
 ПРОЕКТ                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  Рішення міської ради 

                                                                                    від              2021 року № 
 

 

ПРОГРАМА 
 

 підтримки і розвитку Збаразької районної 

організації Товариства Червоного Хреста “Милосердя для кожного” 

на 2021-2025 роки 

 

1. Паспорт програми 

1 Ініціатор розроблення програми Відділ охорони здоров’я та соцільного 

захисту Збаразької міської ради, 

Збаразька районна організація 

Товариства Червоного Хреста України   

2 Дата ,номер і назва розпорядчого 

документа про затвердження 

програми 

 

3 Розробник програми Відділ охорони здоров’я та соцільного 

захисту Збаразької міської ради 

4 Співрозробники програми Збаразька районна організація 

Товариства Червоного Хреста   

5 Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ охорони здоров’я та соцільного 

захисту Збаразької міської ради 

6 Учасники програми Відділ охорони здоров’я та соцільного 

захисту Збаразької міської ради, 

районна організація Товариства 

Червоного Хреста,  

7 Термін реалізації програми 2021- 2025 роки 

8 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми(для комплексних 

програм) 

Збаразький міський бюджет 

9 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

500,0 тис.грн.,у тому числі : 

 

2021 рік – 100,0 тис. гривень; 

2022 рік – 100,0 тис. гривень; 

2023 рік – 100,0 тис. гривень; 

2024 рік – 100,0 тис. гривень; 

2025 рік – 100,0 тис. гривень. 
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2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма. 
 

Законом України „Про Товариство Червоного Хреста України”, Указом 

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

Червоного Хреста України” визначені особливості правового статусу та 

функції Товариства Червоного Хреста України (далі - Товариства), порядок 

його взаємодії з органами законодавчої та виконавчої влади, юридичними та 

фізичними особами. 

 Вищезазначені нормативні документи визначають соціальну 

спрямованість і дають змогу організаціям Товариства покращити роботу з 

питань надання медико-соціальної допомоги найбільш незахищеним верствам 

населення, навчанню населення елементарним правилам надання першої 

долікарської допомоги потерпілим внаслідок надзвичайних ситуацій, 

популяризації безоплатного донорства. 

 Оскільки частина працездатного населення виїжджає на роботу в країни 

близького та далекого зарубіжжя, залишаючи без належної опіки своїх похилих 

батьків та неповнолітніх дітей, працівники Товариства надають медико-

соціальну допомогу одиноким громадянам похилого віку, інвалідам, 

репресованим, реабілітованим, учасникам бойових дій, учасникам війни та 

антитерористичної операції, дітям-інвалідам, дітям-сиротам та дітям 

позбавленим батьківського піклування, дітям з кризових категорій, дітям 

батьки яких загинули внаслідок антитерористичної операції, дітям внутрішньо 

переміщених сімей, мало захищеним багатодітним сім’ям і одиноким матерям 

та одиноким громадянам, які проживають у край важких умовах. 

 Завдяки коштам на реалізацію Програми розшириться якість надання 

медико-соціальної допомоги та соціальної реабілітації малозахищеним 

громадянам, з’явиться можливість оплати комунальних послуг, придбання 

медикаментів та медичних засобів, продуктів харчування, засобів гігієни. 

Кошти, отримані за розповсюдження червонохресних марок, незначних 

благодійних пожертвувань, будуть направлені на надання матеріальної 

допомоги незахищеним верствам населення. 

 Основним завданням Програми є посилення соціального захисту, 

медичного обслуговування громадян різних категорій, створення сприятливих 

умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією та Законами 

України. 
 

3. Визначення мети програми 

Метою Програми є: 

-  досягнення високої ефективності, спрямованої на полегшення 

страждання людей, надання кваліфікованої медико-соціальної допомоги 

найбільш соціально-вразливим верствам населення; 

- створення сприятливих соціально-економічних, медичних, 

організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав одиноких 

громадян похилого віку, інвалідів та малозахищених верств населення, дітей- 

інвалідів, багатодітних сімей та одиноких матерів, донорів, учасників 
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 антитерористичної операції та поранених в АТО, членів сімей загиблих 

учасників АТО, внутрішньо переміщеним особам, забезпечення їх участі в 

економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя; 

-  забезпечення розвитку потенціалу Товариства з питань надання 

повномасштабної першої допомоги потерпілим при виникненні надзвичайних 

ситуацій і подальша інтеграція можливостей організації у підготовці та 

формуванні недоторканих запасів складів для використання під час 

надзвичайних ситуацій: 

-  відновлення роботи санітарних постів, їх теоретична та практична 

підготовка для проведення роботи при виникненні надзвичайних ситуацій в 

загальноосвітніх школах, організаціях, підприємствах, населених пунктах; 

-  розширення мережі надання медико-соціальних послуг шляхом: 

а) покращення медикаментозного забезпечення фельдшерсько-

акушерських пінктів, амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 

відділень лікарні з надання безоплатної медичної допомоги найбільш 

уразливим верствам населення; 

б) досягнення високої ефективності допомоги, спрямованої на полегшення 

страждання людей, якісної медичної допомоги і соціальної реабілітації 

найбільш соціально вразливим верствам населення району; 

-  підняття авторитету районної організації Товариства на теренах 

району. 

