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Технічне завдання 
по розробці нової редакції Статуту Товариства Червоного Хреста України 

 
Товариство Червоного Хреста України (далі - ТЧХУ) було засновано в 1918 році як 

незалежне Національне Товариство Червоного Хреста, яке через чотири роки стало частиною 
Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Радянського Союзу. ТЧХУ функціонує як 
незалежне Національне Товариство. Починаючи з 1991 року, Указом Президента України в 
жовтні 1992 року Товариство було визнано єдиним Національним Товариством Червоного 
Хреста, уповноваженим надавати допомогу владі в їх гуманітарній діяльності. Вже в 1993 році 
ТЧХУ було визнано Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) і Міжнародною 
Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФТЧХіЧП), а також стало 
членом останньої. 

 
Верховною Радою України в 1999 році був ухвалений Закон України «Про символіку 

Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні», а вже в листопаді 
2002 року - Закон України «Про Товариство Червоного Хреста України» (далі - Закон). 

 
ТЧХУ є добровільною всеукраїнською організацією, яка складається з штаб-квартири 

(Національного Комітету), 25 обласних і Київської міської організацій, і в цілому об'єднує 663 
районних організації. ТЧХУ є найбільшою добровільною гуманітарною організацією в Україні з 
чітко визначеними повноваженнями і масштабами багатосторонньої гуманітарної діяльності 
та соціальних послуг. 

 
Одним з основних напрямків діяльності Товариства в цілому є полегшення людських 

страждань при виникненні збройних конфліктів. На сьогоднішній день Товариство Червоного 
Хреста України бере активну участь в реагуванні та наданні допомоги людям, які опинилися у 
важкій ситуації у зв'язку з конфліктом на сході Україні. 

 
Законодавча база України, у зв'язку із ситуацією, що склалась, і, з метою оперативної 

реакції на діючий конфлікт, була багато в чому модифікована і змінена, шляхом ухвалення 
відповідних законодавчих актів протягом останніх кількох років. 

 
Крім того, ще одним з основоположних напрямків діяльності Червоного Хреста України 

є надання допомоги нужденним верствам населення Патронажною службою Товариства (далі 
- Служба), фінансування якої здійснювалося за рахунок державного бюджету України. Але, 
починаючи з 2016 року, ситуація різко змінилася, і, в зв'язку зі змінами в державному бюджеті 
України, фінансова підтримка Служби збоку держави була припинена в повному обсязі. На 
сьогоднішній день неможливо ігнорувати той факт, що її втрата понесла за собою фактор 
фінансової нестабільності багатьох місцевих організацій. 

 
Статут, на підставі якого Товариство діє на сьогоднішній день, не відображає в повному 

обсязі зміни, які відбулись в законодавчій базі України, а також далекий від реалій, в яких 
знаходиться як все Товариства в цілому, так і його місцеві організації зокрема. 

 
З огляду на інтенсивну роботу Товариства в гуманітарній сфері України, в зв'язку із 

значними змінами в чинному законодавстві та з метою якісного ведення статутної діяльності 
назріла необхідність приведення Статуту Товариства Червоного Хреста України у 
відповідність до сьогоднішніх реалій. 

 
Мета: 

• Аналіз чинного Статуту та розробка нової редакції Статуту ТЧХУ. 
 
Об'єм робіт: 
 

1. Проведення аналізу чинного Статуту Товариства; 
2. Участь в постійній робочій групі Національного комітету з розробки нової редакції 

Статуту ТЧХУ. 
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3. Приведення у відповідність до нової редакції Статуту з всебічним аналізом і системним 
узагальненням пропозицій про внесення змін до Статуту, наданих НК ТЧХУ, обласними 
організаціями Товариства;  

4. Приведення нової редакції Статуту у відповідність з рекомендаціями Статутної комісії 
міжнародного руху Червоного Хреста; 

5. Підготовка тексту нової редакції Статуту Товариства; 
6. Підготовка повного пакету документів для затвердження та реєстрації нової редакції 

Статуту Товариства; 
7. Узгодження нової редакції Статуту з керівництвом Товариства, Міжнародною 

Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця; 
8. Приведення нової редакції Статуту Товариства у відповідність до чинного 

законодавства та змін до Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України». 
 
Кваліфікаційні вимоги до виконавця зазначеної роботи: 

 Вища юридична освіта; 

 Досвід роботи з неприбутковими організаціями;  

 Досвід юридичної діяльності не менше 10 років. 

 Позитивний досвід підготовки законопроектів, які були прийняті; 

 Досвід здійснення нормотворчої діяльності в органі державної влади України; 
 
Ключові теми для вивчення: 
 

1. Структура Товариства в цілому. 
2. Законодавча база діяльності Товариства. 
3. Законодавча база діяльності неприбуткових організацій. 
4. Локальні акти регулювання діяльності Товариства. 
5. Позитивний досвід інших неприбуткових організацій. 
6. Міжнародний досвід Національних Товариств Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця. 
7. Рекомендації МФТЧХіЧП по внесенню змін до діючого Статуту; 
8. Пропозиції та рекомендації, попередньо зібрані Товариством, до створення 

нової редакції Статуту. 
 
 
Графік: 
 
Перший етап – 2 місяці 
 

 Проведення аналізу діючого Статуту Товариства; всебічний аналіз і системне 
узагальнення пропозицій про внесення змін до Статуту, наданих НК ТЧХУ та обласними 
організаціями Товариства; Підготовка тексту проекту внесення змін до Статуту Товариства; 
Підготовка порівняльної таблиці до проекту змін. 
 

Другий етап – 2 місяці 
 
Погодження тексту з організаціями Товариства; Приведення Статуту Товариства у 

відповідність до чинного законодавства; Приведення Статуту Товариства відповідно до змін 
до Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України». 
 


