
Заявка на участь у конкурсному відборі

Назва громадської організації, що 
подає конкурсну пропозицію

Подільська районна організація 
Товариства Червоного Хреста України в 
м. Києві

Назва пріоритетного напрямку Надання інших соціальних послуг.

Назва проекту Доступний простір допомоги Червоного 
Хреста Подільського району м. Києва

Відповідність проекту оперативним 
цілям, завданням та заходам Стратегії 
розвитку міста Києва до 2025 року

Повністю відповідає Стратегії розвитку 
міста Києва до 2025 в секторі 2.3. 
«Соціальна підтримка та допомога» та в 
секторі 2.4 « Охорона здоров’я та 
здоровий спосіб життя » Економічно 
ефективна для бюджету м. Києва, 
планується залучення 15,8 % бюджетних 
коштів.

Загальна с 
(реалізації'

ума витрат для виконання 
проекту, тис.грн.

1 130,8

Очікуване 
міста Києв

фінансування з бюджету 
а, тис.грн.

178,87

Мінімально необхідний обсяг витрат 
для виконання (реалізації) проекту, 
тис.грн.

178,87

Терміни реалізації проекту 2019 рік
Адреса громадської організації 
Телефон, факс, e-mail

м. Київ Контрактова площа, 12 
тел. 425-50-27 
моб. 097-732-52-54

Прізвище, ім 'я, по батькові голови 
громадської організації

Гребенчукова Альона Сергіївна

Підпис керівника громадської організації '

Дата

А. Гребенчукова

Дата реєстрації заявки---------------------------------- * 0S. Py.J/7/V
Реєстраційний номер конкурсної 
пропозиції
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РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖУШШ

СТАТТЯ І
Праконий сгаїлс Орі ані іанії

і ае Положення визначає слиним порядок функціонування Подільської пайпнної 
ері анш.ші і овариства Червоного Хреста України в м.Києві. *

1  Подільська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м Києві 
.14 Орі аішіїїни) г неприоутковою добровільною гуманітарною громадською оргшігіаніп« 

ииі4,юв.«онсіівашмі«о частиною організації Київської міської організації га Товариства

• ™ т г  ' п  Л  І РаЖ'' (ДШ" І0Вар№ТВ0> " ,,іл0"-у- ДІ«ЯІЛІЄП. якої поширкхться па всій гсриюрі; І Іодшьського району в місті Кисві.
Відносини, нов язані з діяльністю Організації, визначення її правового статусу іа 

правових їасад діяльності регули* Закон України «Про Говаристю Червоного Хрссш 
України Віл 28 листопада2002 року № 330-]У га чинний СгаїугТовариства. '

..  Орган нація в своїй діяльності керується Конституцією України нормами 
Міжнар.лного гуманітарного права, чинним законодавством України, чинним Статутом 

аричва. Іоложенням про Київську міську організацію Товаристаа Червоного Хреста 
^ р а їи іі та ним Положенням, і, стосунках із органами д е р ж і о ї  влади 
зоернж автономність, що дозволяє їй постійно здійснювати свою діяльність згіда, , 
основоположними принципами Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця (далі Міжнародний рух). и

0 „ г » 2 » І Г ШЯ 0 р ,а н ім " ію '  « “»“НИМ документом, що регламентує діяльність 
О ріанш і,,,, р,„рошене відповідно до чинного Ста,у ,у Товариства. Положені« про 
Кшвеьк) міську організацію Іовариегва Червоного Хреста України. Типового положення 
про міську, районну, міськрайопиу організацію Іовариегва Червоного Хреста Україні! 
чинної« іамнюдавства та основоположних принципів Міжнародног о Руху Червоного Хреста 
і Іервоноґо іІівмісяця (далі Міжнародний Рух), а саме:

Гуманність
Міжнародний Рух, виникнення якого зумовлене прагненням надавати допомогу всім 

пораненим на полі оою без винятку або переваги, намагається за будь-яких обставин’ як на 
Міжнародному, так і на Національному рівні попереджувати або полегшувати страждання 
людини. Міжнародний Рух покликаний .захищати житня та здоров'я людей і убезпечувати 
повагу^ до людської особистості. Він сприяє досягненню взаєморозуміння, дружби 
ешвроошшцгва і міцного миру між народами. " " '

ІІV» і,Vредженіегь
Міжнародний Рух не робите будь-якого розрізнення за расовою, релігійною, класовою 

отакою  або иолпичними переконаннями. Він лише намагається полегшувати страждання 
людей в першу чергу тих., хто найбільше цього потребує.

Нейтральність
Щоб Збереп и загальну довіру, Міжнародний Рух не може приймати будь-яку сторону у- г •--,--... і 14 У

всі у пати в суперечки політичного, расового» релігійного абозбройних, конфліктах і 
щеояшч чного характеру 

Незалежність
»• £  М,^ народний Р>х незалежний. Національні Товариства, надаючи допомог) ур я д у  в 
йот о ,1 у ма^парній ̂ діяльності і дотримуючись законів своєї країни, повинні, проте, завжди 
шерп дій автономію, щоб мати можливість діяти відповідно до принципів Міжнародного
і /у А. у , ; • і

[«ір^ВІГІЬІіктЬ
^ : - к І  / ?0|Г| добров‘льн‘й діяльності щодо надання допомоги Міжнародний Рух ні в якій 
мірі нумерується прагненням одержання вигоди.



І ДНМІСІ ь
..'-якій країні може бути тільки одне Націонал 

або Червоного Півмісяця. Воно відкрите для всіх і мо> 
дшльніс. ь на всій гери горії країни та за її межами.

> тверсальїіісгь
Міжнародний Рух с всесвітнім. Всі національні 

правами зобов'язані надавати допомогу одне одному.
Організацій у своїй діяльності дотримується принципів, передбачених Законом 

Україгл, . ;ро і ромадські об'єднання».
4. ІЬ ниє найменування Орі анізанії українською мовою І іодільеька районна 

оргаиЬодч Товариства Червоною Хреста України в м. К'и

:ше Товариств« Червоного Хреста 
ке здійснювати свою гуманітарну

овариства користуються ршними

СУ ' >чене найменування Організаціїукраїнською мовою Подільська РО Ї ЧХУ.
Повне найменування Оріанізаиії англійською мової

Гкгатіп Red Cross in Kiev city.
■ Скорочене найменування Організації англійською \
city.

5. Організація:
( ’ юридичною («собою зі статусом місцевого осередку Товариств "< необмеженим часом 

діяльнос;;. яка дотримується в своїй діяльності Статуту 
керівного орі ану і овариства. підконтрольна і підзвіти 
відокрем іене майно, самостійний баланс, рахунки їв том} 
бланки, .пампи, печатки з зображенням Червоної о Хрес 
затверд» уються Президією Правління Організації і реєструються в установленому порядку

6, Місцезнаходження Організації: Україна, 04070 м.Київ. Контрактова площа.
будинок 12.

СТАТТЯ 2 
С тру кту па О п ran b an  її

(порядок створення, .■діяльності та щтнштення діяльності.)

]. Організація за своєю структурою відповідає адНі 
та подія} і складається з первинних організацій, які ство 
за місце« проживання, роботи чи навчання членів Товарі 
члені» Товариства т  їх бажанням об'єднатися у верв 
кожний -і цих членів Товариства не входить до нерві 
навчання, роботі або проживання.

2. Місцеві осередки і відокремлені підрозділи і 
Правління Товариства та здійснюють свою діяльність 
Положення про них. Положення про місцевий о 
Товариш ва містить інформацію про їх найменування, 
органів, "порядок обрання керівних та контролюючих с 
повноважень керівних та контролюючих органів. Пол 

їємлєний підрозділ Товариства не може супереч 
Положей^ио про Київську міську організацію І овар 
П олож е-"V про Організацію та чинному законодавству.

3. Вищим керівним органом для Подільської 
Червоною Хреста України в м.Києві та її первинних с 
скликає? srfjf один раз на п’ять років.
• 4. організація самостійно вирішує питання ш 

иапря.ци роботи відповідно до чинного Статуту к 
міську організацію Товариства Червоного Хреста Укр.

:ві.

:> -  Ро«Ш district organization о! 

свою -- Pod і I DO of URCS in Kiev

овариства, ршіен ь вищого 
і вищому органу Товариства, має 
числі валютні) в установах банків, 

га та іншу атрибутику, зразки яких

Ініетративно-територіал ьні й ознаці 
юються за територіальною ознакою 
їства у разі наявності п’яти і більше 
гину організацію та за умови, що 
тво ї організації за Іншим місцем

овариства утворюю’! ьея рішенням 
ш  основі Статуту  ̂ Товариства і 

сере док. відокрем лен и й ні дро зділ 
назву керівних та контролюючих 

рганїв, строк повноважень, перелік 
оження. про місцевий осередок та 
ш щ чинному Статуту Товариства, 
иетва Червоного Хреста України.

районної організації Товариства 
рганізаній с з'їзд Товариства-, який

•іутріш»ьої діяІїЬі-гості. визначаючи 
»вариства* Положення про Київську 
іїни. Положення про Ор» анізаиін).



ш ит і с '...лонодавства та основоположних принципів 
vficoer іг ■ - з. проводить звіти і вибори» формує керівні <

■ Орпіііішції, прийняте і перевищенням і 
•;> деречі: ь- Сіатугу Товариства, Положенню про Кнїве 
Черпне:«' Хреста України. Положенню про Оріанмаиію 
Г-еі у.Г:->Ь. : діяльність Організації. скасовується організац

5. ііможення про Організацію приймається Прав: 
Правлінням відповідно Київської міської організації і за- 
Іоварисїг,

їмд , і доповнення ло Положення про Організацій' 
змій і л овнень до Статуту іовариства, Положення 
Товарна ш  Червоного Хреста України приймаку 
затверджу ю іься в установленому порядку і подаються і 
•ч** страд: в термін, встановлений Президією І іравління І

СТАТТЯЗ
■ Емблема, иранор. роя іи н ава

Міжнародного Руху з урахуванням
іргаии.
sol*х повноважень, або якщо воно 
»ку міську оргдаізацію Товариства 

та іншим нормативним актам, що 
кто вищого рівня, 
іииям Організації, погоджується з 
верджується Президіє» Правління

>, у тому числі внесені на підставі 
про Київську міську організацію 
ітьея правлінням Орі знизанії, 
і реєстрацію до органів державної 
овариства.

на й їй єну в а н ня Ч ервоно \

Укр
, Організація використовує емблему, прапор, ро

Червоно* •. Хреста, передбачені Указом Президента 'S 
Товариство Червоного Хреста України ■>. Законом У 
Хреста. Червоного Півмісяця. Червоного Кристала в Укр 
використання Національними Товариствами емблеми 
Півмісяця і 9і) і року, прийнятими XX Міжнародною 
переглянутими Радою делетагів (Будапешт, і 991 p.).
грудня 2005 р. іЖенева. 2005 p.), пунктом 2 Резолюні 
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця від 22 червня 
цілей, визначених Міжнародними Конференціями Черво 
відповіде • доЖеневських конвенцій 1949 року.

За незаконне використання емблем, розпізнавапьн 
Хреста. Червоного Півмісяця та Червоного Крнста. 
зідПіП г 1 пості відповідно до чинного законодавства.

у., ліізаці« зобов'язана сприяти органам дер» 
запобігання будь-яким зловживанням у ви кори ста! 
Червоно: >■ Півмісяця і Червоного Кристала та їх приї 
органи та суди про будь-які зловживання, пов'язані з йор 

2. Емблема явлж собою зображення геральдичною 
тлі. Зараж ення Червоного Хреста складається з п’яти од 

Разом і емблемою і овариства може використову 
колу «школо зображення геральдичного знака Червои 
Хреста України».

О рганізація, її члени, працівники, волонтери юбс 
і Ірезилк ь' Правління Товарне іва Положення про внутрі 
які’грз*н.г:-к>ться на Міжнародних та Національних право 

Прапор являє собою прямокутне полотнище білої ' 
Червойки \Xpec і . який складається з п’яти однакові 

Vsoro ширини 3:2. Прямокутник, у якому ро 
еклпд;л- і -ф л о т і полотнища.

