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Колтик Оксані Тарасівні
              

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Щодо аудиту бюджетного фінансування Київської міської організації 
Товариства Червоного Хреста України 

До мене, як до народного депутата України, звернулась голова 
Солом’янської районної організації товариства Червоного хреста України у 
м. Києві (далі - Солом’янська РОТЧХУ) Людмила Тітаренко щодо 
вирішення конфліктної ситуації та аудиту бюджетних коштів. 

Відповідно до звернення, між заявницею та керівником Київської 
міської організації Товариства Гоєнко Т.І. виникла конфліктна ситуація, в 
ході якої листом за підписом останньої було призупинено фінансування 
Солом’янським районним управлінням соціального захисту населення 
Солом’янської РОТЧХУ та обмежено її учасників у користуванні 
відповідними приміщеннями.   

Заявниця висловлює зауваження щодо прозорості фінансової 
діяльності Товариства Червоного хреста України в цілому та його місцевих 
осередків. 

Згідно ст. 2 Закону України “Про Товариство Червоного Хреста 
України” законодавство України про Товариство Червоного Хреста 



України ґрунтується на Конституції України, Женевських конвенціях про 
захист жертв війни від 12 серпня 1949 року та Додаткових протоколах до 
них, складається з інших міжнародних договорів України, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Закону України 
"Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного 
Кристала в Україні", цього Закону та інших прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів. 

Відповідно до ст. 3 Статуту Товариства  до структури останнього 
належать обласні (прирівняні до них міські у містах Києві та Севастополі), 
міські, районні, міжрайонні організації. 

Статтею 4 Статуту визначено, що організації Товариства, які були 
зареєстровані до 01 січня 2013 року, як юридичні особи мають статус 
місцевих осередків Товариства, всі інші організації Товариства діють як 
відокремлені підрозділи Товариства без статусу юридичної особи. Статус 
юридичних осіб надається відокремленим підрозділам Товариства по 
рішенню Правління Товариства.  

При цьому, статтею 19 Статуту визначений правовий статус 
Товариства як учасника цивільно-правових відносин та носія майнових 
прав без регламентації відповідного правового статусу місцевих осередків. 

Слід зауважити, що Товариство Червоного Хреста України наділено 
певними державно-правовими гарантіями з огляду на його міжнародну 
соціальну місію. Однією з форм підтримки є виділення державою та 
органами місцевого самоврядування бюджетних коштів для реалізації 
статутної діяльності та окремих проектів. 

Згідно ст. 37 Закону України “Про Товариство Червоного Хреста 
України” державний контроль за діяльністю Товариства, в тому числі і 
порядком використання ним майна та виділених державою бюджетних 
коштів, здійснюється органами виконавчої влади відповідно до їх 
компетенції.

Відповідно до Положення, затвердженого рішенням Київської 
міської ради від 18.09.2014 №151/151 (у редакції рішення Київської міської 
ради від 17.05.2018 №817/4881), Департамент внутрішнього фінансового 
контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 
здійснює заходи дотримання законодавства та ефективності діяльності 
структурними підрозділами Київської міської ради, її виконавчими 
органами, комунальними підприємствами, установами, організаціями, 
іншими суб’єктами в частині використання ними об’єктів комунальної 



власності територіальної громади міста Києва (майна, коштів та інших 
об’єктів комунальної власності). 

У відповідності до ст. 24 Конституції України у разі необхідності 
народний депутат надсилає пропозиції, заяви та скарги громадян органам 
державної влади, органам місцевого самоврядування та їх посадовим 
особам, установам та організаціям, до повноважень яких входить розгляд 
звернень громадян чи вирішення порушених у них питань по суті. Про 
результати розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян органи та посадові 
особи зобов'язані повідомити громадянина, від якого надійшло звернення, і 
народного депутата у терміни, встановлені Законом України "Про 
звернення громадян". 

З огляду на вищенаведене та керуючись ст. 16 Закону України “Про 
статус народного депутата України”, надсилаю звернення Л. Тітаренко та

прошу: 
1. Розглянути звернення громадянки про проведення заходів 

фінансового контролю (аудиту) щодо використання Київською міською 
організацією Товариства Червоного хреста України об’єктів комунальної 
власності територіальної громади міста Києва (майна, коштів та інших 
об’єктів комунальної власності), достовірності здійснення розрахунків для 
отримання коштів місцевого бюджету тощо та вжити відповідних заходів 
за результатами розгляду звернення; 

2. Відповідь на звернення надати у встановлений законодавством 
строк на електронну скриньку hryshchuk@rada.gov.ua, а також заявниці на 
srk2002@ukr.net. 

Додаток: звернення голови Солом’янської районної організації 
товариства Червоного хреста України у м. Києві Людмили Тітаренко (11 
аркушів). 

З повагою,

народний депутат України Роман Грищук

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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