
КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СкJШКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  роsвитку  Киево-Святошинської  районної  
організації  Товариства  Червоного  Хреста  України  на  2018-2020 роки  

Відповідно  до  законів  цкраїни  «Про  місцеве  самоврядування  в  цкраїні», «Про  місцеві  
державні  адміністрації», «Про  Товариство  Червоного  Хреста  цкраїни», «Про  статус  
ветеранів  війни, гарантії  їх  соціального  захисту», «Про  основи  соціальної  захищеності  
інвалідів  в  цкраїні», «Про  соціальні  послуги», на  підставі  подання  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  області, враховуючи  висновки  та  рекомендації  
постійної  комісії  з  питань  охорони  здоров 'я, материнства, дитинства, праці  та  соціального  
захисту  населення  районна  рада  

в  іі  р  і  ш  1і  л  а: 

1. Затвердити  Програму  розвитку  Киево-Святошинської  районної  організації  
Товариства  Червоного  Хреста  цкраїни  на  2018-2020 роки  (далі  — Програма), що  додаеться. 

2. Структурним  підрозділам  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області, відповідальним  за  виконання  Програми, забезпечити  виконання. 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  районної  ради  
з  питань  охорони  здоров 'я, материнства, дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення. 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
28 лютого  2018 року  
N~ 401-26-VII 
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І. HACHOPT 

1.  Ініціатор  розроблення  Киево-Святошинська 	районна 	державна  
програми  адміністрація  Київської  області  

2.  Підстава  Закон 	України 	«Про 	місцеві 	державні  
адміністрації», 	Закон 	України 	«Про  
Товариство  Червоного  Хреста  України» 

3.  Розробник  програми  Управління  соціального  захисту  населення  
Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  
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України  

б. Фінансове-економічне  Фінансування  Програми  здійснюватиметься  
обrрунтування  за  рахунок  коштів 	районного  бюджету  та  

інших  джерел  відповідно  до  законодавства  
7.  Термін  реалізації  Г2018-2020 роки  

програми  
8.  Перелік  бюджетів, які  Районний  бюджет  

беруть  участь  у  
виконанні  програми  

9.  Відповідальний  Управління  соціального  захисту  населення  
виконавець  програми  та  Киево-Святошинської  районної  державної  
головний  розпорядник  адміністрації  Київської  області  
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IL Обrрунтування  необlідності  прІ.Ійняття  ПрограNпн  

Киево-Святошинська  районна  організація  Товариства  Червоного  Хреста  
України  (далі  - Товариство) е  всеукраїнською  добровільною  громадською  
гуманітарною  організаціею, яка  зареестрована  розпорядженням  голови  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області  
22 грудня  1998 року  №  41. 

Товариство  допомагае  у  наданні  медицної  і  гуманітарної  допомоги, бере  
участь  у  наданні  міжнародної  допомоги, забезпечуе  медико-соціальну  допомогу  
найменш  соціально  захищеним  верствам  населення . 

Програма  розвитку  Киево-Святошинської  районної  організації  Товариства  
Червоного  Хреста  України  на  2018-2020 роки  (далі  - Проrрама) розроблена  на  
підставі  Закону  України  «Про  місцеві  державні  адміністрації», Закону  України  
«Про  Товариство  Червоного  Хреста  України», Закону  України  «Про  статус  
ветеранів  війни, гарантії  їх  соціального  захисту», Закону  України  «Про  основи  
соціальної  захищеності  інвалідів  в  Україні», Закону  України  «Про  соціальні  
послуги» та  інших  нормативно-правових  актів. 

ІІІ. Мета  Програми  

Метою  Програми  е: 

- організація  медико-соціальної  допомоги  громадянам  похилого  віку, 
інвалідам  та  іншим  верствам  населення, які  потребують  соціального  захисту; 

- попередження  та  полегшення  людських  страждань  під  час  збройних  
конфліктів, стихійного  лиха, катастроф  та  аварій; 

- організація  підготовки  населення  до  надання  першої  допомоги  і  догляду  
за  хворими  вдома; 

- сприяння  органам  місцевої  влади  у  медичному  обслуговуванні  поранених  
і  хворих  військовослужбовців , цивільного  населення  під  час  збройних  
конфліктів, допомога  і  моральна  підтримка  вимушеним  тимчасово  
переміщеним  особам  з  Автономної  Республіки  Крим, Східної  України, які  
постраждали  в  районах  проведення  антитерористичної  операції, які  
перебувають  на  території  району; 

- сприяння  органам  влади  у  їх  діяльності  в  гуманітарній  сфері  тощо; 
- придбання  продуктових  наборів, медикаментів, обладнання  для  учасників  

антитерористичної  операції, надання  допомоги  вимушеним  тимчасово  
переміщеним  особам  з  Автономної  Республіки  Крим, Східної  України, які  
постраждали  в  районах  проведення  антитерористичної  операції; 

- створення  сприятливих  умов  для  відпочинку  дітей-інвалідів, які  
проживають  на  території  Киево-Святошинського  району. 