З метою розпізнавання Організація викориегор 
т.іоді.тьськнго району міста Києва. Подільського, затв 
Товарис-на 13 серпня 1992 р. та зареєстровану N-

льнізнаки та
о Хреста
пізнавальні знаки та найменування 
аїни від 28 жовтня 1992 р. «Про 

Країни «Про символіку Червоного 
аїиі» від 8 липня 1999 р„ правилами 

Червового Хреста і Червоного 
койференпіт) з Відень. 1965 р.) і 
Додатковим Протоколом III від 8 
і І XXIX Міжнародної конференції 
>006 р. та (Статутом Товариства для 
його Хреста і Червоного Півмісяця.

их знаків і найменувань Червоного 
и  винні особи притягуються до

авної влади в їх зусиллях щодо 
ні символіки Червоної‘О Хреста, 
шиентш, сповіщати правоохоронні 

іушенням у вищ>рмс ; а ;іиі симгшнш 
знака Червоного Хреста на білому 

.пакових квадрат ів.
Датися логотип у вигляді напису по 
зга Х рест: Товариство Червоного

ув'язані чітко виконувати, прийняте 
пні правила використання емблеми, 
вих документах, 

кольору, в центрі якого зображено 
квадратів. Відношення довжини 

змішена емблема Червоного Хреста.,

ус емблему Товариства на тери торії 
рджеиу позачерговим XVI з'їздом
ипстерс гвом ю с т и ц і ї України у



порядку.
СТАТТЯ 4 

Основна мета і го зовні завда

Оср злою метою діяльності Організації є попе 
с г а ж д а ?  під мас збройних конфліктів, стихійного 
Ж юмогн : шчній службі Збройних Сил і органам о 

.ади в їх діяльності і? туманігарній 
»є- :лгч. > єно. без будь-якої дискримінації за націоналі» 
мовною» гасовою ознаками чи політичними нереюс 

іашсн:« іч«н\ іііде гавах.
Освч пиою метою діяльноечі Товариства не є о грим 
я »  виконання цін мсти Організацій у вспи 

веряджу:
І. (пічок органам місцевої влади. підрозділам 

Уктаїнн. дшжм військовим формуванням та органа 
району •:  ̂ л Кис ва в медичному обслуговуванні поранеї 
іш&ілшог,' населення під час збройних конф ііктів відн 
12 серпн* 1949 р.. ратифікованих Україною 8 липня 
Протоко.-/« до них від 8 червня 1977 р. (І. II) та від 8 
Україно«:« ;Н серпня 1989 р. (1. II) та 22 жовтня 2009 
Закону У країни < Про Т овариство Червоного Хрест а Укр

2 ( глнпрацки з органами місцевої влади з ме 
.міжнародного гуманітарного права за забезпечення і 
Четмчо- л*им:сяця та позначень, інших емблем і 
міжнаї - • •. н  о гуманітарного права.

?. Організовує службу по паланню екстреної Д< 
внас.іі кж надзвичайних ситуацій, з метою пом'якшені 
л.члш ж .'Ьа.ш внаслідок збройних конфліктів, внутрішніх

4. К- ••ОРДИНУС за зшйснкх роботу з розповсюдженії 
га основі'Л-.'-.'іожни.ч принципів Міжнародного Руху на 
Києва,

5. Силами патронажної служби, яка діс па піде 
медико-с ■ г.альну допомогу одиноким громадянам 
соціальна незахишеним верствам населення, сприяє 
влади, спрямованих на охорону здоров'я і надання .. 
населення, співробітничає для виконання цих завдань з

6. Бере участь в організації хоснісів. притулків 
одиноких людей похилого віку, організовує цешри 
с.-.л . примки та реабілітації, склади одягу, иунк

х і -сабілі галії хворих та надання першої допомс 
населення

7. Бере участь у виконанні місцевих прогр 
пв. разом з оріанами і складами охорони з 
Шснкх роботу по залученню громадян де•;Кіив£-.

давш 
орган її

ля
(ЩІ.ЯМ-И

Снівообі
іаніоиальїад

НІССДЄй! :л . оезоїтип НОГО 
ВІДІЮВІЛКЇІХШ ЇХ СГГОУС)
ЧервомеР* ІІшмісяця.

8 . . Бере участь в організації шдютовки часе: 
'ІОИОМОГИ /  ДОГЛЯДУ U! хворими.

У Яада* допомогу і моральну підтримку ми рай

і ня Організації

зеджеиня та полегшення людських 
лиха, катастроф, аварій, надання 

корони здоров'я, сприяння органам 
|)ери Зазначена мета досягається 
йою, расовою, статевою, редіїїйноіо, 
«аинями або на будь-яких інших

али я приоутку. 
овленому чинним законодавством

медичної службі > ропних Сил 
ох орони здоро в' я П©дідьського 

■під і хворих військовослужбовців та 
звідно до Женевських конвенцій від 
1954 p., а також трьох Додаткових 
грудня 2005 p. (Ill), ратифікованих 

D. (Ш), Статуту Товариства, а також 
■аїни».
wo забезпечення дотримання норм
хисту емблеми Червоного Хреста і 
начв, що знаходяться під захистом

.щомога населенню, постраждалому 
я етану вразливих осіб і громад, що 
і заворушень та інших катастроф.

міжнародного і у маиітарного прав 
•ериторії Подільського району міста

аві Положення про неї» організовуй 
ї|охилого віку, інвалідам та іншим 
реалізації програм органів місцевої 

фпомоги малозабезпеченим верствам 
питими організаціями та установами, 
з соціального догляду інвалідів та 

а кімнат* Червоного Хреста для їх 
аги безкоштовнйго надання речей для 
ги для соціально яезахивдених верств

розвитку донорства, крові та и 
норов’я Подільського району міста 

лав донорів, пропагуванню серед 
іти час з питань давання крові з 
і Товариств Червоного Хреста або

ения до надання першої медичної

там, біженцям та шукачам притулку, які



Г';ткл5;-в&.*'-'-. на іериторії І Іодільського району міста К 
!1р: >, игь діяльність у місцях утримання або 

біженці* а  шукачів притулку на території І! 
використовуючи свої можливості для відновлення { 
і>. тині, шдання посильної гуманітарної допомоги т 

р» ми#і* га бечиски 5 гідності вразливих «атегорій і 
я е ^ е ж н о с ' га нейтральності.

їй  Відповідно до Положень Женевських копне 
«. :а:л~л Міжнародного Руху. Севільсько» угоди ( 
?>ояфсрешііи та Ради делегатів. Стратегії з відновлена 
України «Орі» Іовариетво Червоного Хреста України» 
Міністрів У'країни (№ 694-Р від 1993 рд проводить рої
- ' -.гіЛлі долі осіб незалежно віл націонатьної.
а. . . . V і - і а к і ї  чи політичних переконань або на 6у; 
здикяю "сівісіи (загинули або втратили ролинни 
конфлікт .. стихійних лих, надзвичайних ситуацій 
процесів". СНІ'І і.

і і , Заохочує дітей га молодь до участі в діяльнос і
12, Встановлює зв'язки. ешвробітничаг з віді 

Національних Товариств Червоноі'о Хреста або Черво
13. ІЗивчає та поширю*, передовий досвід роботи (
1*» Т иЙ С ІП О Є  І.4ПИ и і \ О Д Н .  щ о  в и н  Т М Ч '.Ю П . ІЗ

Положеним ! не суперечать чинному законодавству Укр;:

во

РОЗДІЛ II
ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА 1 \  ОКОВ’Я Ж И

СТАТТЯ 5 
Членство » Товаристві

ю

1. Членом Товариства може бути кожен громади 
також особа бет громадянства, які перебувають в Укр. 
Статуї 1 овариства. кодекс поведінки членів, во 
Товариства, сплачують вступні та щорічні членські виє

2. Членство в Товаристві відкрите бет обмеження 
від національних, расових, класових, релігійних та мо 
або будь-яких інших аналогічних підстав.

3. Прийом ч- члени Товариства здійснюється на 
фізичної чоби на ім'я і 'резидента Товарисзта про 
Фітична особа на підставі зазначеної заяви набуває стг

• встуиішг© внеску га отримання посвідчення члена Това
4. Почесними членами і овариства можут ь 

громадяни інших країн, які мають особливі шслуї и ін 
благодійній чи іншій діяльності в інтересах Червоч 

^громадянина почесним членом Товариства приймається 
$идії Правління Товариства га за поданням 

кршї Товариства Червоного Хреста України.
З числа Почесних членів Товариства Нравлн 

пйиб підтримує розвиток Товариства, підвищу* йо 
>дУт . „їрисява може брати участь у роботі керівні 

' .правамо,ті• су. ос > принц ооирш'1! цію оу ги обраним до кс 
Правління Говариства мас право позбавити Патр

не ви.
тимчасового проживания мігрантів, 
одільеького району міста Києва, 
юдинних зв’язків (або возз’єднання 
а адвокаті' щодо поліпшення умов 
■пртщжх, до'ірямунт*пісі» принципів

■щій. Додаткових І Іротоколів до них, 
1997 р.). революцій Міжнародних 
я родинних зв'язків (200? р.). Закону 
(2002 р.) та розш)|)ядашшя Кабінету 
•оту по розшуку, жвгєднанню  родин 
расової, статевої, релігійної, мовної. 
;ь-дашх інших аналогічних підставах. 
і зв'язок) під час воєн, збройних 
та внаслідок сучасних міграційних

Організації.
овідними їх. статусу організаціями 
го Півмісяця.
ганізацій Товариства.
•атутної мети Товариства та Цього 

НІШ.

ним України, іноземні громадяни, а 
ші на законних підставах, визнають 
ітерів га працівників організацій 

фки і досягай 14 років, 
граничного віку для всіх незалежно 

виих ознак, ідеолог)чних переконані:»

підставі письмової або усної заяви 
■щжаішя стати членом Товариства, 

«усу члена 'Товариства після сплати 
риства.
бути громадяни України, а також 
ред ’Товариством у сфері милосердя, 
ото Хреста. Рішешш про визнання 
Правлінням Товариства за поданням 

Ьезидій Правліия Київської міської

ня Товариства обирає Плгрона, який 
о авторитет в країні та за її межами, 
їх органів управління Товариства без 
рівних органів Товариства, 
она його звання за неблагопристойш
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гва
.ся

справи, компрометацію принципів Міжнародного Рух} 
іринципів. а також у разі недостатнього представниц

6. Вибуття з членів Товариства здійснюєть 
овариства та/або за бажанням члена Товариства на ні

7. Членство припиняється:
7.1. Через 12 місяців, якщо не поновлюється СГ1.
7.2. У зв'язку зі смертю фізичної особи.
8. Товариство може виключати будь-яку особу 

несумісних з основоположними принципами Мі» 
визначається я« вплив на репутацію чи етику, несумі 
або участь \ заходах, які негативно позначаються на 
який член Товариства повинен бути проінформова 
рішення може бути оскаржене особою, яка виключає 
формі до Правління Товариства. Рішення про виклк 
Правлінням Товариства, є остаточним.

іата членських внесків.

і з членів Товариства за скоєння дій, 
народного Руху та Статутом, що 

сні із сімома основними принципами, 
роботі і репутації Товариства. Будь- 
шй про це в письмовій формі. Це 
вся з членів Товариства, у письмовій 
чемня з членів Товариства, прийняте

СТАТТЯ
Права та обов’язки членів Товариства

їв

ті

І.Чден Товариства має право:
1.1. Обирати і бути обраним до керівних органі

1 голосувати на загальних зборах первинної організації 
на Конференції організації вищого рівня, З'їзді Товари-

1.2. Обговорювати на загальних зборах, Коні) 
Товариства.

1.3. При обговоренні його особистої діяльнос 
бути присутнім та брати участь у загальних зборах, зй< 
організацій Товариства без права голосування при прк

1.4. Звертатися із заявами та пропозиціям 
Товариства, одержувати інформацію про його роботу

1.5'. Вийти з Товариства на підставі заяви індив
2, Член Товариства зобов'язаний:
2.1. Виконувати вимоги Статуту Товариства, 

та працівників організацій Товариства.
2.2. Щорічно сплачувати членські внески.
2.3. Дотримуватись і пропагувати основополож)* 

завдання Товариства, діяльність його організацій.
2.4. Сприяти виконанню рішень керівних орг
2.5. Брати участь у гуманітарних, благодійних.
2.6. Піклуватися про громадян, які потребую 

здоров’я та гідність,
Виконувати покладені на нього громадські

Ш!

РОЗДІЛ І 
КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

СТАТТЯ
Конференція Організації

Вищим керівним органом Організації є З'їзд 
кількісний склад, повноваження та порядок ирийняі

, недодержання його основоположних 
і нтерее і в Товарист ва. 
за рішенням Президії Правління 

дставі письмової заяви.

