
 Додаток 2 

до Порядку відбору  громадських організацій 

для надання фінансової підтримки з бюджету 

міста Києва 

 

Заявка  на участь у конкурсному відборі  

Шевченківської   районної організації Товариства Червоного Хреста України 

в м.Києві 

Назва громадської організації, що 

подає конкурсну пропозицію 

Шевченківська  районна організація 

Товариства Червоного Хреста 

України в м.Києві 

Назва пріоритетного напрямку  Надання інших соціальних послуг.  

Назва проекту Медико – соціальна допомога 
одиноким громадянам похилого 
віку, інвалідам, потребуючим, які 
опинилися в складних життєвих 
обставинах. 

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 не більше 20 % 
бюджетних коштів. 

Загальна сума витрат для виконання 

(реалізації) проекту, тис.грн.  

1 332 733,00 

Очікуване фінансування з бюджету 

міста Києва, тис.грн. 

68 100,00 

Мінімально необхідний обсяг витрат 

для виконання (реалізації) проекту, 

тис.грн. 

68 100,00 

Терміни реалізації проекту  2018 рік 

Адреса громадської організації 

Телефон, факс, e-mail 

м. Київ вул. Котовського, 33 

(044) 361-63-58, 0933804980 

nfdiva777@gmail.com 

Прізвище, ім`я, по батькові голови 

громадської організації  

Пономарьова Наталія Федорівна  

Підпис  

керівника громадської організації    ______________  ______________     

                                             (П.І.Б.) 
Дата реєстрації заявки * 

Реєстраційний номер конкурсної 

пропозиції 

* 

Підпис  

 

* 



 

 



 Додаток 3 

до Порядку відбору  громадських 

організацій для надання 

фінансової підтримки з бюджету 

міста Києва 

 

 

Опис проекту 

для реалізації у 2018 році 

 

_________________________________________________________________ 

(назва проекту) 

 

Назва громадської організації, яка подає проект 
 

Шевченківська районна організація Товариства Червоного Хреста України 

 

 

1. Загальна інформація  про громадську організацію: 

 

- дата створення  - Як юридична особа міського рівня Шевченківська 

районна   організація ТЧХУ  була зареєстрована в Шевченківському 

районному  управлінні юстиції м. Києва 12 травня 1999 року №1-001 Г.О. 

 - предмет діяльності :  Згідно Закону  України  « Про Товариство Червоного 

Хреста України» -   основною метою діяльності  Шевченківської районної   
організації Товариства Червоного Хреста України є 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 
місцевої влади у їх діяльності в гуманітарній сфері. Зазначена мета 
досягається неупереджено, без будь – якої дискримінації за 
національною, расовою, статевою, релігійною, мовною ,  класовою 
ознаками чи політичними переконаннями або на будь – яких інших 
аналогічних підставах. Будь хто з потребою може звернутися до 
Товариства та отримати кваліфіковану допомогу. 
- структура та чисельність  -   Шевченківська  районна організація 
Товариства Червоного Хреста України є складовою, неподільною 
частиною Товариства, діяльність якої розповсюджується на всій 
території м. Києва.  Керівні органи Шевченківської  районної організації  
Товариства Червоного Хреста України – вищим керівним органом є з’їзд 
Товариства, органом управління є конференція Організації, що 
скликається один раз на 5 років де обирається Правління організації та 

Медико – соціальна допомога одиноким громадянам похилого віку, 

інвалідам, потребуючим, які опинилися в складних життєвих обставинах.  



голова організації. В період між конференціями керівним органом 
організації є Правління ( 21 особа )  та Президія Правління ( 7 осіб ). 
Шевченківська  районна організація ТЧХУ об’єднує в своїх рядах  4 349  
членів ( підтверджено звітом на 01.01.2018 рік ).  В структуру 

Шевченківської  районної організації Товариства Червоного Хреста України 

входить 131 первинна  організація ТЧХУ . 

В Шевченківській  районній організації ТЧХУ м. Києва працює згідно 

штатного розпису 1 особа, залучено 15 волонтерів. 

За потребою організація  наймає  додатковий персонал для надання послуг. 

