МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕСЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 23 грудня 2011 року

№ 137

м. Мала Виска

Про районну Програму
«Червоний Хрест 2012-2015»
На підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну Програму «Червоний Хрест 2012-2015» (далі – Програма), додається.
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання
програмних заходів відповідно до встановлених термінів.

показників Програми та

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з
питань охорони здоров”я, соціального захисту, соціального забезпечення населення, освіти,
культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім”ї.

Голова районної ради

С.Сосновська

Додаток
до рішення Маловисківської
районної ради
від 23 грудня 2011 року № 137

РАЙОННА ПРОГРАМА «ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ 2012-2015»

Правовий статут Товариства
Товариство Червоного Хреста України є неприбутковою добровільною гуманітарною
всеукраїнською громадською 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 8 червня 1977 року, ратифікованих Україною 18 серпня 1989
року.
Указом Президента України від 28 жовтня 1992 року «Про Товариство Червоного Хреста
України» Товариство Червоного Хреста України офіційно визнане єдиним національним
Товариством.
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, Положенням про патронажну службу Товариства Червоного Хреста України.
Товариство Червоного Хреста України визнане міжнародним Комітетом Червоного Хреста
29 вересня 1993 року і рішенням ІХ сесії Генеральної Асамблеї Міжнародної Федерації
Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
Загальне обґрунтування Програми
Товариство Червоного Хреста України – є всеукраїнською добровільною громадською
гуманітарною організацією, єдине в Україні національне Товариство Червоного Хреста, що діє
на території всієї України, основним завданням якого є сприяння органам державної влади
України у їх діяльності в гуманітарній сфері.
Доброчинна, благодійна діяльність Товариства пов’язана з наданням допомоги та
підтримки тим, хто її потребує, виходячи із загальнолюдських принципів гуманності та
взаємодопомоги, захист життя людини, попередження та полегшення людських страждань під
час збройних конфліктів, стихійного лиха, катастроф та аварій.
Мета Програми
Захист життя людини, надання допомоги органам охорони здоров’я, соціального захисту
населення, сприяння органам державної влади у їх діяльності в гуманітарній сфері.
До складу районної організації вводяться посади відповідно до освіти працівників
патронажної служби з урахуванням кількості підопічних в районі. Фінансування даних посад
буде проводитись відповідно до державної програми «Патронажна сестра» та статті 9 Закону
України «Товариство Червоного Хреста України за кошти Державного бюджету». Організація
роботи патронажної служби здійснюється відповідно до положення про патронажну службу
Товариства Червоного Хреста України.
Посада голови, як керівника, організатора та відповідального працівника за роботу
районної організації, затверджується штатним розписом обласної організації Товариства
Червоного Хреста, оплата праці проводиться за рахунок фінансування районних державних
адміністрацій та районних рад відповідно до статей 14,15, розділу ІІ, глави 2, Закону Украйни
«Про Товариство Червоного Хреста України».
Програма розрахована на період до 2015 року і має бути покладена в основу підтримки
діяльності організації Червоного Хреста та соціальної підтримки у сфері поліпшення становища
малозахищених верств населення.
1.
2.
3.
4.

Голова районної організації Товариства Червоного Хреста України зобов’язаний:
Керувати роботою районної організації ТЧХ між конференціями.
Забезпечувати виконання постанов вищестоящих органів, яким підпорядковується.
Постійно працювати над підвищенням своїх професійних знань.
Забезпечувати виконання планових завдань в зазначений термін.

5. Розглядати заяви та листи, які надійшли від громадян, або від організацій в
рекомендовані строки, приймати по них рішення, а також вести прийом відвідувачів в
установлені дні.
6. Контролювати надходження членських внесків.
7. Проводити пропаганду ідеї та завдань Товариства Червоного Хреста України.
8. Налагодити співпрацю з іншими благодійними організаціями та фондами по виявленню
самотніх громадян похилого віку і наданню їм медико-соціальної та побутової
допомоги.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Голова районної організації відповідає за:
Стан роботи по всім розділам діяльності районної організації.
Виконання діючих положень, інструкцій, та інших документів по всіх розділах
діяльності.
Стан обліку та звітності патронажної служби, їх достовірність.
Виконання планових завдань по всіх розділах діяльності.
Стан обліку матеріальних цінностей.
Проведення інвентаризації матеріальних цінностей.