 Враховуючи соціально - економічну ситуацію, яка склалася, та 

виходячи з потреб суспільства, програма передбачає підтримку та розвиток 

діяльності районної організації Товариства в таких напрямках: 

-  зміцнення фінансового стану районної організації Товариства; 

-  надання медико-соціальної допомоги, матеріальної та моральної 

підтримки самотнім людям похилого віку, інвалідам та учасникам АТО, 

родинам загиблих в зоні проведення антитерористичної операції; 

-  організація шефства над багатодітними родинами; 

-  покращення медикаментозного забезпечення медико-соціальної 

кімнати, фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій, які 

обслуговують найуразливіші верстви населення; 

-  покращення роботи з обслуговування пільгових категорій громадян та 

малозабезпечених осіб шляхом вручення їм гуманітарної допомоги, 

формування продуктових наборів; 

-  пропаганда гуманних ідей та завдань Товариства; 

-  пропаганда здорового способу життя серед молоді та дорослого 

населення; 

-  надання допомоги потерпілим в надзвичайних ситуаціях; 

-  пропаганда безкоштовного донорства; 

-  залучення ветеранів війни та праці, пенсіонерів, одиноких людей 

похилого віку, учасників АТО до участі в клубах за інтересами, організація для 

них зустрічей з молоддю. 
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 4. Обґрунтування шляхів: засобів розв’язання проблеми, обсяг та 

джерела фінансування; строки та етапи виконання програми. 

Для вирішення проблем необхідно: 

-  удосконалювати діяльність районної організації Товариства шляхом 

організаційного розвитку та зміцнення її потенціалу; сприяти підвищенню 

рівня життєзабезпечення одиноких громадян похилого віку та інвалідів, 

найбільш уразливих верств населення шляхом надання гуманітарної, 

натуральної та цільової грошової допомоги; 

-  розвивати волонтерські ланки з питань надання соціальної допомоги 

найбільш уразливим категоріям населення району. 

Програма буде реалізовуватись 2021-2025 роки. 

Реалізацію районної програми планується здійснювати за рахунок коштів 

місцевого бюджету, гуманітарної, натуральної допомоги, благодійних 

пожертвувань. 

Видатки на виконання Програми передбачаються в місцевому бюджеті 

2021-2023 роки. Витрати коштів здійснюватиметься на: 

-  оплату комунальних послуг  медико-соціального центру; 

-  придбання медикаментів та медичних засобів; 

-  придбання засобів гігієни, миючих засобів, продуктів харчування; 

-  інші видатки, передбачені Положенням „Про Збаразьку районну 

організацію Товариства Червоного Хреста України”. 

 

Ресурсне забезпечення Програми підтримки і розвитку Збаразької 

районної організації Товариства Червоного Хреста “Милосердя для 

кожного” на 2021-2023 роки. 

 

Обсяг коштів, 

які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Всього 

тис. 

гривень 

2021 рік 

тис. 

гривень 

2021 рік 

тис. 

гривень 

2022 рік 

тис. 

гривень 

2021 рік 

тис. 

гривень 

2022 рік 

тис. 

гривень 

Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, 

необхідних для 

реалізації 

програми всього,  

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 
 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники. 
 

Первинні організації Товариства, червонохресні активісти, волонтери, 

медичні працівники опікуються одинокими громадянами похилого віку, 
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 інвалідами різних категорій, учасниками війни та бойових дій, інвалідами та 

учасниками антитерористичної операції, одинокими громадянами похилого 

віку, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, 

малозахищеними багатодітними сім’ями, одинокими матерями, приїжджими 

громадянами з інших регіонів. Значну підтримку вищезгадані категорії 

отримують на дому, у фельдшерсько-акушерських пунктах, амбулаторіях 

лікаря загальної практики сімейної медицини, медико-соціальному центрі, 

стаціонарах на дому, відділеннях лікарні. 