Окрім того Шевченківська  районна організація має багаторічний досвід 

роботи з різними категоріями малозабезпечених осіб. 

 

- джерела фінансування  благодійні та членські внески, пожертвування, 

місцевий бюджет ( цільова програма), спонсорська допомога. 

- наявність ресурсів для виконання проекту  згідно Критеріїв діяльності 

суб’єктів, що надають соціальні послуги в розпорядженні організації є все 

необхідне обладнання та матеріально – технічна база, для надання послуг: 

Шевченківська  районна організація ТЧХУ повністю забезпечена матеріально 

для виконання програмних завдань :  приміщення  загальною площею 

132,5м2, забезпечені комп’ютерною технікою, засобами зв’язку, засобами 

реабілітації для інвалідів, манекенами для навчання населення першій 

медичній допомозі, аптечками з надання допомоги постраждалим, маємо 

укомплектований склад речей для допомоги населенню під час надзвичайних 

ситуацій .  

 

- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів  За період 
останніх років Шевченківська  районна організація Товариства 
Червоного Хреста України працювала над здійсненням багатьох 
проектів та програм медико – соціального спрямування. 
1.  З 2001 року участь у міській програмі «Турбота ». 

2.   Декілька років поспіль працюємо в Київській міській програмі                              

« Соціальне партнерство ». 

2. Опис  та обґрунтування необхідності реалізації проекту 
 

2.1. Мета проекту  

У місті Києві щорічно проводиться політика в напрямку покращення ситуації 

у сфері соціального захисту населення, зокрема нарощуються обсяги 

різнобічної допомоги жителям столиці, які цієї допомоги потребують. 

Шевченківська  районна організація Товариства Червоного Хреста України, 

як повноцінний  партнер держави в гуманітарній сфері, вважає за доцільне в  

своїй роботі здійснення заходів спрямованих на максимальне задоволення 

потреб нужденного населення Шевченківського району    в медичній 

підтримці, соціальному супроводі та адресній  допомозі через мережу 

центрів Товариства. Поліпшення якості життя , стану здоров’я та соціально – 



побутових умов життя малозабезпечених мешканців Шевченківського 

району м.Києва. 

2.2. Цільова  група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю) 

 самотні громадяни похилого віку , інваліди, інші категорії потребуючих, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. 

2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект. 

В зв’язку з важкою соціально економічною ситуацією в країні, яка 

склалася, особливо нашої уваги потребують самотні громадяни 

похилого віку та інваліди, саме вони сьогодні опинилися в 

найскладнішому соціальному становищі, підвищення  якості надання 

та розширення переліку  соціальних послуг населенню надасть 

можливість покращити рівень життя та підняти рівень соціального 

забезпечення  саме цієї категорії громадян. Створення умов для 

максимально комфортного життя людей з інвалідністю та літніх людей, 

що відповідає гідності людини. 

 

2.4. План заходів з реалізації проекту. 

 

Етапи реалізації Опис заходів для 

здійснення етапу 

Термін 

реалізації 

етапу 

Результати 

здійснення етапу 

Медико – соціальна 

підтримка одиноких 

громадян похилого 

віку , інвалідів та осіб 

, які перебувають в 

складних життєвих 

обставинах. 

Соціальна 

підтримка  

нужденних 

засобами гігієни, 

наявними  

продуктами 

харчування , 

одягом, медичними 

препаратами згідно 

призначення лікаря, 

надання медичних 

консультацій та 

першої допомоги. 

 

 

 

 

 

 На 

постійній 

основі 

протягом 

2018 року 

Покращення 

матеріально –

соціального 

становища 

потребуючих 

громадян . 

Зменшення 

випадків 

ускладнень 

захворювань в 

одиноких 

громадян 

похилого віку,  

інвалідів шляхом 

контролю за їх 

станом та вчасним 

направленням та 

доставкою до 

лікаря. 

Медико – соціальна 

допомога під час 

надзвичайних та 

аварійних ситуацій в 

місті  

Покращення 

обізнаності 

населення основам 

надання першої 

допомоги , 

Травень – 

вересень 

2018 

Підвищити рівень 

знань населення 

району навичкам 

надання першої 

допомоги. 