організацій Товариства, брати участь 
ї. а також у разі обрання делегатом - 

ства,
зеренціях, З'їздах питання діяльності

і або поведінки, як члена і овариства. 
сіданнях Правлінь, Президій Правлінь 

и йнятті рішення, 
и до будь-якого керівного органу 
а давати їй оцінку, 
дуального члена.

Кодексу Поведінки ■ членів, волонтерів

ні принципи Міжнародного Руху, мету

ів Товариства, 
милосердних акціях, 
ь необхідної допомоги, захищати їх

обов’язки.

іовариства. порядок скликання якого, 
тя рішень встановлюються Статутом
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: овариетва. Рішеная з’їзду Товариства с обов'язковими
2. Органом управління Організації є К'онфере 

-роводиться один рач на 5 років. Конференція уособ, 
рганізації якої представляють делегати Конференції.

Порядок та процедура обрання делегатів 
Правління Орі аннаціїза рік до Конференції.

Кожний делегат маг один голос. Рішення Ко 
первинних організацій, шо входять до складу Органна

3. Конференція Організації;
3.1. Заслуховує, обговорює і затверджує звіти і 

Орі анізації, дає оцінку їхньої діяльності.
3.2. Обирає па п'ятирічний термін членів ІІравліг 

кількості і складі, що визначаються Конференцією.
3.3. Обирає делегатів на Конференцію організації
3.4. Реалізує право власності на майно і кошти 

такого рішення Президією Правління Товариства.
3.5. Приймає рішення про створення Орган 

«реорганізацію чи ліквідацію) за погодженням з орган 
затвердженням цього рішення Правлінням Товариства

4. Конференція правомочна, якщо на ній присутні 
делегатів.

Форма юлосування відкрита простою більшістю 
голосуванні.

Рішення про припинення діяльності Організації 
100% обраних та голосуючих делегатів.

5. Чергова Конференція скликається Правлінням 
яка обирає робочу Президію в кількості п'яти чоловік. •

Крім того, обираються робочі органи по забезі 
числі секретаріат, мандатна, лічильна та редакційна ком

6. При необхідності позачергова конференція ск 
Товариства, голови організації вищого рівня, голови 
Організації або на вимогу не менш як 1/3 первинних с

7. У період між Конференціями діяльністю Орга 
Президія Правіїіння Органнації.

СТАТТЯ 7-
Вибори, ротація членів керівних

І. Для забезпечення ефективного кершн 
пропорційного складу представництва у її керівних ор 
Товариства з метою привнесення нових ідей щодо по 
діяльності Орі анізації. а також адаптації Органна 
процесів сучасного світу при обранні членів Т 
Організації необхідно дотримуватись принципів рот 
орі аиів.

Голова Орі анізації

і. Голова є вищою посадовою особою Організації, керує роботою Організації, 
] іравління та і Ірезидії 1 Іравління Орі анізації.

для виконання Орг анізацією, 
іщія Організації, яка скликається і 
іюс Організацію в цілому, первинні

Конференції ви зна чається Рі шен ням

нференції є обов’язковим для всіх 
ції.

■лови. Правління та ревізійної комісії 

ня та ревізійну комісію Організації у 

вищого рівня.
Організації за умови затвердження

ізації та припинення її діяльності 
і за цією вищого рівня з послі дуючим 
і установленому порядку, 
більше як 50% обраних

тих, які присутні і беруть участь у

Конференція приймає 3/4 голосів від

Організації один раз на п’ять років, 
числа яких обирається головуючий, 

іеченню роботи Конференції, в тому 
ісії.
шкається за ініціативою Президента 
Організації, за рішенням Правління 

)фгаиізацій, які об'єднує Організація 
»нації керує голова. Правління та

органів Організації

ицтва Організацією, дотримання 
ганах досвідчених та молодих членів 
дальшого розвитку та удосконалення 
ції до швидкоплинних обставин та 
шетва до складу керівних органів 
здії персонального складу керівних



2. ! 'одоі.а Орі инізаин
2.1, Звітує перед Конференцією Організації та
2.2, Скликає засідання Президії Правління Орг
2.3, Ішдіює скликання позачергової конфере-ш. 

ви кл юч них випадках іиі ці кх: иш&черго ве с к;т кті
входять де?: if складу.

срджус документи, поправки до них. я
Положення про Оргаїтацім),

2.5. Копр, інше діяльність керівних органік Орг
2.6. Пре детайляс І реалізує інтереси Орі анїм 

місцевого самоврядування та громадських орпшії* 
відповідних її статусу організаціях Національних т<
І Іівмісяця ішни-x держав за погодженням з головою с

2.7. Вносить проїкуищії до місцевих органів шіі
2.8. Інформує про роботу Організації на заеі. 

Організації,
2.9. Підписує договори, зобов'язання» дор;- 

документи від імені Організації.
2.30, Пропонує правлінню Організації для о 

Організації
\  *» Чмконус інші повноваження, покладені на 

мрн: голові Організації може бути створе 
нервишшх-'організацій, працівників державних. гро 
інших осіб за їх з» одою, яка нрнймає рішення решмег

4. і Олова Організації частину своїх повноваже
5. На час відсутності голови Організації йот 

Організації а в разі його відсутності - один із чле 
скликання Позачергового засідання правління Оргаї-

6. Якщо голова Оргшіііащї неспроможний вш 
виконує заступник голови Організації, а в раті йоі 
Правління Оргамїзаціїдо скликання нозачері овогс з

7. І олова Організації та його заступники 
законодавством України, Статутом Товариства 
Товариства, цим Положенням, іншими актами "Гов; 
рівня розпорядженнями голови Організації вищого- р

•• ирішення розбіжностей з Пратеііиням 
гол*',-: -юбов'язантІ скликати позачергове чда 
конференцію Організації, рішення яках t  остаточним

9» Голова Орі анізанії несе персональну 
госпо. іарської діяльн ос-гі. Орга кізіції, збереження ні 
достовірність статистичних та звітних даних.

СТАТТЯ

ЯЗОМ у період МІЖ' конференціями.

О р ш л і і м і і  О т

1. Правління Організації є вищим, керівним орг
2. ДЬ складу Правління Організації входять:

. і , І олова Організації (за посадою).

.2, Заступники голови Організації (та посадою
2.3, Члени, які обрані Конференцією.

- гі> членів Правління Організації визначається Конференцією

головою організації вищого рівня, 
шізанїг
із та засідання Правління Організації, у 
т  зборів первинних організацій. що

кІ необхідні для запровадження в життя •

анізації.
^«*ї у місцевих органах влади, органах 

ііях Подільського району міста Києва, 
нїрнсїв Червоного Хреста або Червоног о
рга н гшні І ви шоі о рі отш 
ди та управління.
циніях Правління і Президії Правління

гчення. фінансові та інші юридичні

Драння кандидатури адстуиників голови

нього рішеннями Конференції, 
іа К<н)рли;нашйиа рада Н складе голів • 
іадських га інших орі анізацш. а іакож 
■і/щційііО:ГО.:̂ арактер̂ с 
іь може делегувати своїм заступникам, 
о обов'язки Виконує ізетуїпгвк голови 
иів Президії Правління Організації до 

іізації,
жувати свої обов'язки:, ікло обов'язки 
о відсутності - одна з членів Президії 
асіданяя П равд і пня О рі а и іза ції.

керуються у своїй роботі чинним 
рішеннями вищого керівного органу 
іриства, рішеннями організації вищого 
вня та Президента Товариства, 
чи і іретидією .Правління Організації 
т ш  Пряяівмя або позачергову 
і її Ідл я  гає й и к о н  їш  цю. 

відповідальність за стан фінансово« 
внвх коштів і матеріальних цінностей.№

і)
анЬ-ктї



3, Правління Організації на своєму засіданні 
таємним голосуванням обирає терміном на п’ять рокі
двох термінів підряд, голову Організації, заступника голови Організації, членів Президії 
Правління Організації у кількості, що визначається Правлінням Організації.

 ̂Форма голосування таємна при наявності кворуму, що складає не менш як 50% його 
членів, простою більшістю голосів тих, які присутні 
член Правління має один голос.

Рішення голови Організації та Правління О 
первинних організацій, що входять до складу Орг анізації.

4. Правління Організації:
4.1. Затверджує при необхідності громадські 

діяльності.
4.2. Організує виконання рішень Конференцій Організації.
4.3. Розглядає і затверджує план розвитку за бюджет Організації.
4.4. Обговорює та затверджує звіти про роботу президії правління Організації.

з числа членів Правління Організації 
в. з правом переобрання, але не більше

і беруть участь у голосуванні. Кожний

рганізацн є обов'язковими для всіх 
т ії.

комісії Організації за напрямами її

діяльністю Організації, приймає відповідні

їй.

4.5. Розглядає питання, пов'язані 
постанови, забезпечує їх виконання.

4.6. Приймає рішення про скликання Конференц
4.7. Вносить зміни в кількісний та персональний склад Правління та Президії 

Правління Організації (вводить до складу нових членів замість вибулих).
4.8. Ратифікує договори з відповідними її 

Товариств Червоного Хреста або Червоного Півмісяця
4.9. Зві гус перед Конференцією Організації 
4.1 G. Вносить зміни та доповнення до

Положення із внесеними змінами та доповненнями 
вищого рівня.

5. Засідання Правління скликаються за рішенням Президії Правління Організації не 
рідше одного разу на рік.

Позачергове засідання Правління може бути 
Товариства, голови організації вищого рівня, годов 
Правління Організації або на вимогу не менш як 1/3

статусу організаціями Національних

юження про Організацію, приймає 
після їх погодження з організацією

скликане за ініціативою Президента 
и Організації, за рішенням Президії 
первинних організацій, що входять до

складу Організації, а також на вимогу ревізійної комісії Організації.

СТАТТЯ 10
Президія правління

1. У період між засіданнями Правління Організації роботою Організації керуе 
Президія Правління Організації, до складу якої входять:

1.1. Голова Організації (за посадою).
1.2. Заступники голови Організації (за посадою)
1.3. Члени, обрані Правлінням Організації зі 

умовах ротації.
2. Президія Правління Організації:
2.1. Приймає рішення про скликання засідань Пр
2.2. Розглядає та затверджує плани роботи т.

Організації.
2.3. Заслуховує хід виконання первинними орга:

Орг анізації. Правління Організації та власних ностан
2.4. Підводить підсумки роботи Організації та 

складу.
, >2.5. Розглядає та затверджує документи,

Організації

свого складу терміном на 5 років на

авління Організації, 
а основні заходи президії правління

л націями рішень Конференцій, голови 
ов.

первинних організацій, які входять до її 

іов’язані з фінансовою діяльністю



11

Організації,
2.6. Затверджує склад делегацій для переговорі 

організаціями Національних Товариств Червоного Хре 
заслуховує звіти цих делегацій,

2.7. Розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Ор 
до компетенції Конференції, голови Орг анізації або правліг

. 3. Засідання Президії Правління Організації провод 
квартал.

4. Форма голосування на засіданні Президії Правл 
наявності кворуму, що складає не менш, як 50% його членів, 
які .присутні і беруть участь у голосуванні. Кожний член Пре

СТАТТЯ 10-1 
Конфлікт інтересів

в з відповідними її статусу 
ста або Червоного Півмісяця.

і вішанії, якщо вони не належать 
ня Організації.
ятьея не рідше одного разу на

ния Організації відкрита (при 
простою більшістю голосів тих. 

зидії Правління має один голос.

1. Члени керівних органів Організації повинні 
Організації. Якщо один із членів керівного органу Орта 
високу посаду у державних органах або політичній najfr 
повноваження, які здійснює в Організації.

Якщо цього не відбудеться, член керівного органу 0|[> 
можливе, щоб його нові функції не призвели до виникне: 
виникнення такого конфлікту він повинен утриматися від у 
а зазначений конфлікт повинен бути усунутий виключно в н

2. Усі члени керівних органів Оріанізації новин 
Кодексу Поведінки членів, волонтерів га працівників Товарі

. 3. Будь-який член керівного органу Організації 
компрометацію принципів Міжнародного Руху, недоде 
принципів, а також у разі недостатнього представництва ін 
несумісних із вимогами цього Положення, Статуту Товарна 
волонтерів та працівників Товариства, може бути виклюне 
Організації за рішенням президії Правління Організації. П 
особою, яка виключається, у письмовій формі до керівного 
Рішення про виключення зі складу керівного органу Органі 
остаточним.

