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З А Х О Д И 

з проведення місячника Червоного Хреста в області у 2016 році 
 

1. Утворити робочі групи зі сприяння проведенню місячника Червоного 
Хреста в районах та містах області, включивши до їх складу представників 
закладів освіти, охорони здоров’я, засобів масової інформації, органів внут-
рішніх справ, керівників підприємств, установ тощо. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Квітень 

2. Забезпечити щотижневе висвітлення в місцевих засобах масової ін-
формації ходу проведення та підсумків місячника Червоного Хреста в області. 

Філія НТКУ “Хмельницька регіональна дирекція 
“Поділля-центр”, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) рад 

Квітень-травень 

3. Організувати проведення благодійних концертів, вистав, молодіжних 
дискотек з метою залучення додаткових коштів для надання допомоги най-
більш соціально незахищеним верствам населення, самотнім непрацездатним 
громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, інвалідам, багатодітним 
та неповним сім’ям, дітям-сиротам, хворим на ВІЛ/СНІД або туберкульоз. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

Квітень  

4. Активізувати роботу в навчальних закладах різних рівнів акредитації, 
молодіжних колективах з пропаганди здорового способу життя, профілактики 
інфекційних хвороб, виховання в молоді добра, співчуття до чужого болю, 
залучення її до лав Товариства Червоного Хреста. 

Департамент освіти і науки, управління молоді та 
спорту облдержадміністрації, обласна організація 
Товариства Червоного Хреста України 

Квітень 

5. Активізувати спільну роботу первинних осередків Товариства Черво-
ного Хреста України із територіальними закладами охорони здоров’я з питань 
пропаганди здорового способу життя, проведення профілактичних заходів з 



 
2

туберкульозу та СНІДу серед населення, особливо сільського, залучення 
населення до лав Товариства Червоного Хреста України. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад, обласна організація 
Товариства Червоного Хреста України, Департа-
мент охорони здоров’я облдержадміністрації 

Квітень   

6. Сприяти участі підприємств, організацій, комерційних структур, бан-
ків у місячнику Червоного Хреста в області. 

Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури облдержадміністрації, об-
ласна організація Товариства Червоного Хреста 
України 

Квітень 
 
 
Заступник голови  
адміністрації                 В. Кальніченко  