проведення майстер 

класів, навчальних 

курсів для 

населення. 

Забезпечення 

необхідними 

речами людей, які 

потрапили в 

надзвичайну 

ситуацію . 

 

 

 

Забезпечення 

необхідними 

речами людей, які 

потрапили в 

надзвичайну 

ситуацію. 

Робота банку одягу та 

майстерні з ремонту 

одягу для нужденних. 

 Не кожна 

малозабезпечена 

людина має змогу 

купити собі одяг та 

взуття в магазині і 

тому не оновлюють 

речі роками. В 

Шевченківській 

РОТЧХ в банку 

одягу кожен 

потребуючий 

зможе підібрати 

речі за сезоном. 

На 

постійній 

основі 

протягом 

2018 року 

Кожен 

потребуючий 

може мати змогу 

вибрати собі 

безкоштовно 

необхідні речі за 

сезоном. 

Пункт прокату речей 

для реабілітації та 

догляду за 

тяжкохворими. 

В безкоштовне 

користування на 

визначений термін 

надаються милиці, 

ходунки, інвалідні 

візки, ролатори. 

На 

постійній 

основі 

протягом 

2018 року 

Покращення 

доступу до дорого 

вартісних засобів 

для реабілітації та 

одужання  для 

одиноких 

громадян 

похилого віку та 

інвалідів. 

 

2.5. Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, 

фінансові ресурси тощо) .  

До участі в реалізації проекту буде залучено : 

приміщення  загальною площею 132,5 м2,  комп’ютерна техніка, засоби 

зв’язку, засоби реабілітації для інвалідів, манекени для навчання 

населення першій медичній допомозі, аптечки з надання допомоги 

постраждалим, банк одягу, натуральна допомога  .  

 



2.6. Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні 

та якісні результативні показники)  

Шевченківська районна   організація має багаторічний досвід роботи з 

різними категоріями малозабезпечених осіб. Успішна реалізація та 

накопичений досвід роботи з малозабезпеченими категоріями надає 

можливість охопити послугами Товариства  більш як 2 100 осіб, 

покращити рівень їх матеріального та медичного забезпечення, 

підвищити якість життя.  

 

2.7.  Можливість поширення досвіду реалізації проекту.  

Багаторічний досвід  роботи з різними категоріями малозабезпечених 

осіб, отриманий в процесі роботи Шевченківська районна організація 

Товариства Червоного Хреста України в м. Києві постійно популяризує 

серед інших громадських організацій в районі, проводить майстер 

класи  з навчання населення надання першої допомоги , проводить 

навчання для волонтерів з різних напрямків діяльності. 

 

3. Кошторис проекту 

 
№ 

п/п 

Назва статті витрат на 

реалізацію проекту 

Кількість, од. Ціна за 

одиницю, грн.. 

Вартість, 

грн. 

1.  Комунальні послуги : 

- теплопостачання 

- водопостачання 

- експлутаційні 

витрати ( земельний 

податок) 

- електропостачання  

 

7 місяців 

12 місяців 

12 місяців 

 

 

12 місяців 

 

32 298 грн. 

 

10 200 грн. 

 

 

4 200 грн. 

 

32 298 грн. 

 

10 200 грн. 

 

 

4 200 грн. 

2.  Оплата послуг зв’язку  12 місяців   

3.  Заборгованість за 2017 рік  20 100 грн. 20 100 грн. 

4.  -     

5.  Флешки для ключів ЕЦП  1 302 грн. 1 302 грн. 

Загальна сума   68 100,00 
 

* До кошторису не можуть бути включені такі види діяльності: 

надання фінансової підтримки для участі в довгострокових навчаннях і тренінгах; 

закупівля товарів будь-якого виду, що становить більше 60% бюджету;  

видатки на придбання основних засобів; 
будівництво та капітальний ремонт, придбання нерухомості; 

створення фінансових фондів; 

організація і проведення розважальних заходів; 
проведення довгострокових наукових або технічних досліджень; 

організація та проведення фуршетів, банкетів, обідів тощо; 

здійснення діяльності релігійного або політичного характеру. 

