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ІНФОРМАЦІЯ
про виконання   Програми підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації Товариства 

Червоного Хреста на 2020-2022 роки

1. Управління соціальної політики 
2.КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», Програма  підтримки та розвитку 
діяльності Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста на 2020-2022 роки, затверджена рішенням 
міської ради  від 06.12.2019 №7/41/27.
3.Напрямки діяльності та заходи  Програми підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації 
Товариства Червоного Хреста на 2020-2022 роки

Відповідальни
й виконавець Планові обсяги фінансування, тис. 

гривень
Фактичні обсяги фінансування, 

тис. гривень

Стан виконання 
заходів 

(результативні 
показники 
виконання 
програми)

у тому числі у тому числі
п/п Захід

Усього Місцевий 
бюджет

Держав
ний 
бюджет

Кошти
 з інших  
джерел

Усього Місцев
ий 

бюджет

Держав
ний 

бюджет

Кошти
з інших 
джерел
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1 Здійснення оплати 
комунальних послуг, 
придбання матеріалів, 
обладнання, інвентаря, 
канцтоварів, медикаментів, 
дезинфікуючих і миючих 
засобів,продуктів харчування. 
Закупівля запчастин та пально-
мастильних матеріалів для 
ремонту автомобіля.

ТМОТЧХ 300 300 - - 300 300 - - Оплачено 
комунальні 
послуги -177,6 
тис. грн., ремонт 
автомобіля-11,4 
тис.грн.,придбан
о предметів та 
матеріалів –93,0 
тис. грн., 
закуплено 
продуктів 
харчування -18,0 
тис.грн.

2 Навчання  інструкторів, 
волонтерів правилам надання 
першої допомоги потерпілим в 
екстремальних умовах та 
навчання  догляду за хворими в 
домашніх умовах

ТМОТЧХ 15 - - 15 15 - - 15 Проведено 
тренінги по
 наданню першої 
допомоги, 
волонтерському 
менеджменту, 
по психо-
соціальній 
підтримці, якими 
охоплено 56 осіб.

3 Актуалізація консультативної 
бази даних  
малозахищенихверств 
населення

ТМОТЧХ - - - - - - - - Створено 
електронну базу 
даних 
малозахищених 
верств населення 
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4 Організація лекцій, круглих 
столів, оглядів-конкурсів, 
видача буклетів і пам’яток

ТМОТЧХ 6 6 - - 6 6 - - Проведено 12 
лекцій, 6 
конкурсів, 9 
круглих столів, 
1949 різних 
зустрічей та 
бесід

5 Організація вечорів відпочинку, 
походів у театр, екскурсій для 
підопічних ТМОТЧХУ

ТМОТЧХ 21 - - 21 21 - 21 Проведено 7 
вечорів 
відпочинку, 
здійснено 4 
походи в театр

6 Надання грошової допомоги ТМОТЧХ 69 - - 69 69 - - 69 Надано 
матеріальну 
допомогу 33 
особам

7 Надання допомоги в 
натуральній формі

ТМОТЧХ 1389 54 - 1335 1349 14 - 1335 Допомогу 
отримало – 3497 
осіб

ВСЬОГО 1800 360 - 1440 1760 320 - 1440
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4. Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської 
організації Товариства Червоного Хреста на 2020-2022 роки
                                                                                                                                                                                                                       тис. гривень

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд усього загальний фонд спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний

фонд

1760 320 1440 1760 320 1440 - - -
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Пояснювальна записка

до інформації про виконання Програми підтримки та розвитку діяльності 
Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста на 2020-2022 

роки

Метою Програми підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської 
організації Товариства Червоного Хреста на 2020-2022 роки є підтримка,  зміцнення 
її потенціалу та створення відповідних організаційних, матеріальних умов для 
виконання статутних обов’язків з надання допомоги малозахищеним верствам 
населення та її подальшого сталого розвитку. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів  для реалізації Програми підтримки та 
розвитку діяльності Тернопільської міської організації Товариства Червоного 
Хреста на 2020-2022 роки склав 1800 тис. грн. ( в т. ч. кошти місцевого бюджету- 
360 тис. грн., інші джерела  надходження – 1440 тис. грн.). Виділено протягом 2020-
2022 років  на виконання заходів Програми з коштів бюджету громади 320,0 тис. 
грн. 

За рахунок коштів бюджету громади було здійснено оплату комунальних 
послуг на суму - 177,6 тис. грн., придбано матеріалів, обладнання, інвентаря, 
канцтоварів на суму -  93 тис. грн, закуплено  запчастин для ремонту автомобіля та 
пально-мастильні матеріали на суму - 11,4 тис. грн., закуплено продукти на суму - 
18 тис. грн. Надано допомоги в натуральній формі малозабезпеченим, одиноким 
громадянам та особам з інвалідністю (засоби гігієни, засоби реабілітації) – 14,0 тис. 
грн., проведено  круглі столи, огляди-конкурси, організовано лекції – 6,0 тис. грн. 

У зв’язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, 
враховуючи необхідність соціальної підтримки  внутрішньо переміщених осіб, осіб 
з інвалідністю, одиноких мешканців громади, за час дії Програми працівниками  
організації  надавались різноманітні послуги, а саме:
- догляд на дому;
- матеріальна та  психо-соціальна підтримка соціально-незахищенх верств 
населення, в тому числі потерпілих при надзвичайних ситуаціях та збройних 
конфліктах;
- організація шефства над багатодітними родинами;
- покращення медикаментозного забезпечення медико – соціального центру для   
обслуговування пільгових категорій громадян та малозабезпечених осіб;
- пропаганда здорового способу життя серед жителів територіальної громади;
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- проводилось навчання населення навичкам надання першої допомоги;
- організовано роботу банку речей та пункту прокату засобів реабілітації;
- проводились вечори в клубах за інтересами, організовувались зустрічі з молоддю, 
огляди –конкурси, походи в театр та екскурсії, тощо. 

Враховуючи військовий стан в Україні, з коштів інших джерел, зокрема 
благодійних надходжень поза Програмою, було надано матеріальні грошові 
допомоги, гуманітарну та натуральну допомогу понад 30000 осіб, в т. ч і ВПО  на 
суму 10348,0 тис. грн. (продукти харчування, засоби гігієни, засоби реабілітації, 
постільні набори, посуд, матраци, подушки, ковдри, рушники, дитяче харчування, 
підгузки дитячі та дорослі, корм для тварин, спальні мішки, карімати, павербанки, 
медичні засоби, дезинфікуючі засоби, одяг та взуття, та інше). Надавалась допомога 
і пораненим військовим, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць 
України.

Мету Програми в цілому досягнуто, що дало змогу забезпечити підтримку та 
розвиток діяльності міської організації Товариства Червоного Хреста через надання 
медико-соціальної допомоги, матеріальної та моральної підтримки соціально-
незахищених верств населення, малозабезпечених осіб, покращення 
медикаментозного забезпечення медико-соціального центру для обслуговування  
пільгових категорій громадян.

Начальник управління                                                                Володимир СУЛИМА