4. Голови відокремлених підрозділів та місцевих осере. 
в Товаристві з роботою в державних та/чи місцеь 
самоврядування, політичних партіях та веденням приватного 

Порушення цього принципу є підставою для звільнення

СТАТТЯ 11 
Ревізійна комісій Організації

1. Па Конференції Організації відкритим голосували 
іиізації в кількості п'яти осіб.
Ревізійна комісія із свого складу обирає відкритим голосуванням голову, заступника* У'.. ...'. . у ...олови та секретаря комісії.
2. До складу ревізійної комісії не може обиратися голок 

ієни керівних органів Організації та шт атні працівники Орі
3. Члени- ревізійної комісії не можуть бути членами І 

Організації
4. Члени ревізійної комісії можуть брати участь у робо

діяти виключно в інтересах 
інталії отримає призначення на 
тії. він повинен зняти з себе

ганізації повинен здійснити все 
шя конфлікту інтересів. У разі 

іасті у процесі прийняття рішень, 
тересах О р і !а нізац ії.
н підписати та дотримуватись 

иства.
за неблагопристойні справи, 

ржання його основоположних 
ересів Організації, скоєння дій, 
ва та Кодексу Поведінки членів, 
ний зі складу керівного органу 
е рішення може бути оскаржене 
органу організації вищого рівня, 
лінії, прийняте Конференцією, є

цс і в не можуть суміщати роботу 
их органах влади, місцевого 
бізнесу.
із займаної посади.

ям обирається ревізійна комісія

а Організації, його заступники, 
анізащії.

равління та Президії Правління 

і засідань Правління та Президії
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1 іравлінпя Організації з правом дорадчого голосу. Вони 
позачергового засідання правління чи президії праві 
стосуються діяльності комісії.

5. Ревізійна комісія обирається терміном на 5 років,
6. Засідання ревізійної комісії проводяться в міру не

рік.
7. Ревізійна комісія перевіряє та контролює ф 

Організації, діяльність первинних організацій, звітує 
Організації.

Ревізія Організації проводиться один раз на рік. Вис 
(первинних організацій) проводиться за планом ревізійної 
Організації на поточний календарний рік. а при г
позапланово.

8. Ревізійна комісія Організації надає методичну 
організацій* що входять до складу Організації.

9. Ревізійна комісія діє на підставі затверджей 
Положення про неї, цього Положення, а також Статуту 'Гов,

мають право вимагати проведення 
Іння Організації з питань, що

‘оохідності, але не рідше як раз на

інаисово-господарську діяльність 
про свою роботу на конференції

їіркова ревізія роботи Організації 
роботи, затверджей и м Правлінням 
аявності відповідних підстав, -

допомогу реві зі йн им ком ic i ям

ого Конференцією Організації
•ариства.

СТАТТЯ 12
Звітування керівних органів та оскарження їх. дій

1, Керівні органи Організації звітують про свою д  
один раз на п ’ять років на Конференції або за вимогою вин 
IIрезидента 'Товариства, Правління Товариства, голови 
рівня. Керівні органи Організації звітують перед свої 
надання вільного доступу для ознайомлення з документа 
Організації, засіданнях Правління. Президії Правління 
Також відкриті для ознайомлення членами Товариств 
Організації.

2. Член Товариства, який має намір ознайомитись 
Орг анізації та його керівних органів, письмово направлж 
на таке ознайомлення з переліком інформації, що/. 
•Уповноважена головою Організації особа сповіщає члеї 
якому він матиме змогу ознайомитись з наданою 
межах ткї. яка віднесена до публічної, та на умовах, 
конфіденційної інформації.

3. Рішення, дії, бездіяльність керівників оріанізац 
органів оскаржуються членом Товариства до Президії Гір 
здійснюється на підставі внутрішніх документів Товарне, 
реєстрації скарги. Про результати розгляду скарги 
письмово.

4. Рішення щодо результатів розгляду скарги мо

РОЗДІЛ НІ 
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ф Ч  АНВАЦП

СТАТТЯ ІЗ 
Джерела фінансування

.іяльиіеть та діяльність Організації 
яого керівного органу Товариства, 
та Правління організації вищого 
ми членами Товариства шляхом 

іми. прийнятими на Конференціях 
та ревізійної комісії Організації. 
;а фінансові І звітні документи

з документами щодо діяльності 
: на ім ’я голови Організації запит 

якої він має зацікавленість, 
ш Товариства про час і місце, в 
манією. Інформація надається в 

затверджених в Товаристві щодо

з.о

ш Товариства та їх виконавчих 
авління Товариства. Розгляд скарг 
гва на протязі І місяця з моменту 
шен Товариства повідомляється

же бути оскаржене в судовому

1. Опгаїїішіїіи набуває. володіє, відчужує, оозпооялжається будь-якою власністю, шо



може бути їй потрібна для виконання статутних завдань, 
та інші фонди і розпоряджається ними відповідно 
Положення. Статуту Товариства та Закону України « 
України». Відчуження основних фондів і нерухомог 
Організація погоджує з Президією Правління Товариств

2, Джерелами утворення коштів і майна Організац 
. 2,1. Вступні та щорічні внески членів Товариства.

2.2. Благодійні пожертвування та допомога в будь- 
від державних та громадських організацій, інших юри. 
тому числі з-за кордону.

2.3. Пожертвування будь-якого рухомого чи нерух<(> 
від громадян як дар чи заповіт.

2.4. Допомога та соціальне замовлення з боку 
цільових програм і акцій Товариства та Організації, о 
бюджетів, державних та місцевих цільових фондів або 
тому числі гуманітарної допомоги, крім дотацій на реї 
надаються таким неприбутковим організаціям або ч 
законодавством з метою зниження рівня таких цін.

створює оудь-як! резервні, страхові 
до чинного законодавства, цього 
Про Товариство Червоного Хреста 
о майна та розпорядження ними 
а в установленому порядку, 
ї с:

якій формі у встановленому порядку 
ичних осіб та окремих громадян, у

мого майна та кошти, що надійшли

державних органів для виконання 
тримані із державного або місцевого 
в межах технічної 'чи благодійної, у 
тювання цін на платні послуги, які 

ерез них їх одержувачам згідно із

. Надходження від проведення благодійних заходів (лотереї, аукціони, культурні чи

у вигляді безповоротної фінансової
спортивні видовища тощо).

2.6. Кошти або майно, які надходять безоплатно аб̂ > 
.допомоги чи добровільних пожертвувань.

2.7. Відрахування від надходжень від зовнішньо- 
юридичних осіб Товариства, організацій та підори 
статутних завдань.

2.8. Пасивні доходи, кошти або майно, які надходф 
основної діяльності, з урахуванням Положень Податкове

2.9. Інші надходження, що не суперечать чинному
3. З метою забезпечення прозорості і залучення п 

приймає пожертви, безпосереднім джерелом утворена 
основоположним принципам Міжнародного Руху або не

4. Організація має право на фінансову підтримку 
місцевого бюджетів відповідно до чинного законодавств

СТАТТЯ 14 
Управління і коні

ах1. Кошти Організації зберігаються в установ 
виконання статутних завдань.

Поточні та валютні рахунки в установах бан*)і 
погодженням з Президією Правління організації виї 
Ііаціонального комітету Товариства.

2. Організація здійснює оперативний та бухгаї 
с татистичнлгзвітиість в установленому порядку

;
СТАТТЯ 15

П орядок використання кош тів та ін

Для здійснення цілей і завдань, визначених 
встановленому чинним законодавством порядку корнету 

1.1» Виступати учасником цивільно-правових від

економічної діяльності і створених 
мета Організації для виконання

гь до Організації від ведення його 
го законодавства України, 
іаконодавству України, 
отєнційних донорів Організація не 

яких є діяльність, що суперечить 
сумісна з ними.
*а рахунок коштів державного та/або 
а.

роль

банків і використовуються для

в відкриваються Організацією за 
його рівня за попередньою згодою

перський облік і контроль, подає

того манна Організації

цим Положенням, Організація у 
/ється правом:
іюсин, набувати майнові і немайнові



власності чи орендувати землю.
права.

1.2. Мати 
інше майно.

1.3. Засновувати благодійні організації, вступати разом 
організаціями в спілки (асоціації тощо) за погодженням

1.4. Створювати установи і організації, засновувати юридичні особи в порядку, 
встановленому законодавством., за погодженням з Президією Правління Товариства, якщо їх 
діяльність відповідає меті 'Товариства та сприяє її доеяг:

1.5. Здійснювати необхідну основну діяльність 
сприяє досягненню його статутних цілей, користуючись самостійно у питаннях прийняття 
рішень, визначення умов оплати праці працівникам апарату, використання власних 
фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до 
погодженням із Президією Правління Товариства.

1.6. У встановленому порядку з метою досягнення статутної мети засновувати засоби 
масовоі інформації, видавати журнали, інформаційні бюлетені, газети, книги, брошури, 
навчально-методичні та наочні посібники, плакати, пам’ятки, листівки, .марки, конверти.
довідково-інформаційні та інші матеріали з питань, ще 
Товариства.

1.7. Організація для виконання своєї статутної мет 
розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відлові,
Товариства або державою, набуте як членські в 
підприємствами, установами та організаціями, набут 
Товариства, діяльності створених ним юридичних ос
рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування {крім розпорядження) чи на 
інших підставах, не заборонених законом;

1.8. Право власності Організації, як складової
керівний орган.З’їзд в порядку, передбаченому Стату
органів Товариства, чинним законодавством. Окремі « 
рішенням З’їзду можуть бути покладені на Президента'

.9. Статутом Іовариства та Положенням про Організацію забороняється розподіл 
отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів Товариства 
{працівників Товариства, крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), 
членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб: майно Товариства не 
розподіляється (не підлягає розподілу) серед засновників, членів Товариства, членів органів

иміщення, споруди, устаткування та

з іншими громадськими 
із Президією Правління Товариства.

іенню.
без мети одержання прибутку, що

вимог чинного законодавства та за

стосуються діяльності Організації і

ж має право володіти, користуватися і 
що до закону передане йому членами 
їєски , пожертвуване громадянами, 
е в результаті основної діяльності 
іб. а також майном, придбаним за

Товариства, реалізує його вищий 
том Товариства, рішеннями керівних 
функції щодо управління майном за 
овариства чи Правління Товариства,

використовує свої доходи виключно 
в тому числі Організації, реалізації

управ ііння та інших пов'язаних з ними осіб. Товариство 
для фінансування, видатків на утримання Товариства, 
мети та напрямів діяльності, визначених Статутом Товариства.

2. Організація фінансової та юридичної відповідальності за діяльність первинних 
організацій, що входять до її складу, не несе.

3. В Організації здійснюється прийом на роботу), 
трудовими договорами (угодами, контрактами) відлові 
України та Статуту Товариства. Оплата праці прова 
визначених у Товаристві згідно з законодавством про .
проїздиться відповідно до рішень Президії Правління Організації.

4. На працівників Організації поширюється 
соціальне забезпечення і соціальне страхування.

у тому числі на виборні посади, за 
дно до Кодексу законів про працю 
даться за системою та на умовах, 
эплату праці. Заохочення волонтерів

аконодавство України про працю.
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2656 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
П ОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО 

______ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

РІШЕННЯ N3596/264642-04-42 
відОб.12.2016 ~ ....

про включення про виключення .
про повторне включення про відмову у включенні.

....  підприємства, установи, організації до/з Реєстру кеш •ибуткових установ та організацій або
про зміну ознаки неприбутковості ..-

X про присвоєння підприємству, установі, організаи 
підтвердження відповідності неприбуткової орган 
статті 133 Податкового кодексу України)

ії ознаки неприбутковості (за результатами 
ізації вимогам, встановленим пунктом 133.4

_року

Рішення прийняте на підставі підпункту 133.4.5 пункту 133. 
Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за фор

4 статті 133 24075706 
мою N5 1-РН)

від

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА ЧЕ

ішеиня п 
'>5.02.2010

РВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ В М.КИЄВІ

Іопереднє рішення про включення до Реєстру неприбуткові!
іІг? М1П ___________р. N8 ’

х установ та організації
_______ , ознака неприбутковості

..........  ...... . ииии “ І риМсЩьЬМ ОрГа лзацд

Ознака неприбутковості 0032 - громадські об'єднання;
Дата присвоєння ознаки неприбутковості 06.12.2016
Дата скасування ознаки неприбутковості
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру неири 
установ та організацій, починаючи з якої визначається строь 
безперервної реєстрації неприбуткової організації

куткових 25.02.2010

Підстава*

В.о.начальника ДШ у 
Подільському районі ГУ ДФС у 

місті Києві

Примірник рішення отримано:

л и е

Г КРУПНОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА

МП (за наявною
року

"'Заповнюється у разі відмови у включенні підприємства, уетш 
неприбуткових установ та організацій або виключення з Реєс

аови, організації до Реєстру
[гру.