 

Підпис керівника громадської організації _____________(Пономарьова Н.Ф.) 
Печатка громадської організації 

 



 



                                                                                

 

КОШТОРИС БЮДЖЕТУ 

Шевченківської районної організації Товариства Червоного Хреста 
на 2018 рік 

на виконання проекту «Медико-соціальна допомога одиноким громадянам 
похилого віку, івалідам, потребуючим, які опинилися в складних життєвих 

обставинах 

№ 
п/п 

               Грн.. 

  1. Загальний бюджет 1 400 833,00 

 2. Доход  в грошовому вираженні, всього:     1 400 833,00 

 В тому числі:  

 а) Доход в грошовому виразі (без цільових коштів) 132 733,00 

 З них:  

 Членські внески від членів районної організації 
Товариства Червоного Хреста 

23 000,00 

 Благодійні внески( від організацій партнерів) 62 000,00 

 Пожертвування (від небайдужих громадян, організацій та 
підприємств) 

37 000,00 

 Інші джерела фінансування ( проведення безпрограшних 
лотерей, збір коштів в скриньки ) 

10 733,00 

 б) Цільові  надходження        68 100,00 

 З них:  

 Місцевий бюджет 68 100,00 

 Інші джерела фінансування  

 в) доход в натуральному вигляді (допомога продуктами 
харчування, засобами гігієни, медикаментами, 
канцтоварами, одягом, взуттям  в т.ч. бувшому у вжитку 
від організацій, благодійників, спонсорів, підприємств, 
мешканців району,  міжнародних партнерів та  
міжнародних організацій. 

1 200 000,00 

 г) гуманітарна допомога  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова   
Шевченківської районної організації  
Товариства Червоного Хреста України                                                Н.Ф. Пономарьова 



Звіт - довідкова інформація за 2017 рік 

щодо роботи Товариства Червоного Хреста Шевченківського району 

(загальні відомості). 

            Шевченківська районна  організація Товариства Червоного Хреста України працює 

по 11 різним напрямкам діяльності  медико – соціального спрямування.   Пріоритетним 

напрямком діяльності Товариства є надання медико – соціальної адресної допомоги 

одиноким людям похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам, сім’ям, що опинилися в 

складних життєвих обставинах, переміщеним особам з зони збройного конфлікту на Сході 

України, сім’ям учасників та загиблих в  АТО та іншим вразливим категоріям киян за 

зверненням та за потребою.                                                                                                                                     

З  метою   доступності медико – соціальної допомоги та з метою розширення послуг для 

потребуючого населення в Шевченківській організації працює в медико – соціальному  

центрі: банк одягу, пункт прокату  речей по догляду за тяжкохворими. Проводиться 

робота щодо безкоштовного навчання населення району   навичкам першої медичної 

допомоги.      

              За період  2017 року допомогу від Шевченківської районної  організації 

Товариства Червоного Хреста України отримали 3 956 громадян вразливих категорій на 

загальну суму 488 763,00 грн. 

Шевченківська районна організація Товариства Червоного Хреста України об’єднує в 

своїх рядах близько 4 349 членів  ( підтверджено звітом на 01.01.2018 рік ).  В структуру 

Шевченківської районної  організації Товариства Червоного Хреста України входить  131 

первинних  організацій . 

В організації на постійному місці роботи працює 1 штатний працівник, до роботи  

залучено 15 волонтерів з числа киян, студентської молоді та 5 патронажних медичних 

сестер, які працюють в проекті БО «Сто відсотків життя», забезпечуючи необхідними 

ліками, продовольчими наборами та доглядом мешканців району, які хворіють на 

туберкульоз в стадії ремісії. 

За потребою організація  наймає  додатковий персонал для надання послуг. Окрім того 

Шевченківська районна  організація має багаторічний досвід роботи з різними 

категоріями малозабезпечених осіб. 

В період 2017 року Шевченківська районна організація провела 17 благодійних акцій, 

приймала участь в виїзних навчальних та інформативних акціях в парках м. Києва                               

( до святкових та визначних дат), спільно зі службами району проводили заходи серед 

населення, молоді та вразливих категорій населення. Проводили акції по збору донорської 

крові, збору продуктів харчування для допомоги нужденним. 

