
 

 

 
ЗАЗИМСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 

 

Про затвердження Програми підтримки та розвитку  

Броварської міськрайонної організації Товариства  

Червоного Хреста України на 2021-2026 роки 

 

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Товариство 

Червоного Хреста України», з метою фінансової підтримки та розвитку 

діяльності Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста 

України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально – 

економічного розвитку, бюджету та фінансів, комунальної власності, реалізації 

державної регуляторної політики, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків 

та постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, освіти, 

культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та 

соціального захисту населення, Зазимська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму підтримки та розвитку Броварської  міськрайонної 

організації Товариства Червоного Хреста України на 2021-2026 роки. 

2. Управлінню фінансів Зазимської сільської ради здійснювати 

фінансування вказаної програми згідно затверджених кошторисних призначень. 

3. Контроль за виконанням вказаного рішення покласти на постійні комісії 

сільської ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів, 

комунальної власності, реалізації державної регуляторної політики, інвестицій 

та зовнішньоекономічних зв’язків та з питань охорони здоров’я, материнства, 

дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, 

туризму та соціального захисту населення. 

 

 

Сільський голова Віталій КРУПЕНКО 

 

 

c. Зазим’є 

26 січня 2021 року 
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ПРОГРАМА 

підтримки та розвитку  

Броварської  міськрайонної організації  

Товариства Червоного Хреста України  
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І. Загальні положення 

Програму підтримки та розвитку Броварської міськрайонної організації 

Товариства Червоного Хреста України на 2021-2026 роки (далі – Програма) 

розроблено відповідно до Закону України «Про Товариство Червоного Хреста 

України», Указу Президента України від 28 жовтня 1992 року № 548/1992 «Про 

Товариство Червоного Хреста України».  

Товариство Червоного Хреста України – є неприбутковою, всеукраїнською, 

добровільною, громадською, гуманітарною організацією, діяльність якої 

ґрунтується на Женевських конвенціях від 12 серпня 1949 року, ратифікованих 

Україною 8 липня 1954 року, а також двох додаткових протоколах до них від 8 

червня 1977 року, ратифікованих Україною 18 серпня 1989 року. 

Товариство керується у своїй діяльності Конституцією України, чинним 

законодавством України, Законом України «Про символіку Червоного Хреста і 

Червоного Півмісяця в Україні», Законом України «Про Товариство Червоного 

Хреста України», Статутом Товариства Червоного Хреста України.  

Броварська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста України 

зареєстрована 20.02.1996 року. 

 

ІІ. Мета Програми 

Метою програми є захист життя людини, надання допомоги органам 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, сприяння органам державної 

влади у їх діяльності в гуманітарній сфері. 

Враховуючи соціально – економічну ситуацію, яка склалася, та виходячи з 

потреб суспільства, програма передбачає фінансову підтримку та розвиток 

діяльності Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста 

України в таких напрямках: 

1. Організація медико-соціальної допомоги громадянам похилого віку, 

особам з обмеженими можливостями та іншим соціально незахищеним верствам 

населення;  

2. Покращення роботи з обслуговування пільгових категорій громадян 

та малозабезпечених осіб шляхом вручення їм гуманітарної допомоги, 

формування продуктових наборів; 

3. Шефство над багатодітними родинами, над дітьми з особливими 

потребами; 

4. Надання допомоги потерпілим в надзвичайних ситуаціях; 

5. Попередження та полегшення людських страждань під час збройних 

конфліктів, стихійного лиха, катастроф та аварій;  

6. Організація проведення курсів по наданню першої допомоги для 

населення; 

7. Придбання продуктових наборів, медикаментів, надання допомоги  

ВПО, які постраждали в районах проведення операції об'єднаних сил;  

8. Пропаганда здорового способу життя серед молоді та дорослого 

населення.  

 



 

 

ІІІ. Завдання Програми 

Основними завданнями є: 

1. Співпраця з органами місцевої влади з метою забезпечення 

дотримання норм міжнародного гуманітарного права. 

2. Забезпечення функціонування Центру медико-соціальної допомоги   

-  фінансування 0,5 штатної одиниці молодшої медичної сестри, 

- часткова оплата комунальних послуг. 

3. Забезпечення виплати заробітної плати апарату Броварської 

міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України. 

4. Організація підготовки населення по наданню першої медичної 

допомоги. 

5. Заохочення дітей та молоді до участі в діяльності в Товариства. 

6. Створення та поширення соціальної реклами щодо пропаганди 

здорового способу життя, червоно хресного руху. 

 

ІV. Нормативно-правова база Програми 

Закон України «Про Товариство Червоного Хреста України», Закон України 

«Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закон України «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закон 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон 

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України», договір про 

співпрацю між Броварською міськрайонною організацією Товариства Червоного 

Хреста України та Зазимською сільською територіальною громадою.  

 

V. Термін дії Програми 

Програма підтримки та розвитку розрахована на 2021-2026 роки. 

Координація діяльності з виконання програми покладається на Броварську 

міськрайонну організацію Товариства Червоного Хреста України.  

 

VІ. Джерела фінансування та забезпечення виконання Програми 

Фінансування заходів, визначених Програмою здійснюється за рахунок 

коштів Зазимської об’єднаної територіальної громади згідно з кошторисом 

Програми співпраці Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного 

Хреста України та Зазимської об’єднаної територіальної громади на 2021-

2026 роки в межах затверджених кошторисних призначень. 

