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Основною метою діяльності Благодійного фонду «БЕЗПЕКА НАЦІЇ» є 
здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих 
категорій осіб . За минулий рік було надано благодійної допомоги з 
урахуванням законодавства «про благодійну діяльність» на суму 25 тис. 
гривень сім’ям загиблих бійців АТО. Також на протязі року та на 
сьогоднішній день в нашому офісі надають безкоштовні юридичні послуги 
сім’ям та бійцям анти терористичної операції. Своєю роботою в складі 
Громадської ради ми б хотіли в більшому обсязі надавати фінансової 
майнової медичної та іншої допомоги сім’ям загиблих , пораненим у 
надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Голова правління Дума В.М.



Інформаційна довідка 

про діяльність БО «БФ «Безпека нації»

Благодійна організація «Благодійний фонд «Безпека нації» (ЄДРПОУ 
39657191) здійснює свою діяльність на теритрії Подільського району міста Києва 
з 2015 року. Наша організація опікується соціально незахищеними верствами 
населення та на постіній основі надає благодійну допомогу. В рамках реалізації 
програми підтримки людей, які перебувають у складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги, наша організація вже третій рік співпрацює з 
територіальним центром соціального захисту Подільського району та з Центром 
соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними 
обмеження Подільського району міста Києва.

БО «БФ «Безпека нації»» здійснюється надання благодійної допомоги 
закладам, установам, організаціям (лікарні, школи, дитячі садочки та колективи, 
соціальні заклади), громадянам (малозабезпеченим сім’ям, ветеранам Великої 
Вітчизняної війни, людям з обмеженими можливостями, учасникам ліквідації 
аварії на ЧАЕС, воїнам- інтернаціоналістам та іншим). Зокрема, благодійна 
допомога у вигляді продуктів харчування (молочні продукти, солодощі, мед, 
крупи та інше), засобів особистої гігієни, канцелярії розповсюджується під час 
щорічних програм з нагоди релігійних та державних свят.



Окремим напрямком діяльності нашої організації є також і благодійна 
допомога на постійній основі учасникам АТО, волонтерським пунктам 
Подільського району м. Києва.

В рамках реалізації проекту допомоги учасникам АТО було запроваджено 
проект «Юний патріот» (сприяння вихованню патріотичних та національно- 
громадянських рис юних громадян України, залучення їх до волонтерської 
діяльності).

За період діяльності благодійною організацією на території Подільського 
району було проведено 54 акції за різними напрямками.