На постійній основі проводиться робота по залученню населення, особливо молоді до 

волонтерської діяльності, з волонтерами проводяться освітні заняття, в школах району 

проводяться заняття з навчання надання першої медичної допомоги.  

Вся інформація підтверджена звітами. 

Голова                                                                                                                                                          

Шевченківська районна організація  

Товариства Червоного Хреста України в м.Києві                                   Пономарьова Наталія 



 

 

 



Звіт 

 про використання бюджетних коштів Шевченківською районною організацією 

Товариства Червоного Хреста України по програмі «Соціальне партнерство» в 

2017 році. 

№ п/п Вид  доплат Всього на рік За рахунок 
програми 

«Соціальне 
партнерство» 

1. Експлуатаційні витрати 
Утримання приміщення 

площ. 132,5 кв.мза адресою 
вул.Котовського,33 

 
 

4 000 грн. 

 
 

4 000 грн. 

2. Комунальні послуги, 
теплопостачання 

 
18 000 грн. 

 
18 000 грн. 

 Всього  22 000 грн. 22 000 грн. 

    

 

Копії платіжних доручень додаються. 

 

 

 

 

Голова Шевченківської районної організації 

 Товариства Червоного Хреста України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Н.Ф.Пономарьова 



 
 

Інформація про роботу 
Шевченківської районної організації Товариства Червоного Хреста  

 

Шевченківська районна організація Товариства Червоного Хреста 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 мені хотілося б зупинитися 
на одному : 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. Червоний Хрест прагне на національному та 
міжнародному рівнях запобігати людським стражданням і полегшувати їх, 
сприяти взаєморозумінню, співпраці та миру між народами. 

Неупередженість. Червоний Хрест не розрізняє людей за 
національними, расовими та класовими ознаками, а також релігійними та 
ідеологічними переконаннями, керуючись виключно їх потребами. 

Нейтральність. Червоний Хрест не бере участі на будь – чийому 
боці в збройних конфліктах і не вступає в суперечки класового, 
релігійного, расового та ідеологічного характеру. 

Незалежність. Товариство, надаючи допомогу органам державної 
влади в гуманітарній діяльності, завжди зберігає свою автономію, щоб в 
усіх випадках мати можливість діяти відповідно до принципів Червоного 
Хреста. 

Добровільність. Товариство – добровільна організація для 
надання допомоги і в жодному разі не керується бажанням користі для 
себе. 

Єдність. У будь – якій країні може бути лише одне відкрите для 
всіх Товариство Червоного Хреста або Червоного Півмісяця, що здійснює 
гуманітарну діяльність на всій території країни. 

Універсальність. Червоний Хрест є міжнародною інституцією, у 
котрій всі національні Товариства рівні між собою в правах та обов’язках.  
1.1. Адреса:   м. Київ - 04060, вул. Котовського,33  тел. 440-32-11,т/факс 
440-70-41,         
 
 
1.2. Основні функції : 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. 
     Шевченківська районна організація Товариства  
     Червоного Хреста є всеукраїнською добровільною   
     громадською гуманітарною організацією. Доброта,  
     милосердя, співчуття. Споконвіку цінувалися вони  
     над усі людські якості, не втратили вони своєї  
     цінності й нині. Адже торкнутися серцем чужої біди- 
     значить зробити її своєю й обов’язково допомогти.  
     Як, скажімо, донори крові, котрі одними з перших  
    стають на захист життя людини. 

 
 
 
1.3. Нормативно-правові документи, якими користується підрозділ у своїй  
       діяльності: 

 Статут Товариства Червоного Хреста України, затверджений XV 
з’їздом Товариства Червоного Хреста України 04 квітня 1991 р;  

 Закон України „Про символіку Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця в     Україні”  м. Київ, 8 липня 1999 року № 862-XIV 
Л.Д.Кучма;  

 Закон України „Про донорство крові та її компонентів” ,  
24 червня 1995, № 239/95-ВР, Л.Д.Кучма;  

 Закон України „Про благодійництво та благодійні організації”, 
затверджений Указом Президента України від 8 жовтня 1997р. 
№ 1128/27;  

 Закон України „Про альтернативну (невійськову) службу”, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України  
від 10 листопада 1999 р. № 2066 

 Закон України „Про Товариство Червоного Хреста України” ВВР, 
28 листопада 2002 року № 330-IV, Л.Д.Кучма. 