ВИПИСКА
і Єдиного державного реєстру 

фізичних осіб-підприемців та грома
юридичних осіб, 

дськтіх формувань

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗ 
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇ

АЦЇЯ ТОВАРИСТВА 
НИ В М.КИЄВІ

Ідентифікаційний код юридичної особи:
24075706

Місцезнаходження юридичної особи;
04070, М.КИЇВ, ПЛОЩА КОНТРАКТОВА, БУДИНОК 12

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприемців та грома,
06.12.2001, 21.10.2008, 1 071 120 0000

Прізвище, ш  'я та по батькові осіб, які мають право 
юридичної особи без довіреності, у  тому числі підпис 
обмежень щодо представництва від імені юридичної 
особ и-п ідприємця:
ГРЕБЕНЧУКОЕА АЛЬОНА СЕРГІЇВНА - керівник

Єдиному державному реєстрі 
дських формувань: .
)2518 6

вчиняти юридичні дії від імені 
увапіи договори, та наявність 

особи або фізичної



Прізвище, ш 'я та по батькові осіб, які мають право 
юридичної особи без довіреності, у питу числі підпису 
обмежень щодо представництва від імені юридично, 
особ и-п іди риєм ця:
ГРЕБЕНЧУКОВА АЛЬОНА СЕРГІЇВНА

вчиняти юридичні дії від імені 
•вати договори, та наявність 
особи або фізичної

ідентифікаційні коди органів 
в яких юридична особа

нот СТАТИСТИКИ,

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та 
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України 
перебуває на обліку:
03.05.1996, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬ 
21680000
06.03.1996, 116, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ 
РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У Ь!. КИЄ^І, 39467012 (дані про 
взяття на облік як платника податків)
27.02,1994, 04-2844, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО управління: 
39467012 (дані про взяття на облік як пд

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЇ' 
зв'язку з прийняттям Закону України від 
"Про внесення змін до деяких законодавча: 
зв'язку з проведенням адміністративної р

Дані про основний вид економічної діяльності;
88.99 Надання іншої соціальної допомоги
проживання, н. в. і. .у.»

Дані про реєстраційний номер платника єдиного вне
04-2844

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності:

Дата та час видачі виписки:
'.11.2016 12:18:13

Внесено до реєс тру:

Сформовано документ:
(От. 25 нового закону - 

Порядок про ведення державної 
реєстрації та інших 
реєстраційних дій}

ІНСПЕКЦІЯ У 
ДФС У М.КИЄВІ, 
атника єдиного внеску)

.ЧОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у 
04.07.2013 № 406-VII 

\х актів України у 
еформи"

без забезпечення

*К}\

КОЛЕСНІК О.

КОЛЕСИІК О.Г.



Інформація про діяльність та досвід роб 
організації Товариства Червоного Хрест

Організація зареєстрована та працює в Подільськ 
Подільська районна організація Товариства 

Києві є складовою частиною Національного Това|> 
добровільною громадською гуманітарною організац 

Історично склалося так, що Товариство Чер 
добровільною, гуманітарною громадською організаці 

Принципи діяльності:
Гуманність. Неупередженість.

Незалежність. Добровільність. Єдні 
Основні ф ункц ії:
Захист життя людини,
попередження та полегшення людських страждань 
стихійного лиха, катастроф та аварій, 
надання допомоги медичній службі збройних сил і о 
сприяння органам державної влади України у їх діяль

оти Подільської районної 
ш України в м. Києві

ому районі м. Києва 23 роки. 
Червоного Хреста України в м. 

иства України, всеукраїнською 
єю.
воного Хреста є найстарішою, 
єю.

Нейтральність, 
ість. Універсальність.

під час збройних конфліктів,

рганам охорони здоров’я, 
ності в гуманітарній сфері.

текстилем та ін.) 
рювання тиску, рівня цукру в

Напрямки діяльності та реалізація проектів:
I. Медико -  соціальна діяльність:
Надання натуральної допомоги.
«Банк одягу» (забезпечення одягом, взуттям, посудої^
Перша медична допомога (мікроаптечий пункт, вимі 
крові).
«Пункт прокату» ( в безкоштовне користування на визначений термін надаються 
милиці, ходунки, інвалідні візки, ролатори).
Оганізація безкоштовного додаткового медичного оЬ 
профільних лікарів.
Курси «Перша допомога» та «Дитяча академія перш 
Донорство крові (Популяризація, виїзні акції, вшанув
II. Психо-соціальна підтримка:
«Особливі емоції серця»
«Творчість дарує надію».
«Закохані в життя» (група дозвілля для людей похшфго віку).
III Інформаційна діяльність та масові заходи:
Проведення інформаційних кампаній (вуличні акції <
турбота»).
Проведення благодійних заходівдля уразливих верст^ населення
IV Розвиток волонтерського та молодіжний рух.
- Популяризація волонтерської діяльності.
- Проходження практики школярами та студентами.

Г олова

істеження та консультацій

ої допомоги» для населення, 
ання почесних донорів).

Ваша безпека -  наша

А. Гребенчукова



«Доступний простір д 
Червоного Хреста Подільського

Назва громадської організації, яка подає 
організація Товариства Червоного Хреста Уїк

1. Загальна інформація про громадську організацію:

- дата створення - як  юридична особа міськ 
організація Товариства Червоного Хреста 
зареєстрована в Управлінні юстиції Подільськ 
1996 року (23 роки діяльності в Подільському р
- предмет діяльності: відповідно до Зако 
Червоного Хреста України» та положення про 
Товариства Червоного Хреста України в м. Ки 
Товариства є попередження та полегшення 
збройних конфліктів, стихійного лиха, катаст 
медичній службі Збройних Сил і органам охор 
місцевої влади в їх діяльності в гуманітарній сф 
неупереджено, без будь-якої дискримінації 
статевою, релігійною, мовною, класовою 
переконаннями або на будь-яких інших аналог^ 
Основною метою діяльності Товариства не є отр

Опис проекту
для реалізаціїу 2019 році

опомоги
району м. Києва»

проект: Подільська районна 
сраїни в м. Києві.

- структура та чисельність:
Подільська районна організація Товариства Черві 
Києві є складовою, неподільною частиною Київе 
Товариства Червоного Хреста України, діяльніс|г 
всій території м. Києва.

Вищим керівним органом для Поді 
Товариства Червоного Хреста України в м. Киє 
з ’їзд Товариства, який скликається один раз 
Правління організації та голова організації, 
керівним органом організації є Правління (19 
осіб ).

В організації на постійному місці роботи 
бухгалтер) -  1,5 штатні одиниці, до роботи в ор^ 
з числа медичних сестер, студентської молоді, с

За потребою організація може наймати до 
послуг.

- джерела фінансування: вступні та щорічн 
благодійні пожертвування та допомога в будь- я 
проведення благодійних заходів, кошти або май 
або у вигляді безповоротної фінансової допомог 
пожертвувань. Організація має право на фінансЬ

ого рівня Подільська районна 
України в м. Києві була 

зго району м. Києва 21 лютого 
айоні м. Києва);
зу України «Про Товариство 
Подільську районну організацію 
:ві основною метою діяльності 
людських страждань під час 

зоф, аварій, надання допомоги 
ши здоров’я, сприяння органам 
»ері. Зазначена мета досягається 

за національною, расовою, 
ознаками чи політичними 

них підставах, 
имання прибутку;

юного Хреста України в м. 
ької міської організації 
ь якої розповсюджується по

льської районної організації 
ві та її первинних організацій є 
на п ’ять років, де обирається 
В період між конференціями 

осіб) та Президія Правління ( 9

працюють 2 працівники (голова, 
анізації залучено 37 волонтерів 

иеціалістів-психологів, юристів, 
датковий персонал для надання

і внески членів Товариства, 
кій формі, надходження від 
но, які надходять безоплатно 
и чи добровільних 

ву підтримку за рахунок



коштів державного та/або місцевого бюджетів 
законодавства;

відповідно до чинного

- наявність ресурсів для виконання проек
суб’єктів, що надають соціальні послуги, в 
необхідне обладнання, матеріально — технічна 
допомоги населенню:
- приміщення загальною площею 292,2 м2, 
приміщеннями для надання медико-соціальн 
допомоги:

° банк одягу, забезпечений одягом та взуттям 
° маніпуляційний кабінет,
0 куточок по догляду за немовлятами,
° укомплектований склад речей та аптечок д 
надзвичайних ситуацій;
° пункт прокату засобів по догляду за тяжкох 
° приміщення для проведення тренінгів, групф 
0 приміщення для проведення занять з першої 
° дитяча кімната для проведення роботи з діт

- оргтехніка, інтернет та засоби зв’язку,
- манекени для навчання населення першій допс|
- волонтери.

• • ••• • • _- досвід реалізації заходів із залученням бюджі 
останніх років Подільська районна організація 
України в м. Києві працювала над здійсненням 
медико - соціального та освітнього спрямування

1. За рахунок бюджетних коштів:
- Здійснення організації громадських робіт у с 

районною філією Київського міського центр)
- Міська програма «Турбота »;
- Київська міська програма «Соціальне партнер-

2. Інші джерела фінансування:
- Проект « Зменшення шкоди від вживання ін’ 

«Проведення експрес тестувань на ВІЛ та геп 
рік спільно з МБФ «Альянс» )

- реалізація програм по подоланню туберкульоз 
супровід та формування прихильності до лік) 
«Забезпечення ДОТ та психосоціального супр 
(включаючи ВІЛ/ТБ)».

- реалізацію проектів для допомоги ВПО та де 
військовим « Україна -  громадський неспокій 
України, що постраждало внаслідок конфлікту 
поверненні до нормального життя». (2015

ту: згідно Критеріїв діяльності 
розпорядженні організації є все 
база, та спеціалісти для надання

яке об лаштоване наступними 
ої та соціально-психологічної

як для дітей та к і для дорослих;

ля допомоги населенню під час

ворими та засоби реабілітації, 
вих занять 
допомоги, 

і|ми),

мозі;

етних коштів: за період 
Товариства Червоного Хреста 
наступних проектів та програм

півпраці з Подільською 
г зайнятості;

їство»;

рц ій н и х  наркотиків », 
атити » (з 2005 року по 2009

у в Україні :« Соціальний 
вання туберкульозу», 
оводу клієнтів з МР ТБ/РР ТБ

Мобілізованим пораненим 
» та « Підтримка населення 

у посиленні стійкості та 
016 роки).



2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту

2.1. Мета проекту:
Створення умов для підвищення ефекти 

медико-соціальної та психо-соціальної 
комфортного життя населення, що відповідає гі
- задоволення потреб нужденного насел 
медичній та гуманітарній підтримці, соціа^ 
допомозі;
- поліпшення якості життя, стану здоров’ 
життя малозабезпечених мешканців;
- залучення людей похилого віку до активи
- попередження негативних соціальних яви
- популяризація толерантного, рівноправно^ 
інвалідністю та взаємодії з ними;
- забезпечення партнерської взаємодії держ 
у розвитку соціальної сфери;
- розвитк волонтерського руху;
- популяризація здорового способу життя;
- профілактика соціально-небезпечних хво
- популяризація знань з першої допомоги;
- психосоціальна підтримка потребуючого

2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект
люди похилого віку, безхатченки, особи 
військовослужбовці та їх сім'ї, малозабезпече 
уразливі та потребуючі верстви населення Поділ

2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрям
На жаль, рівень бідності населення в м. К 

нашої уваги потребують громадяни похилог 
безхатченки та особи з інвалідністю, саме 
найскладнішому соціальному становищі.

Підвищення якості надання та розширення 
соціально-психологічних послуг населенню н 
рівень життя та підняти рівень соціального з 
громадян. Створити умови для максимально ко 
відповідає гідності людини.

