
 

БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_____  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

Від    ___________  2016 р.       №       -VІІ 

 

Про затвердження  

Програми підтримки   

Статутної діяльності  Богодухівської 

районної організації Товариства Червоного  

Хреста України на 2016-2020 роки  

 

 

 

 
З метою надання медико-соціальної допомоги незахищеним верствам 

населення, проведення санітарно-профілактичної роботи, навчання навичкам 
надання першої допомоги, організації безоплатного донорства, виховання та 
формування здорового способу життя, районна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити  Програму підтримки  Статутної діяльності  Богодухівської 

районної організації Товариства Червоного Хреста України на                       

2016-2020 роки  (додається). 

2. Районній державній адміністрацій щороку   під час  складання проекту 

районного бюджету передбачати кошти на здійснення визначених у Програмі 

заходів, виходячи з можливостей бюджету. 

3. Контроль за виконанням рішення покласи на постійну депутатську 

комісію з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту 

населення (Ситник Л.М.) 

 

 

 

Голова районної ради                                                      С.Ф.Панов 



Проект 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням районної ради 

від «__»__________2016р. 

(_____сесія ____скликання) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

підтримки Статутної діяльності Богодухівської районної організації 

Товариства Червоного Хреста України на 2016-2020 роки 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програму підтримки Статутної діяльності Богодухівської районної 

організації Товариства Червоного Хреста України на 2016-2020 роки (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 Богодухівському районі, яка проводить свою роботу згідно зі 

статутними завданнями. У районній організації Товариства Червоного Хреста 

функціонують 46 первинних організацій, які нараховують більше 6000 членів 

Товариства. 

Товариство виконує свої завдання, виходячи з основоположних принципів 

міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця: гуманності, 

неупередженості, нейтральності, незалежності, добровільності, єдності, 

універсальності. Для виконання статутних завдань організація співпрацює з 

Богодухівською районною державною адміністрацією, Богодухівською 

районною радою, комунальним закладом охорони здоров’я Богодухівська 

центральна районна лікарня, Богодухівським районним центром соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді та іншими підприємствами, організаціями й 

установами району. 

 

II. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 

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. 

 

III. ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ 

 

Основними заходами програми є: 

- попередження захворювань та збереження здоров’я громадян; 

- збереження активної життєвої позиції людей похилого віку; 

- підвищення рівня санітарно-гігієнічних, медичних знань усіх 

категорій мешканців Богодухівського району; 
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- зменшення кількості захворювань на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію; 

- полегшення догляду за лежачими хворими вдома; 

- залучення громадян до лав донорів; 

- підготовка населення до надання першої медичної допомоги; 

- заохочення дітей та молоді до участі в діяльності Товариства. 

 

IV. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного 

бюджету, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України. 

 

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Реалізація Програми сприятиме: 

- виконанню програмних завдань Товариства у повному обсязі; 

підвищенню ролі діяльності Богодухівської районної організації Товариства 

Червоного Хреста у громадському житті району; 

- покращанню співпраці Богодухівської районної організації 

Товариства Червоного Хреста з державними органами та органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями соціального захисту громадян 

похилого віку та інвалідів. 

 

VI. РОЗРАХУНОК 

обсягів фінансування Програми підтримки Статутної діяльності 

Богодухівської районної організації Товариства Червоного Хреста 

України на 2016-2020 рік 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Обсяг фінансування, тис.грн 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1 Електроенергія та 

комунальні послуги 

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

       

РАЗОМ: 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

 

Заступник голови 

районної ради        Р.І.Ярошенко 

 

 
Чайка 3-44-62 