 Положення Про Шевченківську районну організацію Товариства 
Червоного Хреста України, затверджено Постановою Президії 
Правління Шевченківської районної організації Товариства 
Червоного Хреста. 

 
 

1.4. Розклад Шевченківської районної організації Товариства Червоного 
Хреста  
       Щоденно з 9:00-18:00 
 
Послуги, які надаються районною організацією Товариства Червоного 
Хреста в медико-соціальному центрі та в кімнатах медико-соціальної 
допомоги: 
 

1. Вимірювання тиску. 
2. Ін’єкції. 
3. Безкоштовна аптека. 
4. Пункт прокату предметів по догляду за хворими (інвалідні візки, 

палиці, милиці, судна, міхури для льоду та інше). 
5. Банк одягу (одяг бувший у вжитку та новий).. 



6. Безкоштовна видача талонів на послуги (перукарня, лагодження 
взуття, лагодження одягу, хімчистка одягу, прання білизни, фото 
послуги)     

                                                                                                  
 

      В Шевченківській  районній організації 125 первинних організацій. 
Районна організація працює по наступним програмам: 
1. Патронажна служба; 
2. Медико-соціальна допомога; 
3. Соціальне партнерство; 
4. Служба катастроф; 
5.  Навчання наданню першої медичної допомоги; 
6. Робота з молоддю; 
7. Проект „Досліджуючи гуманітарне право”; 
8. Служба розшуку; 
9. Донорство; 
10. Червоний Хрест проти туберкульозу та СНІДу; 
11. Допомога в надзвичайних ситуаціях; 
12. Діти вулиці; 
13. Діти України; 
 
 
 
 
 
 
Голова  
Шевченківської районної організації  
Товариства Червоного Хреста 
                                                             Н.Ф.Пономарьова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1.4. Розклад Шевченківської районної організації Товариства Червоного 
Хреста  
       Щоденно з 9:00-18:00 
 
Послуги, які надаються районною організацією Товариства Червоного 
Хреста в медико-соціальному центрі та в кімнатах медико-соціальної 
допомоги: 
 

7. Вимірювання тиску. 
8. Ін’єкції. 
9. Безкоштовна аптека. 
10. Пункт прокату предметів по догляду за хворими (інвалідні візки, 

палиці, милиці, судна, міхури для льоду та інше). 
11. Банк одягу (одяг бувший у вжитку та новий). 
12. Безкоштовний прийом лікаря гомеопата (консультації, призначення 

та видача ліків). 
13. Безкоштовна видача талонів на послуги (перукарня, лагодження 

взуття, лагодження одягу, хімчистка одягу, прання білизни, фото 
послуги)                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Інформація про роботу 
Шевченківської районної організації Товариства Червоного Хреста  

 

Шевченківська районна організація Товариства Червоного Хреста 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 мені хотілося б зупинитися 
на одному: 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. Червоний Хрест прагне на національному та 
міжнародному рівнях запобігати людським стражданням і полегшувати їх, 
сприяти взаєморозумінню, співпраці та миру між народами. 

Неупередженість. Червоний Хрест не розрізняє людей за 
національними, расовими та класовими ознаками, а також релігійними та 
ідеологічними переконаннями, керуючись виключно їх потребами. 

Нейтральність. Червоний Хрест не бере участі на будь – чийому 
боці в збройних конфліктах і не вступає в суперечки класового, 
релігійного, расового та ідеологічного характеру. 

Незалежність. Товариство, надаючи допомогу органам державної 
влади в гуманітарній діяльності, завжди зберігає свою автономію, щоб в 
усіх випадках мати можливість діяти відповідно до принципів Червоного 
Хреста. 

Добровільність. Товариство – добровільна організація для 
надання допомоги і в жодному разі не керується бажанням користі для 
себе. 

Єдність. У будь – якій країні може бути лише одне відкрите для 
всіх Товариство Червоного Хреста або Червоного Півмісяця, що здійснює 
гуманітарну діяльність на всій території країни. 

