
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Гпро виконанЮl Програми підтримки Броварської 
міськрайонної організації Товариства Червоного 

Хреста Украіни, затвердженої рішенНJIМ Броварської 
міської ради від 09.09.2004 Н!! 531-24-24 

Заслухавши звіт начальника управління праці та соціального захисту 
населенНJI Броварської міської ради <<Про виконання Програми підтримки 
Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста Украіни 
,на 2004-2009 роки, затвердженої рішеННJIМ Броварської міської ради від 
09.09.2004 Н!! 531-24-24», керуючись підпунктом 1 nymcry 22 сташ 26 Закону 
України «ІІро місцеве самоврядув8ННJI в Украіні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я та 

довIdлзut Броварська міська рада 

ВИРПlIИЛA: 

1. Звіт начальника управління праці та соціального захисту населення 
Б~оварської міської ради <<Про виконання Програми підтри:аи Броварської 
МІСькрайонної організації Товариства Червоного Хреста Укр81НИ на 2004-2009 
Рохи, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 09.09.2004 Н!! 531-24-
24», ВЗJ1ТИ дО відома (додається). ...... 

2. ЗIIJIТИ З контроJПO рішення БроваРСЬКО1 МlСЬКО1 ради вІД 09.09.2004 Nи 
531-24-24 як таке, що виконано. . 
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ЗВІТ 
про виконання Програми підтримки Броварської міськрайонної організації 

Товариства Червоного Хреста Украіни на 2004-2009 роки 

Програма ПіДТРим~ Броварської міськрайонної організації Товариства 
Червоного Хреста УКРatни на 2004-2009 роки затверджена рішеНИJIМ 
Броварської міської ради від 09 .?9 .2004 р. Н!! 531-24-24. 

Метою Програми є ПІдвищення ефективності спільної діяльності 
opraнiB виконавчої влади з організацією Товариства Червоного Хреста України 
ДJUI подальшого впроваджеННJI ії доброчинної діяльності. 

Броварська міськраіонна організація Товариства Червоного Хреста 
Украіни зареєстрована рішеНIUIМ виконавчого комітету Броварської міської 
Р8Д1! від 20.02.1996 р. Н!! 35 

Організація надає безоплатну санітарну та медико-соціальну допомогу 
самотнім громадинам похилого віку, інвалідам та іншим соціально 
незахищеним верствам населення. 

на обліку Товариства Червоного Хреста перебуває 7,5 тис. мешканців 
міста. Вони отримують постійну допомогу патронажної медичної служби 
Товариства . 

. 3 метою СПРИJIНВJI реальної участі Товариства у громадському житті . . ... .. 
МІста, CTBOpeВНJI умов щодо забезпечеНВJI ре8Л1зацll статутних вимог ДUlJlЬВОCn 

оРганізації , щорічно виділялись кошти місцевого бюджету на проведеННJI 
Товариством акцій та заходів . 

Показники фінансування заходів Програми за кошти місцевого бюджету 

-• P1k Затверджено Профінансовано, 

кошторисом, ТИС.грн 

2004 
ТИС.грн 

3,00 -
200S 14,40 14,40 
2006 

21,00 21,00 
2007 
2008 220,00 220,00 

2009 188,00 183,00 

40,00 40,00 

Щ . б · "ні акції до новорічних cВJ1Т; до 
Lti~ ОРІЧНО Товариство проводиТЬ ~агоД1И ного дня захисту дітей, дня 
lItpeJtfapoДIIoro жіночого ДНJI 8 Березня, Мi~ap~apoднoгo дня інваліда. 

оги, два міста, ДIUI moдеі похилого В1КУ, 



КОЖНИМ заходом ~оразу охоплено від 500 до 1500 соціально 
иезахищених гРОМ8ДІН МІста. 

рік Кількість 
проведених аІЩій 

15 2005 
2006 20 

2007 
2008 

20 
23 
16 

Охоплено 
осіб, тис. 

1,6 
25,5 
22,3 
21,9 
20,6 

На виконання Програми у 2007 році рішеиням виконавчого комітету 
Товариству надано в op~ндy приміщення площею 71,4 кв.м по вул .. Гагаріна,8а. 

3а кошти місцевого бюджету, профінансованих на Програму 
підтримки, (20 тис.грн у 2007 році та 48 тис.грн. У 2008 році) У приміщенні 
зроблено ремонт. 

3 2008 року Товариством запроваджено новий вид безоплатної послуги 
ДJDI підопічних - прання білизни. 

Робота Товариства Червоного Хреста постійно ОПРИJПOДНІОвалась у 
засобах масової інформації, JII( це передбачалось Програмою. 

Начальник управліННJI А.І.Пetpенко 
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