Подільська районна організація Товариств: 
м. Києві, як повноцінний партнер держави в 
доцільне в своїй роботі здійснення заходів 
задоволення потреб нужденного населення 
соціальній, соціально-психологічній та гуманіф 
адресній допомозі, поліпшення якості життя, 
побутових умов життя потребуючих мешканців

По,

вності функціонування системи 
допомоги для максимально 
дності людини, а саме: 
ення Подільського району в 
ьному супроводі та адресній

я та соціально-побутових умов

ої участі в суспільному житті; 
щ у суспільстві; 
о ставлення до людей з

авного та громадського секторів

роб;

населення.

(з розподілом за статтю):
інвалідністю, демобілізовані 

не населення, діти та молодь, 
ьського району м. Києва.

овано проект.
иєві досить високий. Особливо 
о віку, малозабезпечені сім'ї, 

вони сьогодні опинилися в

переліку медико-соціальних та 
адасть можливість покращити 

іабезпечення саме цієї категорії 
офортного життя населення, що

;а Червоного Хреста України в 
гуманітарній сфері, вважає за 
спрямованих на максимальне 
нільського району в медико- 
арній підтримці, супроводі та 
стану здоров’я та соціально- 

Подільського району м. Києва.



2.4. План заходів з реалізації проекту.

Етапи
реалізації

Опис заходів для здійснення етапу Термін
реалізації

етапу

Результати здійснення етапу

ссЗн1)
зКЯЕґ

Підготовка та розміщення інформаційних матеріалів, прес- 
релізів, соціальної реклами у ЗМІ щодо реалізації проекту. 
Організація залучення громади до благодійної діяльності 
Червоного Хреста.
Закупівля засобів та матеріалів для реалізації проекту через 
систему Ргоггого.
Навчання залучених волонтерів в «Школі соціальних 
ініціатив».
Підвищення професійного рівня вже працюючих волонтерів. 
Залучення волонтерів відповідно до напрямків діяльності 
Центру.

Серпень-
вересень2019

Підвищено рівень довіри та 
прозорості співпраці громади 
та влади.
Збільшено кількість 
волонтерів та 
соціальнонапрвленого 
молодіжного активу в 
територіальній громаді 
Подільського району.

Забезпечення простору для прийому, сортування, та видачі На постійній Організований простір для22
ОЙОСЧ

Й

натуральної допомоги. основі. отримання допомоги 
бенефіціарами.

Оцінка потреб населення. На постійній 
основі.

Розширеня послуг відповідно 
потреб населення

Забезпечення зберігання засобів реабілітації. 
Підтримка діяльності «Банку одягу» (сортування, 
перерозподіл)

На постійній 
основі

Покращення доступу до 
безкоштовного отримання 
одягу та тимчасового 
користування дорого 
вартісних речей для 
реабілітації та одужання .

Забезпечення, збереження та поповнення складу запасів для 
реагування в разі виникнення надзвичайних ситуацій в

На постійній 
основі

Наявність повноцінного 
складу запасів для реагування |



Ет
ап

 
ре

ал
із

ац
і

організації в разі виникнення 
надзвичайних ситуацій________

Прийом населення в Червоному Хресті Подільського району 
волонтерами з наданням наступних послуг:
- Надання натуральної допомоги (засоби гігієни, продукти 

харчування, одяг, медикаменти);
- Надання першої допомоги (вимірювання артеріального 

тиску, рівня цукру в крові, аптечка першої допомоги в 
критичних ситуаціях);

- Психологічні та юридичні консультації
надання в безкоштовне користування засобів 

реабілітації на визначений термін (милиці, ходунки, 
інвалідні візки, ролатори)

На постійній 
основі 
пн.-гіт. 

9.30-17.00

Благодійна акція «Бохо-стайл» для безхатченків. 
Забезпечення одягом, взуттям, продуктами харчування та 
засобами гігієни.

На постійній 
основі 

Щ опонеділка 
10.00-12.00

День здоров’я в Червоному Хресті Подільського району 
(залучення спеціалістів медичної сфери до проведення 
роз’яснювальних бесід, лекцій, організація безкоштовного 
додаткового медичного обстеження профільних лікарів)
Відвідування одиноких літніх людей на дому (за потребою)

Клуб «Закохані в життя» (зустрічі для одиноких пенсіонерів, 
літніх людей, осіб з інвалідністю) в Червоному Хресті 
Подільського району м. Києва.

На постійній 
основі 

Раз на місяць
На постійні 
основі (за 
запитом)

На постійній 
основі 

Два рази на 
місяць

Забезпечення первинних 
потреб уразливих верст 
населення.
Профілактика 
переохолодження взимку.

Зменшення випадків 
ускладнень захворю вань 

шляхом контролю за їх  станом 
та вчасним направленням до 

лікаря.

Забезпечення первинних 
потреб уразливих верств 
населення. П рофілактика
антисанітарп.
Задоволення потреб 
нужденного населення 
Подільського району в 
медичній підтримці.___________
Поліпшення якості життя, 
стану здоров’я та соціально- 
побутових умов життя 
малозабезпечених меш канців
Залучення людей похилого 
віку до активної участі в 
суспільному житті.



Реалізація мініпроекту «Особливі емоції серця» для сімей, 
які виховують дітей з інвалідністю на базі Червоного Хреста 
Подільського району м. Києва.

На постійній 
основі 

Раз на місяць

Популяризація толерантного, 
рівноправного ставлення до 
людей з інвалідністю та 
взаємодії з ними.

Реалізація міні проекту «Творчість дарує надію» для 
вимушено-переміщених осіб та сімей демобілізованих 
військовослужбовців на базі Червоного Хреста Подільського 
району.

На постійній 
основі 

Два рази на 
місяць

Психосоціальна підтримка.

Дні відкритих дверей Червоного Хреста. На постійній 
основі 

Раз на місяць

Залучення громад до 
діяльності Червоного Хреста.

Організація екскурсій для дітей дошкільного віку до 
Червоного Хреста П одільського  району м. Києва.

На постійній 
основі 

Раз на місяць

Популяризація добра та 
милосердя серед дітей.

Підготовка населення до реагування на надзвичайні ситуації 
(навчання населення першій допомозі)

На постійній 
основі

Підвищення рівня знань 
населення навичок надання

6-ти та 12-ти годинний тренінг ,
«Дитяча академія першої допомоги»
Майстер-класи в загальноосвітніх та вищих навчальних 
закладах, організаціях та установах району

Раз на 
тиждень

першої допомоги.

Акція «Донорство крові на Подолі» 1 раз на 
рік

Підтримка Центру Крові та 
поповнення запасів Банків 
крові лікарень міста.

Свято для почесних донорів України. Вшанування почесних 
донорів України.

1 раз на рік

Залучення спеціалістів соціальної сфери, державних та 
медичних установ до проведення роз’яснювальних бесід, 
лекцій, тощо в Червоному Хресті Подільського району м.

На постійній 
основі 

Раз на місяць

Задоволення потреб населення 
Подільського району в 
інформаційному просторі.
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Києва.______________________________________________________
Просвітницька діяльність спрямована на профілактику 
соціально-небезпечних захворювань (туберкульоз, ВІЛ/СНІД, 
гепатит, кір) серед населення._______________________________
Проведення вуличних благодійних та просвітницьких акцій 
на районному рівні та участь у міських акціях, фестивалях 
громадських організацій, як до знакових дат, так і з 
просвітницькою метою.

Інформування через соціальні мережі 
Популяризація реалізації проекту у ЗМІ

Оцінка результативності реалізації проекту шляхом 
отримання зворотнього зв’язку від отримувачів послуг та 
волонтерів.
Аналіз кількісного та якісного охоплення населення.

На постійній 
основі

На постійній 
основі

На постійній 
основі

і рудень 2019

Попередження негативних 
соціальних явищ у суспільстві.

Популяризація благодійної 
діяльності та співпраці 
громади та держави в 
територіальній громаді 
Подільського району.__________
Підзвітність перед громадою. 
Прозорість діяльності. 
Залучення бенефіціарів до 
проекту_______________________
Підзвітність перед іром адою  
та державою.
Прозорість діяльності.

Висвітлення проведеної діяльності в ЗМІ



2.5. Участь громадської організації в реаліза
ресурси тощо)

Організація забезпечена приміщенням з окрі 
кімнатами з офісною технікою та меблями дл 
психосоціальної допомоги.

Організацією сформовано склад з запасами 
ситуації.

В наявності манекенени та наглядові мате 
першої допомоги.

Організована діяльність по залученню дон 
взуття, продукти харчування).

Залучено 40 волонтерів з числа спеціалістів різних напрямків, які будуть 
забезпечувати реалізацію проекту.

2.6. Очікувані результати реалізації проекту
якісні результативні показники)

Реалізація Програми «Центр медико-соціально[ї 
Червоного Хреста Подільського району м.Киє

ції проекту (людські, фінансові

емим входом та облаштованими 
я надання медико-соціальної та

для реагування на надзвичайні

ріали для популяризації знань з

орської допомоги (одяг, гігієна,

- удосконалити механізм підтримки різнц 
передумови для повноцінного функціонування 
психосоціальної допомоги в районі;

- запровадити систему інтегрованої соці 
першочерговому сприянні та реалізації власни 
створити сприятливі умови для використання їх т

- сформувати у суспільстві потребу у відп 
до збереження свого здоров’я;

- удосконалити систему надання допомог
- підвищити рівень обізнаності гром 

Товариством;
- удосконалити механізм залучення орг^ 

одиноких, громадян похилого віку,тощо;
- попередження самотності і соціальної із 

негативно впливає на всі аспекти здоровя і доброб;

Успішна реалізація, накопичений досвід 
категоріями та фінансова підтримка з бюджету 
упродовж 2019 року.
- охопити послугами Товариства більш як 

забезпечення , підвищити якість життя;
- збільшити волонтерський склад на 40 %;
- навчити населення першій допомозі (треніч 

2000 осіб);
- провести благодійі вуличні, благодійні акції

2.7. Можливість поширення досвіду реалізації п 
Багаторічний досвід роботи Подільська 

Червоного Хреста України в м. Києві постійно по
- серед інших громадських організацій в райб

(вкажіть конкретні кількісні та

та психо-соціальної допомоги 
:ва» в 2019 році дасть змогу:

х категорій населення, створити 
центру медико -соціальної та

альної допомоги, заснованої на 
х можливостей громадянина, 

рудового потенціалу; 
овідальному ставленні громадян

и громаді Подільського району; 
адськості про співпрацю з

інізацій до вирішення проблем

оляції людей похилого віку яке 
уту людини.

роботи з малозабезпеченими 
міста Києва надасть можливість

5 000 осіб покращити рівень їх

ги -  500 осіб, майстер-класи

роекту.
районна організація Товариства 
пуляризує наступним чином: 
ні;



- є постійним учасником фестивалів громад 
так і на міському рівні;

- поширює досвід роботи та співпраці з ш 
інших місцевих організацій Товариства Червоноп

- проводить навчання для волонтерів з різних
- залучає до проходження практики студен 

навчальних закладів;

ських проектів, як на районному,

органами державної влади серед 
о Хреста України; 

напрямків діяльності; 
тів училищ, коледжів та вищих

- популяризує діяльність в соціальних мер 
більше 1000 підписників.

ежах (РасеЬоок, Іп8Іа§гат). Має

3. Кошторис проекту
№
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

КІЛЬКІСТЬ, Оіі. Ціна за 
одиницю, 

грн..

Вартість,
грн.

1. Комунальні послуги : 
Оплата теплопостачання 

■тата водопостачання 
Оплата електроенергії

23,75 гкал 
58,9 куб.м 
210,53 квт.

1 822,40
20,376
2,375

45 000,00
43300.00
1200.00 
500,002. Вироби медичного

призначення
(медикаменти)

24 999,20

3. Часткова матеріальна 
фінансова підтримка 
волонтерів та працівників 
центру

3 особи X 
місяців

6 3 281,80 грн 51 970,80

4.

і

Засоби для популяризації 
знань з першої допомоги:
* Клапани для 

проведення СЛР 
еластичні бинти,

- бинти 5x10 см
- Манекен (торс)для СЛР
- Шатер розсувний

500

10
500
1 шт 
1 шт

12,00

40.00
5.00
12 000,00
4000.00

24 900,00

6 000,00

400.00
2 500,00 
12 000,00

4000.00
5. Друк інформаційної 

продукції (флаєра)
4 000 шт 500грн за 

1000 шт
2 000,00

6.
..

Футболки 3 символікою 
Червоного Хреста

ЗО шт 200,00 6 000,00

Загальна сума
---------- 178 870,00

Проект є економічно ефективним для бюджету м 
15,8% бюджетних коштів.