Універсальність. Червоний Хрест є міжнародною інституцією, у 
котрій всі національні Товариства рівні між собою в правах та обов’язках.  
1.1. Адреса:   м. Київ - 04060, вул. Котовського,33  тел. 440-32-11,т/факс 
440-75-22,         
 
 
1.2. Основні функції : 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. 
     Шевченківська районна організація Товариства  
     Червоного Хреста є всеукраїнською добровільною   
     громадською гуманітарною організацією. Доброта,  
     милосердя, співчуття. Споконвіку цінувалися вони  
     над усі людські якості, не втратили вони своєї  
     цінності й нині. Адже торкнутися серцем чужої біди- 
     значить зробити її своєю й обов’язково допомогти.  
     Як, скажімо, донори крові, котрі одними з перших  
    стають на захист життя людини. 

 
 
 
1.3. Нормативно-правові документи, якими користується підрозділ у своїй  
       діяльності: 

 Статут Товариства Червоного Хреста України, затверджений XV 
з’їздом Товариства Червоного Хреста України 04 квітня 1991 р;  

 Закон України „Про символіку Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця в     Україні”  м. Київ, 8 липня 1999 року № 862-XIV 
Л.Д.Кучма;  

 Закон України „Про донорство крові та її компонентів” ,  
24 червня 1995, № 239/95-ВР, Л.Д.Кучма;  

 Закон України „Про благодійництво та благодійні організації”, 
затверджений Указом Президента України від 8 жовтня 1997р. 
№ 1128/27;  

 Закон України „Про альтернативну (невійськову) службу”, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України  
від 10 листопада 1999 р. № 2066 

 Закон України „Про Товариство Червоного Хреста України” ВВР, 
28 листопада 2002 року № 330-IV, Л.Д.Кучма. 

 Положення Про Шевченківську районну організацію Товариства 
Червоного Хреста України, затверджено Постановою Президії 
Правління Шевченківської районної організації Товариства 
Червоного Хреста. 

 
 

1.4. Розклад Шевченківської районної організації Товариства Червоного 
Хреста  
       Щоденно з 9:00-18:00 
 
Послуги, які надаються районною організацією Товариства Червоного 
Хреста в медико-соціальному центрі та в кімнатах медико-соціальної 
допомоги: 
 

1. Вимірювання тиску. 
     2.  Ін’єкції. 

3. Безкоштовна аптека. 
4. Пункт прокату предметів по догляду за хворими (інвалідні візки, 

палиці, милиці, судна, міхури для льоду та інше). 
5. Банк одягу (одяг бувший у вжитку та новий). 



 
      В Шевченківській  районній організації 131 первинних організацій. 
Районна організація працює по наступним програмам: 
1. Медико-соціальна допомога; 
2. Служба катастроф; 
3.  Навчання наданню першої медичної допомоги; 
4. Робота з молоддю та волонтерами; 
5. Проект „Досліджуючи гуманітарне право”; 
6. Служба розшуку; 
7. Донорство; 
8. Червоний Хрест проти туберкульозу та СНІДу; (Програма БО «Сто  
     відсотків життя») 
9. Допомога в надзвичайних ситуаціях; 
10. Діти вулиці; 
11. Діти України; 
 
 
 
 
 
 
Голова  
Шевченківської районної організації  
Товариства Червоного Хреста 
                                                             Н.Ф.Пономарьова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 1004055356 Стор. 1 з 1 

ВИТЯГ 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань 

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит:  від 05.06.2018 за 

№ 1004055356 станом на 05.06.2018 відповідно до наступних критеріїв пошуку: 

Код ЄДРПОУ:  25729707 

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів: 

Запис 1 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності: 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 

УКРАЇНИ В М. КИЄВІ, ШЕВЧЕНКІВСЬКА  РОТЧХ 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 

25729707 

Місцезнаходження юридичної особи: 

04060, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, БУДИНОК 

33 

Номер, дата та час формування витягу: 

1004055356, 05.06.2018 16:08:57 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому 

проводилась державна реєстрація. 

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання 

надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, 

витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні 

документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу 

може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/. 

 

https://usr.minjust.gov.ua/
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