Реалізація даної Програми базуватиметься на виконання відповідних 

заходів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок виділених у 

встановленому порядку коштів з місцевого бюджету Зазимської об’єднаної 

територіальної громади на загальну суму 67,531 тис. грн. щорічно (з 

відповідними змінами у кошторисі). Також за кошти підприємств, установ, 

організацій, професійних спілок, добровільних внесків юридичних і фізичних 

осіб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 



 

 

VІІ. Очікувані результати реалізації програми. 

Реалізація Програми підтримки та розвитку Броварської міськрайонної 

організації Товариства Червоного Хреста України на 2021-2026р.р. дасть змогу: 

- удосконалити механізм підтримки різних категорій населення, 

- запровадити систему інтегрованої соціальної допомоги , заснованої на 

першочерговому сприянні та реалізації власних можливостей громадянина, 

створити сприятливі умови для використання їх трудового потенціалу, 

- сформувати у суспільстві потребу у відповідальному ставленні громадян 

до збереження здоров’я, 

-  удосконалити систему надання допомоги Зазимської об’єднаної 

територіальної громади, 

- підвищити рівень обізнаності громадськості про співпрацю з Зазимською 

об’єднаною територіальною громадою, 

- удосконалити механізм залучення організацій до вирішення проблем 

одиноких, громадян похилого віку, 

- покращити допомогу для дітей з особливими потребами, які не можуть 

обходитись без сторонньої допомоги. 

 

VІІІ. Контроль за виконанням Програми. 

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з 

питань соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів, комунальної 

власності, реалізації державної регуляторної політики, інвестицій та 

зовнішньоекономічних зв’язків та постійну комісію з питань охорони здоров’я, 

материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної 

культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. 

 

ІХ. Заходи Програми 

№ 

п/п 

Назва заходу Виконавці Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1 Моніторинг інформації про осіб з 

обмеженими можливостями, 

самотніх непрацездатних громадян 

похилого віку та інших соціально-

вразливих верств населення, які 

потребують медико-соціальної 

допомоги в Зазимській сільській 

територіальній громаді 

Броварська міськрайонна 

організація Товариства 

Червоного Хреста України, 

Відділ соціального захисту 

населення, захисту прав дітей, 

сім'ї та молоді Зазимської 

сільської ради 

Постійно 

2 Участь в проведенні щорічної 

Всеукраїнської благодійної акції 

«Милосердя» та місяця Червоного 

Хреста в Зазимській сільській 

територіальній громаді 

Броварська міськрайонна 

організація Товариства 

Червоного Хреста України, 

Відділ соціального захисту 

населення, захисту прав дітей, 

сім'ї та молоді Зазимської 

сільської ради 

Постійно 



 

 

3 Проведення Міжнародного дня 

людей похилого віку та Дня боротьби 

з бідністю, надання допомоги до 

Великодня, Дня Перемоги, Дня 

людей з інвалідністю 

Броварська міськрайонна 

організація Товариства 

Червоного Хреста України, 

Відділ соціального захисту 

населення, захисту прав дітей, 

сім'ї та молоді Зазимської 

сільської ради 

Постійно 

4 Безкоштовне обслуговування 

населення Зазимської сільської 

територіальної громади в Центрі 

медико-соціальної допомоги 

Броварської міськрайонної 

організації Товариства Червоного 

Хреста України 

Броварська міськрайонна 

організація Товариства 

Червоного Хреста України 

Постійно 

5 Оприлюднення у засобах масової 

інформації діяльності Броварської 

міськрайонної організації Товариства 

Червоного Хреста України щодо 

надання медико-соціальної допомоги 

самотнім непрацездатним 

громадянам похилого віку, особам з 

особливими потребами та іншим 

соціально-вразливим категоріям 

громадян в Зазимській сільській 

територіальній громаді 

Броварська міськрайонна 

організація Товариства 

Червоного Хреста України 

Постійно 

6 Залучення до волонтерського руху 

молоді для надання допомоги 

одиноким непрацездатним 

громадянам похилого віку та особам з 

особливими потребами, іншим 

вразливим категоріям населення в 

Зазимській сільській територіальній 

громаді 

Броварська міськрайонна 

організація Товариства 

Червоного Хреста України, 

Відділ соціального захисту 

населення, захисту прав дітей, 

сім'ї та молоді Зазимської 

сільської ради 

Постійно 

7 Удосконалення організації 

медикаментозного забезпечення та 

надання послуг соціально 

незахищеним категоріям громадян та 

закладам освіти Зазимської 

об’єднаної територіальної громади 

Броварська міськрайонна 

організація Товариства 

Червоного Хреста України 

Постійно 

8 Удосконалення роботи медико-

соціального забезпечення соціально 

незахищених категорій громадян в 

Центрі медико-соціальної допомоги 

Товариства Червоного Хреста 

України 

Броварська міськрайонна 

організація Товариства 

Червоного Хреста України 

Постійно 

9 Продовження залучення до членства 

Товариства Червоного Хреста 

України шляхом розповсюдження 

Броварська міськрайонна 

організація Товариства 

Червоного Хреста України 

Постійно 



 

 

благодійних квитків серед жителів 

Зазимської сільської територіальної 

громади 

10 поширення знань серед 

громадськості про Товариство 

Червоного Хреста України з метою 

його популяризації та підвищення 

іміджу 

Броварська міськрайонна 

організація Товариства 

Червоного Хреста України 

Постійно 

 

 

 

Секретар Олег БОНДАРЕНКО 


