникам бойових дій i учасникам війни, дiтям-iнвалiдам, 

дiтям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з 

кризових категорій, малозахищеним багатодітним сім’ям  i одиноким матерям 

та одиноким громадянам, які проживають у вкрай важких умовах, біженцям та 

внутрішньо переміщеним особам, сімям загиблих біців АТО, пораненим бійцям 

АТО), навчанню населення навичкам надання першої долiкарської допомоги 

потерпілим внаслідок надзвичайних ситуацій, популяризації безоплатного 

донорства. 

                     4. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Мета Програми полягає у забезпеченні розвитку потенціалу районної 

організації Товариства Червоного Хреста, зміцнення фінансового стану 

організації  за такими напрямками діяльності: 

- організація надання екстреної допомоги населенню, постраждалому внаслідок 

надзвичайних ситуацій з метою пом’якшення стану вразливих осіб і громад, що 

постраждали внаслідок збройних конфліктів, внутрішніх заворушень і 

напруження, національних надзвичайних ситуацій та інших катастроф; 

- координація та здійснення роботи з розповсюдження міжнародного 

гуманітарного права та основоположних принципів Міжнародного Руху; 

- силами патронажної служби, яка діє на підставі Положення, організація 

медико-соціальної допомоги одиноким громадянам похилого віку, інвалідам та 

іншим соціально незахищеним верствам населення, сприяння реалізації 

державних програм, спрямованих на охорону здоров’я і надання допомоги 



малозабезпеченим верствам населення, співробітництво для виконання цих 

завдань з іншими організаціями та установами; 

- організація роботи медико – соціального  центру Червоного Хреста для 

соціальної підтримки та реабілітації, банку одягу, пункту безкоштовного 

надання засобів  для догляду і реабілітації хворих та надання першої допомоги 

для соціально незахищених верств населення;  

- участь у виконанні Національної і місцевих програм розвитку донорства крові 

та її компонентів, разом з органами і закладами охорони здоров’я здійснення 

роботи по залученню громадян до лав донорів, пропагування серед населення 

безоплатного давання крові;  

- участь в організації підготовки населення до надання першої медичної 

допомоги і догляду за хворими;  

- надання допомоги і моральної підтримки  мігрантам, біженцям та шукачам 

притулку, які перебувають на території міста ; 

- робота по розшуку, возз’єднанню родин та з’ясуванню долі осіб незалежно від 

національної, расової, статевої, релігійної, мовної, класової ознаки чи 

політичних переконань або на будь-яких інших аналогічних підставах, зниклих 

безвісти(загинули або втратили родинний зв’язок) під час воєн, збройних 

конфліктів, стихійних лих,надзвичайних ситуацій та внаслідок сучасних 

міграційних процесів у світі;  

- заохочення дітей та молоді до участі в діяльності Товариства;  

- здійснення інших заходів, що випливають із статутної мети Товариства і не 

суперечать чинному законодавству. 

Основним завданням Програми є об’єднання зусиль місцевих органів 

влади, господарських та громадських організацій в наданні більш ефективної 

соціальної підтримки вразливим категоріям населення міста Чортків, 

формування недоторканих запасів складу для використання під час 

надзвичайних ситуацій, залучення ветеранів війни та праці, пенсіонерів, 

самотніх людей, учасників АТО до участі в клубах за інтересами, організація 

для них зустрічей з молоддю. 

 

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ 

 

Виконання Програми створить умови для: 

- удосконалення діяльності Товариства Червоного Хреста в місті Чортків 

шляхом організаційного розвитку  та зміцнення його потенціалу; 

- удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим 

категоріям населення міста; 

- розвитку волонтерської ланки з питань надання соціальної допомоги 

вразливим категоріям населення міста. 

- об’єднання зусиль міської ради та Червоного Хреста задля зміцнення 

матеріальної бази Товариства з метою надійного захисту прав та гідності мало 

захищених громадян міста,які проживають у важких матеріальних та побутових 

умовах. 

 

 

 



6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 

Орієнтовний обсяг коштів, що планується  залучити до фінансування на 

2019-2020 роки, передбачається у сумі 140000 грн. 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.  

Орієнтовний  обсяг фінансування передбачений в додатку 1 до Програми, 

а  заходи та  напрямки використання коштів  - в додатку 2. 

 

                                                                                  Додаток 1 

  до Програми підтримки і розвитку 

діяльності  Чортківської районної  

організації Товариства Червоного 

Хреста «Турбота і милосердя» 

 

                                          Ресурсне забезпечення Програми   

                                                  (грн.) 

Обсяг ресурсів 

 

Всього 

 

2019 2020 

Кошти міського 

бюджету 

140000 70000 70000 

    

 



                     Додаток 2 

             до міської Програми підтримки і розвитку 

                     діяльності  Чортківської районної  

          організації Товариства Червоного Хреста  

                     «Турбота і милосердя»                            

              

 

Заходи та напрями  використання  коштів  Програми  

 

Перелік заходів 

Програми 

Підстава для 

проведення 

заходу, чинний 

документ 

Виконавці 

Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування(грн.) Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 
2019 2020 

Надання допомоги 

продуктовими наборами 

підопічним Червоного 

Хреста до Різдвяних свят 

Закупівля 

продуктів 

харчування 

Чортківська міська 

рада; 

Районна організація 

Товариства 

Червоного Хреста 

Січень 

місяць 

Міський 

бюджет 

20 000 20 000  

Проведення 

Всеукраїнського 

Місячника Червоного 

Хреста, в рамках якого 

надання допомоги 

продуктовими наборами до 

Великодніх свят самотнім 

та мало захищеним 

громадянам , сім᾿ям 

загиблих бійців АТО, 

пораненим бійцям АТО, 

внутрішньопереміщеним 

особам 

Закупівля 

продуктів 

харчування та 

предметів 

першої 

необхідності 

Чортківська міська 

рада; 

Управління 

соціального захисту 

населення   міської 

ради; 

Районна організація 

Товариства 

Червоного Хреста 

Протягом 

місячника 

 міський 

бюджет 

35 000 35000 Надання допомоги, 

покращення 

матеріального 

становища 

підопічним ЧХ та 

малозабезпеченим 

громадянам  міста, 

сім᾿ям бійців АТО та 

внутрішньо 

переміщеним особам  

Проведення заходів до Закупівля Чортківська міська Протягом  міський 7500 7500 Надання допомоги 



міжнародного  дня людей 

похилого віку 

наборів першої 

необхідності, 

організація 

зустрічей з 

ветеранами 

рада; 

Управління 

соціального захисту 

населення  міської 

ради; 

Районна організація 

Товариства 

Червоного Хреста 

року бюджет підопічним ЧХ та  

громадянам 

похилого віку   міста 

Проведення заходів до дня 

інваліда 

Закупівля 

наборів першої 

необхідності 

Чортківська міська 

рада; 

Управління 

соціального захисту 

населення  міської 

ради; 

Районна організація 

Товариства 

Червоного Хреста 

Протягом 

року 

 міський 

бюджет 

7500 7500 Підтримка та 

привернення уваги 

суспільства до 

проблем інвалідів з 

надання їм допомоги 

ВСЬОГО     70000 70000  

 

 

Секретар міської ради                                                                                                             Я.П. ДЗИНДРА 