Г олова
Подільської районної організації 
Товариства Червоного Хреста України 
в м. Києві

Києва. Планується залучення

Г ребенчукова



Розрахунок на медикаменти
анізациПодільської районної оргг 

Товариства Червоного Хреста України в м. Києві 
на 2019 рік

№ Назва Ціна за од. К-ть Сума
1 Аміак фл. 3,44 10 фл. 344,00
2 Амброксол сироп 30,50 ЗО 915,00
3 Анальгін №10 таб. 7,30 50 шт. 365,00

4 Аспаркам №50 14,90 40 шт. 596,00
5 Аллохол №50 56,00 10 шт 560,00
6 Брилиантовий зелений фл. 6,00 10 шт. 60,00
7 Барбовал фл. 26,00 50 шт. 1300,00
8 Валідол №10 4,77 100 шт. 477,00
9 Г ематоген 12,00 50 600,00
10 Грипаут №10 29,00 22 638,00
11 Диклофенак гель 24,00 40 960,00
12 Диклофенак табл№10 4,00 50 шт 200,00
13 Діазолін 9,00 50 шт 450,00
14 Капли зеленина 5,00 10 50,00
15 Ингалипт-н спрей для 

ингаляций баллон
32,50 25 812,50

16 Иод 5% 11,00 20 шт. 220,00
17 Каптоприл №20 таб. 21,50 50 уп. 1075,00
18 Каптопрес №20 таб. 47,00 30 уп. 1410,00
19 Корвалол фл. 12,00 75 шт. 900,00
20 Корвалдін фл. 21,50 50 шт. 1075,00
21 Кофол леденец 40,00 10 шт. 400,00
22 Лоратадин 13,50 20 шт. 270,00
23 Но-шпа 57,50 5 уп 287,50
24 Левомеколь мазь 18,50 20 шт. 370,00
25 Нафтизин фл. 18,98 40 фл. 759,20
26 Нітрогліцерин таб. 10,00 1 шт. 10,00

27 Нурофен сироп 98,50 6 шт 591,00

28 Папазол №10 22,00 5 шт. 110,00

29 Перекис водню 3% 10,00 11 шт. 110,00

30 Парацетамол 14,00 70 980,00
31 Пенталгін таб. 17,00 5 шт. 85,00
32 Пертусин сироп 16,00 10 фл. 160,00
33 Панкреатин №50 39,00 10 уп. 390,00

34 Пластирь 5,80 100 шт 580,00

35 Супрастін таб. 70,00 3 шт. 210,00

36 Септефрил таб. 7,50 70 шт. 525,00

37 Спазмалгон 34,50 45 уп. 1552,50
38 Трикардин краплі 27,50 10 шт. 275,00
39 Тау фон краплі 16,60 50 фл 830,00



40 У голь активований таб. 3,00 100 піт. 300,0041 Цитрамон №6 таб. 7,50 100шт. 750,00
42 Хлорфилипт масляный 24,00 5 фл 120,00
43 Хлорофилипт спиртовий фл. 60,00 5 шт. 300,00
44 Серветки спиртові медичні 

(ігар)
25,00 5 уп 125,00

45 Фуросемид 8,00 40 уп 320,00
46 Фурацелін №20 50,25 20 уп 1005,00
47 Хлоргексидин 7,00 50 фл 350,00
48 шприць 2 мл 1,90 50 шт 95,00
49 шприць 5 мл 2,63 50 шт 131,50

Всього 24 999,20

Бухгалтер

Г олова

Л. Захарчук

А. Гребенчукова



Звіт
Подільської районної організації Товариства Червоного Хреста України в м. Києві

про реалізацію проекту
Медико-соціальна допомога одиноким громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та уразливим категоріям

населення Подільського району м. Києва 
в 2018 році

Подільська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м. Києві є складовою частиною 
Національного Товариства України.

Історично склалося так, що Товариство Червоного Хреста є найстарішою, добровільною, гуманітарною громадською 
організацією.

Не лишати людини одну з бідою, будь то хвороба, інвалідність або втрата житла — у цьому і бачить своє покликання 
Товариства Червоного Хреста.

Милосердя -  поняття дуже ємке, але ніхто так не потребує соціального захисту як інваліди, ветерани війни, праці, 
самотні малозабезпечені люди похилого віку, багатодітні сім’ї, діти-сироти, напівсироти. Працівники нашого Товариства без 
голосних слів про гуманізм продовжують добровільно виконувати свій борг -  піклуватися про слабких і знедолених, 
пам ’ятаючи про те, що при будь-яких обставинах людина не повинна почувати себе самотньо, усіма забутою. Виконуючи 
свою місію організація керується принципами, що визначають його обличчя і специфічний характер та ґрунтуються на 
одвічному прагненні людей до миру і злагоди. Ось вони:

Гуманність. Неупередженість. Нейтральність.
Незалежність. Добровільність. Єдність. Універсальність.

Основні ф ункції:
- захист життя людини,
- попередження та полегшення людських страждань під час збройних конфліктів, стихійного лиха, катастроф та аварій,
- надання допомоги медичній службі збройних сил і органам охорони здоров’я,
- сприяння органам державної влади України у їх діяльності в гуманітарній сфері.
Подільська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м. Києві є всеукраїнською добровільною 

громадською гуманітарною організацією.



Упродовж 2018 року над реалізація проекту працювало 2 штатних працівника та 20 залучених волонтерів. Всього 
послугами охоплено 5 673 особи:

- одинокі громадяни похилого віку;
- особи з інвалідністю;
- сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю;
- студентська та учнівська молодь;
- уразливі та потребуючі верстви населення Подільського району м. Києва (малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім 'ї, мами, 

які самостійно виховують дітей, вимушено-переміщені особи, сім'ї, учасників збройного конфлікту на Сході Україні, 
сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській станції 
демобілізовані військовослужбовці).
Подільською районною організацією Товариства Червоного Хреста України в м. Києві проводилися заходи в М едико- 

_____ соціальному центрі та поза ним, з метою реалізації Проекту._______________________________________________________
Період Захід

Упродовж
року

(постійно)

Робота «Банку одягу»
Пункт прокату
Відвідування одиноких літніх людей на дому (за потребою)
Медична підтримка лікувальними засобами згідно призначення лікаря;
Надання медичних консультацій та першої допомоги (вимірювання артеріального тиску, рівня цукру в 
крові, аптечка першої допомоги в критичних ситуаціях);
Соціальна підтримка наявними засобами гігієни, продуктами харчування , одягом;

Січень
2018

Діяльність Пункту обігріву. Допомога в зимовий період безхатченкам.
Засідання клубу «Закохані в життя»

Лютий
2018

«3 любов’ю до життя» - святковий захід для переміщених осіб Продуктові набори від Корея та концерт в 
дитячому домі творчості
Засідання клубу «Закохані в життя». «День здоров’я» запросили лікаря гінеколога, вимірювали тиск та 
рівень цукру у крові
«Намисто милосердя» в школі № 124 заняття для дітей
«Невідомий Андріївський узвіз» Безкоштовна екскурсія Подолом для дружин, матерів учасників збройного 
конфлікту на Сході України.
Акція з Центром крові «Донорство крові в Подільському районі»



Засідання клубу «Закохані в життя». Благодійний обід до Масляної.
Засідання клубу «Закохані в життя». Екскурсія до Центру української культури та мистецтва Вишивки Л ідія 
Г ончарук

Березень Засідання клубу «Закохані в життя». «День краси».
2018 Вулична акція. Популяризація діяльності. Напували гарячим чаєм бажаючих.

Передали до Подільського центру соціально-психологічної реабілітації дитячий інвалідний візок.
Акція вулична «Частинка Тепла». Роздавали шарфи потребуючому населенню.
Засідання клубу «Закохані в життя». Фото аури.
Засідання клубу «Закохані в життя». Запросили на бесіду працівника пенсійного фонду.
«Емоційний простір». Весна час активних дій. Зустріч з психологом для дружин учасників АТО.
Засідання клубу «Закохані в життя». Розпис писанок
День боротьби з туберкульозом. Вулична акція
Заняття з першої допомоги для школярів (підготовка до гри «Джура»)
Розпочато збір продуктів в рамках акції «Великодній кошик для бабусі»
Засідання клубу «Закохані в життя». Fashion — день.

Квітень «Кошик для бабусі» Відвідування підопічних на дому. Видача продуктових наборів
2018 «Емоційний простір». Стежка до щастя з коханою людиною. Група для дружин учасників АТО

«Великодній кошик для бабусі». Видача продуктових наборів в Медико-соціальному центрі
Видача Пасок незахищеним верствам населення
Розмальовка писанок в 124 школі.
Заняття з першої допомоги
Висадження дерев на Алеї милосердя
Засідання клубу «Закохані в життя». Тема: Концепція здоров’я
Направлення одиноких літніх людей на Концерт в будинку офіцерів Н.Матвієнко
Юні інспектори дорожнього руху 124 школа Змагання юних інспекторів руху « ЮІР-2018"!
Засідання клубу «Закохані в життя». Екскурсія Музей «Чорнобиль»
Участь підопічних дітей у «День Юного Пріорчанина» -  І місце команди черевного хреста в змаганнях

Травень "Милосердна людина-щаслива країна" малюнок дітей на асфальті
2018 Відкрито куточок по догляду за дитиною (пеленальний столик)



Обстеження літніх людей офтальмологами Co C f “Ukrainian Compassion Project / Бо «Бф «Український 
Проект Милосердя» в медико-соціальному центрі Червоного Хреста
Заняття з першої допомоги в 3 -  А класі 17 школа

Засідання клубу «Закохані в життя». Малюємо петриківський розпис
Проведення курсу «Рятівник» (ДЖУРА) на районному рівні. 
Всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-юнацької гри «Сокіл»
Засідання клубу «Закохані в життя». Заняття «Перша допомога»
Заняття з першої допомоги для школярів 257 школи (підготовка до гри «Джура»)

Участь у вуличній акції до Дня народження «Вулика Ідей» в куренівському парку (майстер-клас з першої 
допомоги)
День відкритих дверей в 257 школі (майстер-клас з першої допомоги)
Курси 6 годинні з «Першої Допомоги» для населення

Червень Акція на Контрактовій площі (майстер-клас з першої допомоги для населення)
2018 «Емоційний простір Майстер клас «Квіти» для дітей, багатодітні сем’ї переселенців

Передано до Територіального медичного об’єднання «ПСИХІАТРІЯ» (Психіатрична лікарня ім. Павлова). 
16 ковдр, 1 ходунки роллатор, шприці. Відділення ветеранів війни.
«Сімейна Академія першої допомоги». Заняття для дітей та батьків
«Творчість дарує надію». Арт-терапія для дітей з інвалідністю.
Курси 6 годинні «Перша Допомога» для населення
Видача гігієнічних наборів донорам крові в рамках акції до Дня донора.

Липень Майстер -  клас «Виготовляємо віночки до свята Івана Купала (ВПО)
2018 «Сімейна Академія першої допомоги». Заняття для дітей та батьків

Анонсування акції «Хочу до школи, як усі»
Проведення акції за підтримки «Синєво/Synevo». Обстеження літніх людей.
Курси 6 годинні «Перша Допомога» для населення
Засідання клубу «Закохані в життя», літературні читання В.В. Маяковський 125 років
Акція до Дня боротьби з ГЕПАТИТОМ на Контрактовій площі

Серпень «Сімейна Академія першої допомоги». Заняття для дітей та батьків



2018 Акція на Контрактовій площі. Популяризація серед населення «Донорство Крові»
Курси 6 годинні та 12-годинні «Перша Допомога» для населення
Чергування на Чемпіонаті Європи 2018 з міні-футболу у «Місті спорту» на Долобецькому острові. 
Гідропарк
«Бохо-стайл». Щотижнева акція для безхатченків.
Участь на Дні Чемпіонів - забіг заради дітей, організованим до Дня Незалежності.