Голова районної організації забезпечує:
1. Взаємодію районного комітету з органами місцевої влади, відділами охорони здоров’я,
культури, освіти, редакцією районної газети, іншими закладами та відомствами.
2. Розробку перспективних, поточних і робочих планів роботи, їх виконання.
3. Організаційно-методичне керівництво і контроль за станом роботи по всім розділам
діяльності.
4. Аналіз результату роботи по всім розділам діяльності (за місяць, квартал, рік).
5. Розробку текстів лекцій, бесід по тематиці Товариства Червоного Хреста.
6. Підготовку нагороджувального матеріалу на активістів Товариства Червоного Хреста.
7. Проведення вечорів – зустрічей з активістами та членами Товариства.
8. Проведення районних оглядів, конкурсів.
Голова районної організації підпорядковується обласній організації.
1.

2.

3.

4.

-

Основні завдання Програми
Проведення благодійних заходів, акції, щорічних місячників, збору членських та
благодійних внесків спрямованих у вирішення питань медико-соціальних проблем для
покращення життєзабезпечення населення.
З метою збільшення обсягів надання допомоги підопічним районної організації
відкрити в дитячому відділенні ЦРЛ палату матері та дитини Червоного Хреста,
пацієнтам якої буде частково оплачуватись лікування за рахунок районної організації, а
також надаватись матеріально-побутова допомога; продовжувати роботу пункту
прокату інвалідних колясок, ходунків, мильниць та палиць, пунктів надання першої
невідкладної допомоги в селах, де відсутні заклади охорони здоров’я, продовжувати
роботу банку одягу.
Проводити пропаганду здорового способу життя серед населення, спільно проводити
роботу відповідно до укладених угод про співпрацю з управлінням праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації, відділом освіти райдержадміністрації,
відділом охорони здоров’я райдержадміністрації, відділом у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації, релігійними фондами та благодійними організаціями.
Забезпечувати висвітлення діяльності районної організації в засобах масової
інформації.
Товариство в процесі своєї діяльності:
здійснює збір різних видів гуманітарної допомоги від юридичних та фізичних осіб
Украйни, іноземних осіб, міжнародних організацій;
бере участь у розподілі гуманітарної допомоги, отриманої із зазначених вище джерел;

-

-

співпрацює з державними органами системи соціального забезпечення з питань надання
допомоги соціально незахищеним верствам населення;
отримує, реєструє, зберігає і надає інформацію про жертви стихійного лиха, організовує
заходи, спрямовані на збереження і зміцнення забезпечення доступної медичної
допомоги та підвищення рівня їх життя;
постійно пропагує червоно-хресну діяльність, забезпечує інформаційне відображення
реалізації регіональних районних програм, благодійних заходів

Заходи щодо забезпечення виконання Програми
1. Збір коштів на статутну діяльність Товариства:
- вступні та щорічні внески товариства, благодійні пожертвування в установленому
порядку від державних та громадських організацій, інших юридичних осіб та окремих
громадян;
- допомога та соціальне замовлення з боку державних органів для виконання цільових
програм та акцій Товариства;
- надходження від проведення благодійних заходів.
2. Організація служби по наданню допомоги населенню постраждалому внаслідок
надзвичайних ситуацій.
3. Організація медико-соціальної допомоги, на підставі Положення про Патронажну
службу Товариства Червоного Хреста України, одиноким громадянам похилого віку,
інвалідам та іншим соціально незахищеним верствам населення, визначення і задоволення
потреб підопічних Червоного Хреста у соціально-медичній допомозі.
4. Сприяння реалізації державних програм, спрямованих на охорону здоров’я та співпраця
для виконання цих завдань з іншими організаціями та установами.
5. Організація медико-соціальних кімнат, палат, притулків Червоного Хреста для соціально
незахищених верств населення.
6. Впровадження сучасних ефективних заходів, спрямованих на профілактику захворювань
і надання сучасних видів допомоги, забезпечення засобами лікування та реабілітації,
сприяти попередженню захворювань, зміцненню здоров’я та соціального благополуччя
людини, виховання та формування здорового способу життя.
7. Участь в організації підготовки населення до надання першої медичної допомоги і
догляду за хворими.
8. Участь у виконанні національної і місцевих програм розвитку донорства крові та її
компонентів, разом з закладами охорони здоров’я здійснює роботу по залученню громадян
до лав донорів, пропагування серед населення безоплатного давання крові.
9. Пропаганда в засобах масової інформації червоно хресного руху.
10. Заохочення дітей та молоді до участі у діяльності Товариства.
11. Здійснює інші заходи, що випливають із статутної мети Товариства і не суперечать
чинному законодавству України.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток
до районної Програми
«Червоний Хрест 2012 – 2015»
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8 Терміни реалізації Програми
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8.1 Етапи виконання Програми ( для
довгострокових програм)
9 Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми (для
комплексних програм)
10 Загальний обсяг фінансових ресурсів
необхідний для реалізації Програми,
усього, у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
кошти міського, селищного та
сільських бюджетів
кошти не бюджетних джерел
11 Основні джерела фінансування
Програми
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