Основні завдання програми: 

-  покращення та координація роботи з питань соціального захисту 

одиноких громадян похилого віку, інвалідів та малозахищених верств 

населення; 

-  зміцнення фінансового стану Товариства; 

-  систематичне проведення семінарів, навчань з волонтерами, медичними 

працівниками, сімейними лікарями; 

-  в районній організації Товариства спільно з організаціями-партнерами 

створення консультативної бази даних, соціального паспорту району про 

одиноких громадян похилого віку, інвалідів, репресованих, реабілітованих, 

учасників бойових дій і учасників війни, учасників АТО, дітей-інвалідів, дітей- 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з кризових 

категорій, малозахищених багатодітних сімей і одиноких матерів, одиноких 

громадян, які проживають в край важких умовах, для визначення обсягу 

необхідної допомоги; 

- покращення медикаментозного забезпечення фельдшерсько- 

акушерських пунктів, кімнати медико-соціальної допомоги для надання 

медичної допомоги малозахищеним верствам населення; 

-  покращення роботи з обслуговування пільгових категорій громадян та 

малозабезпечених осіб шляхом вручення їм адресної допомоги (гуманітарної, 

натуральної, матеріальної). 

Виконання Програми дасть змогу: 

-  покращити соціально-медичне обслуговування, житлово-побутові 

умови одиноких громадян похилого віку, інвалідів та інших малозахищених 

верств населення; 

-  періодично закупляти необхідну кількість медикаментів і медичних 

засобів для осіб, які перебувають у край важких матеріальних і побутових 

умовах, а також для фельдшерсько-акушерських пунктів, амбулаторій лікаря 

загальної практики сімейної медицини для надання безкоштовної екстреної 

медичної допомоги; 

-  об'єднати зусилля органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, районного територіального медичного об'єднання і районної 

організації Товариства Червоного Хреста України задля зміцнення 

матеріальної бази Товариства з метою надійного захисту прав та гідності 

малозахищених громадян району, які проживають у важких матеріальних і 

побутових умовах. 



6 

 

 

6. Напрямки діяльності та заходи Програми підтримки і розвитку Збаразької районної організації 

Товариства Червоного Хреста “Милосердя для кожного” на 2021-2025 роки. 

 

№ 
з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

вико 

нання 

заходу 

(роки) 

Виконавці 
Джерела 

фінансу 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис.грн. у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Організаційно-

координаційна 

діяльність 

1.Оплата комунальних 

послуг медико-

соціального центру; 

придбання 

медикаментів та 

медичних засобів; 

інші видатки, 

передбачені 

Положенням „Про 

Збаразьку районну 

організацію 

Товариства Червоного 

Хреста” 

2021- 
2023 

Районна 

організація 

Товариства 

Червоного 

Хреста 

 

Місцевий 
бюджет 

340,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 

1. Забезпечення 

безоплатного 

надання медико-

соціальних послуг 

малозахищеним 

громадянам 

району. 

 

2. Покращення 

медикаментозного 

забезпечення. 

2.Навчання 

інструкторів, 

волонтерів, шкільної 

молоді правилам 

надання першої 

долікарської допомоги 

потерпілим в 

екстремальних умовах 

та навчання догляду за 

хворими в домашніх 

умовах 

2021- 
2025 

Районна 

організація 

Товариства 

Червоного 

Хреста 

Місцевий 
бюджет 

 
10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Навчання 

населення 

правилам 

долікарської 

допомоги | 

потерпілим та 

догляду за 

хворими в 

домашніх умовах, 

в медико-

соціальному 

центрі 
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3. Надання допомоги 

самотнім, 

малозахищеним 

громадянам, в т.ч. 

найнеобхіднішими 

продуктами 

харчування, засобами 

гігієни та догляду, в 

т.ч. надання цільової 

матеріальної 

допомоги, 

гуманітарної і 

натуральної  

допомоги 

малозахигценим 

громадянам району 

2021- 
2025 

Районна 

організація 

Товариства 

Червоного 

Хреста 

 

Місцевий 
бюджет 

 
100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Покращення 

матеріального 

становища 

найуразливіших 

верств населення. 

2. Агітаційно- 

пропагандистс

ька 

діяльність 

Організація лекцій, 

круглих столів, 

оглядів- конкурсів, 

видача буклетів і 

пам'яток з метою 

пропаганди здорового 

способу життя, 

залучення 

безкоштовних 

донорів, пропаганди 

ідей та завдань 

Червонохресного Руху 

2021- 
2025 

Районна 

організація 

Товариства 

Червоного 

Хреста  

Місцевий 
бюджет, 
районна 

 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Видання 

агітаційно- 

пропагандистськ

их 

інформаційних 

друкованих 

матеріалів з 

метою 

поліпшення та 

зміцнення стану 

фізичного і 

психологічного 

здоров’я людей 
 ВСЬОГО     500,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0  
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7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

 Координацію та контроль виконання заходів Програми “Підтримки і 

розвитку Збаразької районної організації Товариства Червоного Хреста  

“Милосердя для кожного” на 2021-2025 роки” здійснює відділ охорони 

здоров’я та соціального захисту Збаразької міської ради. 

 


