
 

 

 

                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

                                                                                                   

Від   22 квітня   2016 року                                                                                      № 16/10 - 16 

м. Бурштин 

 

 

 

Про затвердження міської програми 

підтримки діяльності міської 

організації Товариства Червоного 

Хреста України на 2016 рік 

 

 

 

 Відповідно до ч. 3 ст. 14 Закону України «Про товариство Червоного Хреста 

України», розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 

25.03.2013 р. № 192 «Про затвердження заходів з підтримки діяльності районної організації 

Товариства Червоного Хреста України на 2016 рік»  з метою опіки над одинокими 

громадянами похилого віку, над дітьми-інвалідами, дітьми-сиротами, багатодітними 

родинами, надання допомоги потерпілим при стихійних лихах та надзвичайних ситуаціях, 

відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

вирішила : 

 

1. Затвердити міську програму підтримки діяльності міської організації Товариства 

Червоного Хреста України на 2016 рік (далі – Програма), додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань 

гуманітарної політики І. Мазур., заступника міського голови Н. Кицелу. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                Роксолана Джура 

 

 

 

 

                 



   

 

 

Додаток 1 

                                                                                                                 до рішення  міської ради  

                                                                                                               від 22.04.2016 № 16/10-16 

 

 

ПАСПОРТ 

Програми підтримки та розвитку діяльності Бурштинськоі міської організації 

Товариства Червоного Хреста України  

на 2016 рік 

 

1. Ініціатор розроблення програми: Бурштинська міська організація Товариства      

Червоного Хреста. 

2. Розробник: Бурштинська МО ТЧХ. 

3. Термін реалізації програми: 2016 рік.  

3. Етапи фінансування програми: протягом 2016 року.  

4. Обсяги фінансування Програми : в межах кошторисних призначень. 

5.       Очікувані результати виконання Програми: 

 

        В ході виконання заходів по реалізації Програми підтримки та розвитку 

діяльності міської організації Товариства Червоного Хреста стане можливою 

організація наступних, заходів: 

-надання допомоги особам, якими опікується Червоний Хрест, в тому числі 

забезпечення продуктами харчування до Всесвітнього Дня Червоного Хреста, Дня 

Незалежності України, Дня людей похилого віку, Міжнародного дня інвалідів, 

основних релігійних свят;  

-надання допомоги населенню, яке постраждало від стихійних лих та надзвичайних 

ситуацій; 

-зустріч та лекції у навчальних закладах міста та трудових колективах з метою 

поширення ідей здорового способу життя, залучення населення до участі в 

безкоштовному донорстві, тощо;  

-проведення у навчальних закладах міста оглядів, конкурсів, присвячених Дню 

Червоного Хреста, Дню здоров’я, Дню боротьби з туберкульозом, Дню боротьби зі 

СНІДом; 

-висвітлення у засобах масової інформації діяльності Товариства Червоного Хреста;  

-залучення до співпраці з міською організацією Товариства Червоного Хреста 

широкого кола громадськості через трудові колективи, громадські організації .  



 

Обгрунтування доцільності затвердження ПРОГРАМИ підтримки та розвитку 

діяльності Бурштинської міської організації Товариства Червоного Хреста 

України на 2016 рік 

 

Вступ 

          Одним з основних завдань Бурштинської міської організації Червоного Хреста 

України є допомога органам державної влади та місцевого самоврядування в їх 

діяльності у гуманітарній сфері.  

Незважаючи на поступову стабілізацію економічної ситуації в країні, все ж таки 

частина працездатного населення міста виїжджає на роботу в країни близького та 

далекого зарубіжжя, залишаючи без належної опіки своїх похилих батьків та 

неповнолітніх дітей, які потребують всебічної допомоги.  

 

Мета Програми. 

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

потреб суспільства, Програма передбачає підтримку та розвиток діяльності 

організації Червоного Хреста в таких напрямках:  

1.Допомога самотнім перестарілим громадянам.  

2.Опіка над дітьми - інвалідами. 

3.Шефство над багатодітними родинами.  

4.Опіка над дітьми - сиротами. 

5.Пропаганда гуманних ідей та завдань Товариства Червоного Хреста.  

6.Пропаганда безкоштовного донорства. 

7.Матеріальна, моральна підтримка, надання медико-соціальної допомоги людям 

похилого віку. 

8.Захист прав і гідності людини. 

9.Надання допомоги потерпілим в надзвичайних ситуаціях.  

10.Пропаганда здорового способу життя серед молоді та дорослого населення.  

 

Очікуваний результат від реалізації Програми.  

         В ході виконання заходів по реалізації Програми підтримки та розвитку 

діяльності міської організації Товариства Червоного Хреста стане можливою 

організація наступних заходів: 

-надання допомоги особам, якими опікується Червоний Хрест, в тому числі 

забезпечення продуктами харчування до Всесвітнього Дня Червоного Хреста, Дня 

Незалежності України, Дня людей похилого віку,Міжнародне дня інвалідів,основних 

релігійних свят; 

-надання допомоги населенню, яке постраждало від стихійних лих та надзвичайних 

ситуацій; 

-зустріч та лекції у навчальних закладах міста та трудових колективах з метою 

поширення ідеї здорового способу життя, залучення населення до участі в 

безкоштовному донорстві, тощо;  

-проведення у навчальних закладах  міста оглядів, конкурсів, присвячених Дню 

Червоного Хреста, Дню здоров’я, Дню боротьби з туберкульозом, Дню боротьби зі 

СНІДом; 

-висвітлення у засобах масової інформації діяльності Товариства Червоного Хреста;  

-залучення до співпраці з міською організацією Товариства Червоного Хреста 

широкого кола громадськості через трудові колективи, громадські організації.  

 

 

 



Заходи та строки 

виконання Програми 

№ 

з/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

Загальна 

сума 

видатків 

Відповідальні 

виконавці 

1. Надання допомоги 

самотнім, 

малозабезпеченим 

громадянам, в т.ч. 

забезпечення продуктами 

харчування, 

найнеобхіднішими 

засобами гігієни та догляду 

 

Протягом  

року 

 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Міська 

ОТЧХ 

2. Організація лекцій, 

круглих столів,оглядів-

конкурсів з метою 

пропаганди здорового 

способу життя, залучення 

безкоштовних донорів, 

пропаганди ідей та 

завдань.  

Протягом  

 

2016 року 

 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Міська ОТЧХ, 

відділ освіти і 

науки, відділ у 

справах молоді 

і спорту, 

служба у 

справах дітей, 

керівники 

установ та 

організацій 

міста, КО 

«Бурштинська 

центральна 

міська 

лікарня». 

 

Фінансування Програми 

         Заходи, передбачені даною Програмою, фінансуються за рахунок коштів 

міського бюджету затверджених на 2016 рік у сумі 5000(п’ять тисяч) гривень та за 

рахунок обласної організації Товариства Червоного Хреста України.  

 

Контроль за реалізацією  заходів Програми 

         Контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник міського голови Н. 

Кицела та голова комісії з питань гуманітарної політики І. Мазур. 

 

 

 

 

 

            Секретар міської  ради                                                           Богдан  Рибчук 

 

 