N. Завдання  Програми  

Пріоритетними  напрямками  визначено : 



- співпраця  з  органами  місцевої  влади; 
- організація  медико-соціальної  допомоги  патронажної  служби  одиноким  

громадянам  похилого  віку, інвалідам  та  іншим  верствам  населення, які  
потребують  соціального  захисту; 

- забезпечення  функціонування  центру  медико-соціальної  допомоги  в  
Киево-Святошинському  районі  Київської  області. 

- організація  підготовки  населення  до  надання  першої  медичної  допомоги  і  
догляду  за  хворими; 

- заохочення  дітей  та  молоді  до  участі  в  діяльності  Товариства; 
- навчання  доглядальниць  основам  догляду  за  тяжкохворими  в  домашніх  

умовах, навчання  соціальних  робітників, волонтерів  догляду  за  тяжко  хворими  
паціентами  похилого  віку, створення  бази  даних  та  контроль  за  подальшою  їх  
роботою. 

- створення  та  поширення  соціальної  реклами  щодо  пропаганди  здорового  
способу  життя  червоно-хресного  руху  в  районі; 

- створення  умов  для  ефективного  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  та  
дітей-інвалідів, які  не  можуть  обходитись  без  сторонньої  допомоги; 

- розвиток  міжнародних  відносин  у  сфері  дитячого  оздоровлення  та  
відпочинку . 

V. Заходи  Програми  

5.1. Навчання  основам  догляду  за  тяжкохворими  в  домашніх  умовах. 
5.2. Надання  допомоги  в  оздоровленні  та  відпочинку  дітей  та  

дітей-інвалідів  Киево-Святошинського  району  Київської  області, які  
потребують  сторонньої  допомоги. 

5.3. Надання  допомоги  до  Веесвітнього  Дня  боротьби  з  туберкульозом . 
Проведення  Міжнародного  Дня  людини  похилого  віку  та  Дня  боротьби  з  
бідністю, надання  допомоги  до  Великодня, надання  допомоги  до  Дня  інваліда. 

5.4. Придбання  медикаментів, обладнання  та  медичного  інвентарю  для  
учасників  антитерористичної  операції  інвалідам, людям  похилого  віку. 

5.5. Створення  кімнат  медико-соціальної  допомоги  Товариства  в  селах  
Киево-Святошинського  району  Київської  області . Забезпечення  
функціонування  кімнат  медико-соціальної  допомоги  Товариства  в  селах  
селищах  району, з  метою  збільшення  обсягів  медико-соціальної  допомоги  
верствам  населення, які  потребують  соціального  захисту. 

5.6. Створення  та  забезпечення  функціонування  загонів  першої  допомоги  
Товариства  для  надання  першої  допомоги  населенню, яке  постраждало  
внаслідок  надзвичайних  ситуацій  техногенного, природного  та  соціального  
характеру  тощо  (оренда  транспорту, закупівля  медикаментів, продуктів  
харчування, води  та  інше}. 

5.7. Сприяння  діяльності  Товариства  із  залучення  керівників  установ, 
організацій  усіх  форм  влаеності, благодійних  громадеьких  релігійних  конфесій. 

5.8. Висвітлення  у  засобах  масової  інформації  роботи  Товариства . 



цІ. Фінансування  Програмп  

Фінансування  Програми  здійснюватиметься  за  рахунок  коштів  районного  
бюджету  в  межах  затверджених  асигнувань  на  2018-2020 ріки, виходячи  з  
реальних  фінансових  можливостей . 

VII. Очікувані  реsультати  

Реалізація  Програми  розвитку  Товариства  дасть  змогу: 
- удосконалити  механізм  підтримки  різних  категорій  населення, створити  

правові  передумови  для  повноцінного  функціонування  центру  
медико-соціальної  допомоги  в  районі; 

- 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  свого  здоров'я; 

- удосконалити  систему  надання  допомоги  громаді  Киево-Святошинського  
району  Київської  області; 

- удосконалити  механізм  залучення  організацій  до  вирішення  проблем  
одиноких  громадян  похилого  віку; 

- збільшити  кількість  дітей, охоплених  організованими  формами  
оздоровлення  та  відпочинку, зокрема: дітей-інвалідів  та  дітей-інвалідів, які  не  
можуть  обходитись  без  сторонньої  допомоги  підвищити  рівень  обізнаності  
громадськості  про  співпрацю  з  закладами  освіти  та  охорони  здоров 'я  . 

Ііерівник  апарату  адміністрації 	 О.Д. Горін  


