
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про підготовку та проведення 

в районі Всеукраїнської благодійної 

акції «Серце до серця» 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 

2020 р. №1669-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної 

програми «Молодь України» на 2021-2025 роки», листів Комітету з питань 

молоді і спорту Верховної Ради України від 11.03.2021 №04-21/12-2021/88094, 

Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» від 01.03.2021 №026/03, 

Національної сервісної служби України від 03.03.2021 №0000-030201-5/2114 

щодо підтримки соціального проекту, розпорядження голови Тернопільської 

обласної державної адміністрації від 30 березня 2021 року №227/01.02-01 «Про 

підготовку та проведення в районі Всеукраїнської благодійної акції «Серце до 

серця», з метою збереження здоров'я дітей, забезпечення їхнього доступу до 

високоякісних медичних послуг, формування у молоді загальнолюдських 

цінностей та активізації молодіжного волонтерського руху: 

1. Провести районний етап 16-ї щорічної Всеукраїнської благодійної акції 

«Серце до серця» з 01 квітня по 30 вересня 2021 року, з урахуванням вимог 

законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення в районі 

Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у складі згідно з додатком. 

3. Затвердити заходи з підготовки та проведення в районі Всеукраїнської 

благодійної акції «Серце до серця», що додаються. 

4. Виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування: 

        1) забезпечити проведення Всеукраїнської благодійної акції «Серце до 

серця» у громадах району; 
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         2) утворити організаційні комітети з підготовки та проведення 

Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця»; 

         3) здійснити реалізацію заходів з підготовки та проведення Всеукраїнської 

благодійної акції „Серце до серця” та про стан їх виконання інформувати відділ 

з гуманітарних питань районної державної адміністрації до 15 жовтня 2021 

року. 

5. Відділу з гуманітарних питань районної державної адміністрації 

забезпечити координацію роботи з підготовки та проведення благодійної акції і 

про стан виконання розпорядження інформувати районну державну 

адміністрацію до 25 жовтня 2021 року. 

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 04 березня 2020 року № 50-од «Про підготовку та 

проведення в районі Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». 

7. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови 

районної державної адміністрації Степану НОВІНЧУКУ. 

 

Голова адміністрації                                                         Володимир ШИПІТКО 

Степан Новінчук 

 

Володимир Лилик 

 

Галина Чайківська 

 

Людмила Папала 

 

Володимир Коцюк 

 

Олеся Лобур 

 

Ганна Бурак 
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Додаток 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації  

 ________________  № _________ 

 

СКЛАД 

робочої групи з підготовки та проведення 

в районі Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» 

НОВІНЧУК 

Степан Михайлович 

- заступник голови районної державної 

адміністрації, керівник робочої групи 

 

ЧАЙКІВСЬКА 

Галина Зеновіївна 

- начальник відділу з гуманітарних питань районної 

державної адміністрації, заступник керівника 

робочої групи 

 

Члени робочої групи: 

 

ГУЛЬЧАК 

Тетяна Михайлівна 

- головний спеціаліст відділу з гуманітарних питань                                 

районної державної адміністрації 

 

ПАПАЛА 

Людмила Михайлівна 

- головний спеціаліст відділу з гуманітарних питань  

районної  державної адміністрації 

 

 

 

             Начальник відділу  

з гуманітарних питань адміністрації                             Галина ЧАЙКІВСЬКА 

 
                Людмила Папала 
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                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

районної державної адміністрації  

 _______________  №  _________  

ЗАХОДИ 

з підготовки та проведення в районі Всеукраїнської 

благодійної акції „Серце до серця” 

1. Сприяти створенню загонів волонтерів та організації їх роботи під час 

проведення Всеукраїнської благодійної акції „Серце до серця”. 

Відділ з гуманітарних питань районної 

державної адміністрації, виконавчі комітети 

органів місцевого самоврядування 

01 квітня - 30 вересня 2021 року 

 

2. Сприяти залученню до проведення акції учнів позашкільних 

навчальних закладів, студентів професійно-технічних, вищих навчальних 

закладів, лідерів молодіжних та дитячих громадських організацій. 

Відділ з гуманітарних питань районної 

державної адміністрації, виконавчі комітети 

органів місцевого самоврядування 

01 квітня - 30 вересня 2021 року 

 

3. Провести навчання волонтерів Всеукраїнської благодійної акції 

„Серце до серця”. 

Відділ з гуманітарних питань районної 

державної  адміністрації,  виконавчі 

комітети органів місцевого самоврядування 

01 квітня - 30 вересня 2021 року 

 

4. Організувати проведення Всеукраїнської благодійної акції „Серце до 

серця” у лікувально-профілактичних закладах району. 

Відділ з гуманітарних питань районної 

державної адміністрації,  виконавчі комітети 

органів місцевого самоврядування 

01 квітня - 30 вересня 2021 року 
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5. Організувати проведення Всеукраїнської благодійної акції „Серце до 

серця” у загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих 

навчальних закладах району. 

Відділ з гуманітарних питань районної 

державної адміністрації, виконавчі комітети 

органів місцевого самоврядування 

01 квітня - 30 вересня 2021 року 

 

6. Інформувати щодо проведення Всеукраїнської благодійної акції 

„Серце до серця” підприємства, установи та організації. 

Фінансове управління районної державної 

адміністрації, виконавчі комітети органів 

місцевого самоврядування 

01 квітня - 30 вересня 2021 року 

 

7. Забезпечити підготовку та проведення під час Всеукраїнської 

благодійної акції „Серце до серця” благодійних концертів за участю дитячих і 

молодіжних колективів. 

Відділ з гуманітарних питань районної 

державної адміністрації, виконавчі комітети 

органів місцевого самоврядування. 

01 квітня - 30 вересня 2021 року. 

8. Організувати в рамках Всеукраїнської благодійної акції „Серце до 

серця” проведення спортивних змагань та конкурсів. 

Відділ з гуманітарних питань районної 

державної адміністрації, виконавчі комітети 

органів місцевого самоврядування. 

01 квітня - 30 вересня 2021 року 

 

9. Організувати під час проведення Всеукраїнської благодійної акції 

„Серце до серця” конкурси плакатів, малюнків, ігротеки, виставки, благодійні 

ярмарки у загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних 

закладах району. 

Відділ з гуманітарних питань районної 

державної адміністрації, виконавчі комітети 

органів місцевого самоврядування 

01 квітня - 30 вересня 2021 року 

 

10. Провести роз'яснювальну роботу щодо мети та актуальності 

проведення Всеукраїнської благодійної акції „Серце до серця” серед широких 

верств населення, підприємців, громадських та благодійних об'єднань. 

Районна державна адміністрація, виконавчі 

комітети органів місцевого самоврядування 
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Березень - вересень 2021 року 

 

11. Забезпечити висвітлення підготовки та проведення благодійної акції 

у засобах масової інформації. 

Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю районної 

державної адміністрації,  відділ з 

гуманітарних питань районної державної 

адміністрації, виконавчі комітети органів 

місцевого самоврядування 

Березень - вересень 2021 року 

 
 

               Начальник відділу  

з гуманітарних питань адміністрації                             Галина ЧАЙКІВСЬКА 

 
                  Людмила Папала 
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