Вересень
2018

Всесвітній день першої допомоги! Майстер-класи та флешмоб для населення
«Бохо-стайл». Щотижнева акція для безхатченків.
Засідання клубу «Закохані в життя». Екскурсія - будинок М. Булгакова
Сімейно-вихідний день в "Емоційному просторі" для сімей з дітками з інвалідністю
Розпочато акцію з допомоги для одиноких людей похилого віку Подільського району до Дня людини 
похилого віку.
Участь у PEACE ONE DAY. UKRAINE -  день Миру на Поштовій площі, флешмоб
Участь у Іграх вогнеборців - Фестиваль на Поштовій площі.
Всесвітній день контрацепції. Акція по безкоштовному тестуванні на ВІЛ.
Спільні навчання Товариства Червоного Хреста України, Управління цивільно-правового співробітництва 
Збройних Сил України та Гірської сільської ради, Київська область.
Акція «Дитяча «барахолка» Одяг для дітей (приймаємо обмінюємо, допомогаємо)
Курси 6 годинні «Перша Допомога» для населення
«Сімейна Академія першої допомоги». Заняття для дітей та батьків

Ж овтень
2018

«Бохо-стайл». Щотижнева акція для безхатченків.
Акція «Ніхто не вічний». Привітання пенсіонерів продуктовими наборами до Дня людини похилого віку.
«Сімейна Академія першої допомоги». Заняття для дітей та батьків
«День відкритих дверей» Абетка безпечної поведінки від Червоного Хреста Подільського району. Дитячий 
садок № 307
Засідання клубу «Закохані в життя». Екскурсія до с. Ковалівка
Курси 6 годинні «Перша Допомога» для населення
Участь у акції "Сила добра". Передали продукти харчування та гігієну до Військового шпиталю для 
поранених демобілізованих військо службовців.



Мастер класе першої допомоги для дітей 2-Г класу Спеціалізованої школи з поглибленням вивчення ІТ №  3
Гра «Абетка безпечного життя» Гімназія «Синьоозерна» №  257, школа № 124
Мастер клас з першої допомоги для дітей «Спеціальної загальньосвітньої школи-інтернат №5 ім. Я.П. 
Батюка», студентів Київської дердавної академії водного транспорту, вчитилів Гімназія «Синьоозерна» № 
257

Листопад
2018

Захід для ВПО. Батьки і діти - тема вічна і завжди актуальна. "Нитка поколінь"
«Бохо-стайл». Щ отижнева акція для безхатченків.
«Абетка безпечної поведінки» для малят
Гра «Абетка безпечного життя» (школа №  10)
Майстер клас з першої допомоги для учнів «Фінансового ліцею» , для лідерів шкільного самоврядування 
Подільського району, учнів Спеціалізованої школи №193
«День відкритих дверей» Абетка безпечної поведінки від Червоного Хреста Подільського району, дитячий 
садок № 307
Підтримали людей, яких звільнили з рабства на Одещині, засобами гігієни та одягом.
Курси 6 годинні «Перша Допомога» для населення
«Сімейна Академія першої допомоги». Заняття для дітей та батьків
Відкриття ПУНКУ ОБІГРІВУ Подільська РО ТЧХУ
Щедрий вівторок всеукраїнский день добрих справ. Відвідування підопічних на дому разом вихованцями ГО  
«Нулик ІДСЙЬ

Грудень
2018

Участь у акції «Тест під хмарами» Дізнайся свій ВІЛ-статус на Контрактовій площі
Курси 6 годинні «Перша Допомога» для населення
«Бохо-стайл». Щ отижнева акція для безхатченків.
Тепла дрібничка. Роздаємо шарфи.
Робота пункту обігріву
Привітання Почесних Донорів (Актова зала в Будинкудитячої творчості)
Майстер клас з першої допомоги для учнів Спеціалізованої школи № 114
«Життя дається на добрі справи» свято для Волонтерів
«Сімейна барахолка» для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
"Діти для дітей". День особливих емоцій та подарунків. Діти з інвалідністю відвідали театр та отримали



подарунки.
Хода помічників Святого Миколая Волонтери Подільської РО ТЧХ долучились до акції «Не забудь
привітати»
Видача гігієнічних наборів для немовлят малозабезпеченим сім’ям району в Подільській РДА.
Засідання клубу «Закохані в життя». Благодійний обід з нагоди Новорічно-Різдвяних свят.

Використання бюджетних коштів Подільською районною організацією Товариства Червоного Хреста України в м. Києві в 
2018 році

Подільська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м. Києві (Код за ЄДРПОУ 24075706) отримала 
в 2018 році 67 600,00 грн на:

1. Придбання флешок та ключів ЕПЦ — 1 302,00 грн.
2. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -  44 000,00 грн.

Оплата теплопостачання -  42 000,00 грн.
Оплата водопостачання і водовідведення -  1 200,00 грн.
Оплата електроенергії -  800,00 грн.

3. Придбання медикаментів та перев'язувальниї матеріалів — 22 298,00 грн.

Станом на 29 грудня 2018 року використано 67 599,78 грнг

1. Придбанно флешки та ключі ЕПЦ -  1 302,00 грн.
2. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -  44 000,00 грн.

Оплата теплопостачання -  42 000,00 грн.
Оплата водопостачання і водовідведення — 1 200,00 грн.
Оплата електроенергії -  800,00 грн.

3. Придбанно медикаментів та перев'язувальниї матеріалів -  22 297,78 грн.

Станом на 01 січня 2019 року не використано -  0,22 грн.



Проаналізувавши діяльність Організації в реалізації проекту можна зазначити, що результативні показники виконання 
проекту повністю відповідають запланованим результативним показникам.

Етапи реалізації Опис заходів для здійснення етапу Досягнення в результаті здійснення етапу
М едико -  соціальна 
підтримка одиноких 
громадян похилого 

віку, осіб 3 
інвалідністю та 

уразливих категорій 
населення 

Подільського району 
м. Києва.

Соціальна підтримка наявними засобами 
гігієни, продуктами харчування , одягом;

4572 особи

медична підтримка лікувальними 
засобами згідно призначення лікаря;

надання медичних консультацій та першої 
допомоги (вимірювання артеріального тиску, 
рівня цукру в крові, аптечка першої допомоги в 
критичних ситуаціях);

організація безкоштовного додаткового 
медичного обстеження профільних лікарів;

427 осіб

проведення клубу «Закохані в життя» 
(зустрічі для одиноких пенсіонерів, літніх 
людей, осіб з інвалідністю). Залучення 
спеціалістів соціальної та медичної сфер до 
проведення роз’яснювальних бесід, лекцій,

37 осіб

тощо;
Проект «Творчість дарує надію» 

направлений на сімї з дітьми з інвалідністю.
Проведення зустрічей та занять з 

творчості та арт-терапії для дітей з батьками.

111 осіб

відвідування одиноких літніх людей на 
дому (за потребою)

57 осіб

«Бохо-стайл» - щотижнева акція для 
безхатченків, з метою забезпечення їх 
первинних потреб (одяг, гігієна, взуття, їжа)

68 осіб

...  .



Медико-соціальна 
допомога в разі 
виникнення 
надзвичайних та 
аварійних ситуацій в 
Подільському районі 
м. Києва.

Покращення обізнаності населення основам 
надання першої допомоги , проведення майстер 

класів, навчальних курсів для населення 
(«Сімейна академія першої допомоги»).

946 осіб

Забезпечення речами першої необхідності в разі 
виникнення надзвичайних ситуацій 

Передавали теплі речі на Ічню та забезпечили 
засобами гігієни та теплими речами людей, 

звільненими з рабства в місті Одеса.

Передано натуральної допомоги на 80 осіб

Робота «Банку одягу» Кожен потребуючий може підібрати речі по 
сезону. Забезпечення первинних потреб 
уразливих верст населення. Профілактика 
переохолодження взимку.

1167 осіб (з них 41 особа в рамках діяльності 
Пункту обігріву)

Пункт прокату речей 
по догляду за 

тяжкохворими та 
засобів реабілітації.

В безкоштовне користування на визначений 
термін надаються милиці, ходунки, інвалідні 
візки, ролатори.

30 осіб

Популяризація 
донорства крові

Організація та проведення виїзних акцій по 
збору донорської крові та інформування

Проведено 1 акцію по збору донорської крові, 
залучено 13 донорів.

населення в Подільському районі м. Києва. 
Вшанування почесних донорів України.

Вшанування почесних донорів -  87 осіб

Голова Подільської районної організації 
Товариства Червоного Хреста України в м. Києві



Звіт про використання бюджети 
Подільською районною орга 

Товариства Червоного Хреста України в

Подільська районна організація Товариства Ч 
Києві (Код за ЄДРПОУ 24075706) отримала в 2018

их КОШТІВ 
нізацією
м. Києві в 2018 році

ервоного Хреста України в м. 
році 67 600,00 грн на:

1. Придбання флешок та ключів ЕПЦ -  1 302,
2. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

Оплата теплопостачання -  42 000,00 грн.
Оплата водопостачання і водовідведення — 1 200,00 
Оплата електроенергії -  800,00 грн.

3. Придбання медикаментів та перев'язу вальни

Станом на 29 грудня 2018 року використано 67 59

00 грн.
-  44 000,00 грн.

001. Придбанно флешки та ключі ЕПЦ -  1 302, _
2. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

Оплата теплопостачання -  42 000,00 грн.
Оплата водопостачання і водовідведення -  1 200,00 
Оплата електроенергії -  800,00 грн.

3. Придбанно медикаментів та перев'язувальниї

грн.
— 44 000,00 грн. 

грн.

Станом на 01 січня 2019 року не використано -  07

л

Г олова

Бухгалтер

грн.

і матеріалів -  22 298,00 грн. 

9,78 грн:

матеріалів — 22 297,78 грн. 

22 грн.

А.С. Гребенчукова

Л.М. Захарчук



Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду

(форма N 2м)
за 2018 рік

Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності 
розпорядниками та одержу в і . хами бюджетних 
коштів, звітності фондами загальнообов'язкового 
державного соціального і пенсійного 
страхування 
(пункт 1 розділу П)

Подільська районна організація Товариства Червоного Хреста України V м. Києві
Подільський
Громадська організація

Установа 

Територія

Організаційно-правова форма господарювання 
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 046 - Районні державні адміністрації у містах з районним поділом за 
відсутності районних у містах рад
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів /  Тимчасової класифікації видатків та  кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 
4613242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Періодичність: річна 
Одиниця виміру: грн. коп.

за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 
за КОПФГ

КОДИ
24075706

8038500000

815

Показники

утому числі: 
Поточні видатки

Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Оплата праці
Заробітна плата
Грошове забезпечення військовослужбовців

Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг

КЕКВ
та/або
ккк

2000

2100
2110
2111
2112

2120

2200

Код
рядка

010
020

030
040
050
060
070
080

Затверджено на 
звітний рік

67600,00

67600,00

Затверджено на 
звітний період (рік)

Залишок на 
початок звітного 

року

Надійшло коштів 
за звітний період 

(рік)

67599,78

67599,78

Касові 
за звітний період 

(рік)

67599,78

67599,78

Залишок 
на кінець звітного 

періоду (року)



1 2 3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090
Медикаменти та перев язувальні матеріали 2220 100
Продукти харчування 2230 110
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120
Видатки на відрядження 2250 130
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150
Оплата теплопостачання 2271 160
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170
Оплата електроенергії 2273 180
Оплата природного газу 2274 190
Оплата інших енергоносіїв 2275 200
Оплата енергосервісу 2276 210

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм 2280 220

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм 2281 230

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240

Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250
Обслуговування внутрішніх боргових зобов язань 2410 260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов язань 2420 270
Поточні трансферти 2600 280
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 2610 290

Поточні трансферти органам державного управління інших 
рівнів 2620 300

Поточні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям 2630 310

Виплата пенсій і допомоги 2710 330
Стипендії 2720 340
Інші виппати населенню 2730 350
Інш і поточні видатки 2800 360

Капітальні видатки 3000 370
Придбання основного капіталу 3100 380
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 3110 390
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1 2 3 4
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 -

Капітальний ремонт 3130 430 -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 -

Реконструкція та реставрація 3140 460 -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 -

Створення державних запасів і резервів 3150 500 -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 -
Капітальні трансферти 3200 520 -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціяи) 3210 530 -

Капітальні трансферти органам державного управління 
інших рівнів 3220 540 -

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнароднії,» організаціям 3230 550 -

Капітальні трансферти населенню 3240 560 -
Внутрішнє кредитування 4100 570 -

Надання внутрішніх кредитів 4110 580 -
Надання кредитів органам державного управління інших 

рівнів 4111 590 -

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 -

Зовнішнє кредитування 4200 620 -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 -
Інші видатки 5000 640 X —





1 2 3 4
| Нерозподілені видатки 9000 650

1 Заповнюється розпорядниками оюджетинх коштів

Керівник

Головний бухгалтер 

'08 "січня 2019р.
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