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Інформація про використання коштів державного бюджету протягом 2013 – 2016 років Товариством Червоного Хреста України  

на утримання співробітників патронажної служби, спеціаліста гуманітарного права та служби розшуку 

 

 2013 рік                                                                                                                                                                                                                       Грн. 

Заробітна плата співробітників патронажної служби, спеціаліста гуманітарного права та служби розшуку ТЧХУ(3200 осіб) 64 437 200 

Податки на заробітну плату співробітників патронажної служби, спеціаліста гуманітарного права та служби розшуку ТЧХУ (3200 осіб) 23 313 420 

Послуги зв"язку служби розшуку ТЧХУ 3 240 

Послуги банку за проведення видатків на заробітну плату співробітників патронажної служби, спеціаліста гуманітарного права та служби розшуку 
ТЧХУ(3200 осіб) 

66 897 

Оплата за марки та конверти  служби розшуку ТЧХУ 35 410 

Сплата членського внеску до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 162 343 

Отримано коштів з державного бюджету України на 2013 рік 88  018  510 

Середньорічна заробітна плата співробітників патронажної служби, спеціаліста гуманітарного права та служби розшуку ТЧХУ  становила у 2013 році  1 678,05 грн. на 

місяць 

2014 рік                                                                                                                                                                                                                            Грн. 

Заробітна плата співробітників патронажної служби, спеціаліста гуманітарного права та служби розшуку ТЧХУ(3101 особа) 53 012 450 

Податки на заробітну плату співробітників патронажної служби, спеціаліста гуманітарного права та служби розшуку ТЧХУ (3101 особа) 19 196 810 

Послуги зв"язку служби розшуку ТЧХУ 3 240 

Послуги банку за проведення видатків на заробітну плату співробітників патронажної служби, спеціаліста гуманітарного права та служби розшуку 
ТЧХУ(3101 особа) 

29 670 

Оплата за марки та конверти  служби розшуку ТЧХУ 35 410 

Сплата членського внеску до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 226 420 

Отримано коштів з державного бюджету України на 2014 рік 72 504 000 

Середньорічна заробітна плата співробітників патронажної служби, спеціаліста гуманітарного права та служби розшуку ТЧХУ  становила у 2014 році  1 424,61 грн. на 

місяць 
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2015 рік                                                                                                                                                                                                                            Грн. 

 
Заробітна плата співробітників патронажної служби, спеціаліста гуманітарного права та служби розшуку ТЧХУ(3101 особа) 

54 624 700 

Податки на заробітну плату співробітників патронажної служби, спеціаліста гуманітарного права та служби розшуку ТЧХУ (3101 особа) 
19 756 650 

Послуги зв"язку служби розшуку ТЧХУ 4 740 

Послуги банку за проведення видатків на заробітну плату співробітників патронажної служби, спеціаліста гуманітарного права та служби розшуку 
ТЧХУ(3101 особа) 

27 100 

Оплата за марки та конверти  служби розшуку ТЧХУ 33 910 

Сплата членського внеску до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 
463 100 

Отримано коштів з державного бюджету України на 2015 рік 74 910 200 

Середньорічна заробітна плата співробітників патронажної служби, спеціаліста гуманітарного права та служби розшуку ТЧХУ  становила у 2015 році  1 467,93 грн. на місяць 

 

2016 рік                                                                                                                                                                                                                            Грн. 

 
Заробітна плата співробітників патронажної служби, спеціаліста гуманітарного права та служби розшуку ТЧХУ(3101 особа) 

61 044 300 

Податки на заробітну плату співробітників патронажної служби, спеціаліста гуманітарного права та служби розшуку ТЧХУ (3101 особа) 
12 591 470 

Послуги зв"язку служби розшуку ТЧХУ 2 396,23 

Послуги банку за проведення видатків на заробітну плату співробітників патронажної служби, спеціаліста гуманітарного права та служби розшуку 
ТЧХУ(3101 особа) 

20 295,64 

Оплата за марки та конверти  служби розшуку ТЧХУ 26 138,28 

Сплата членського внеску до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 
399 999,85 

Фінансування з державного бюджету України на 2016 рік 74 084 600 

Середньорічна заробітна плата співробітників патронажної служби, спеціаліста гуманітарного права та служби розшуку ТЧХУ  становить у 2016 році  1 640,45 грн. на місяць 


