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БЛАГОДІЙНА ПРОГРАМА
Підтримки та забезпечення життєдіяльності державних, військових, медичних та інших
критично важливих інфраструктур та забезпечення гуманітарною допомогою,
доставкою гуманітарної допомоги військовим підрозділам, територіальної оборони
(ТРО) та Збройних Сил України (ЗСУ) під час дії воєнного стану в Україні
(скорочена назва БП “Підтримка та забезпечення життєдіяльності кричної інфраструктури,
ТРО та ЗСУ)
Благодійна програма “Підтримка та забезпечення життєдіяльності кричної
інфраструктури, ТРО та ЗСУ” під час дії воєнного стану в Україні – це комплекс благодійних
заходів, спрямованих на підтримку та забезпечення життєдіяльності критично важливої
інфраструктури, підтримку підрозділів ТРО та ЗСУ, які боронять нашу країну від ворога.
Програма відповідає Статутним цілям благодійної організації “МБФ “Без кордонів” і
грунтується на:
- Конституції України;
- Законі України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”;
- Положення та Постановах Кабінету Міністрів України “Про благодійництво”;
- Указах, розпорядженнях та інших документів Державних органів влади;
Благодійна програма реалізується в межах Статуту БО “МБФ “Без кордонів”,
Договорів про благодійну діяльність між Фондом і органами державного управління та
місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, а також
громадянами та громадськими об’єднаннями, надавачами грантової, гуманітарної,
благодійної та іншої допомоги.
Благодійна програма виконується в межах наявних коштів, а у випадку їх
недостатньої кількості для виконання благодійних заходів в бажаний строк, термін
виконання може бути перенесений.
Фінансування заходів відбувається в межах благодійної програми та запланованих
коштів, однак допускаються можливі відхилення у фактичних витратах у зв’язку з можливою
інфляцією або незапланованими витратами, яких неможливо уникнути (на підставі
відповідного звернення бенефіціарів та згоди Правління Фонду).
Благодійна програма розрахована на період з 10.10.2022 по 11.10.2023 року, включає
план запланованих витрат на підтримку та забезпечення життєдіяльності державних,
військових, медичних та інших критично важливих інфраструктур та забезпечення
гуманітарною допомогою, доставкою гуманітарної допомоги військовим підрозділам,
територіальної оборони Збройних Сил України під час дії військового стану в Україні.
Головна мета Благодійної Програми:
- підтримка та забезпечення життєдіяльності державних, військових, медичних та
інших критично важливих інфраструктур;
- забезпечення гуманітарною допомогою військових підрозділів територіальної
оборони та Збройних Сил України;
- забезпечення доставки гуманітарної допомоги військовим підрозділам
територіальної оборони та Збройних Сил України;
- сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення
у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану;

-

-

-

-

сприяння розвитку прямих міжнародних контактів і зв’язків, вступ до
міжнародних громадських організацій, діяльність яких не суперечить статутним
завданням Фонду;
пропагувати цілі та задачі Фонду, розповсюджувати інформацію, проводити
конференції, семінари, форуми, симпозіуми, виставки, фестивалі, благодійні
заходи, брати участь в аналітичних акціях інших організацій;
укладати договори про співпрацю з аналогічними фондами, організаціями,
колективами, набувати в рамках благодійної діяльності у власність, оренду та
відчуження рухомого та нерухомого майна, устаткування та іншого майна;
отримувати благодійну допомогу, пожертву від юридичних та фізичних осіб (не
заборонених законом);
надавати ідейну, організаційну підтримку іншим об’єднанням, громадянам,
установам, підприємствам, центрам, фондам та іншим організаціям, вступати до
всеукраїнських благодійних фондів, укладати договори та угоди для виконання
уставних цілей та задач.

Задачі Благодійної Програми:
- створення умов для забезпечення життєдіяльності державних, військових,
медичних та інших критично важливих інфраструктур;
- створення умов для забезпечення гуманітарною допомогою військових підрозділів
територіальної оборони та Збройних Сил України;
- забезпечення доставки гуманітарної допомоги військовим підрозділам
територіальної оборони та Збройних Сил України;
- створення умов та забезпечення отримання фінансування Благодійної Програми;
- створення умов та здійснення заходів спрямованих на розповсюдження інформації
про Благодійну Програму та благодійництво в Україні;
- створювати умови та налагоджувати міжнародну співпрацю з організаціями,
установами, фізичними особами за кордоном;
Заходи спрямовані на фінансування та реалізацію Благодійної Програми:
- розвиток матеріально-технічної бази державних, медичних та інших критичних
інфраструктур;
- розвиток матеріально-технічної бази військових підрозділів ТРО та ЗСУ;
- захист населення та підвищення обороноздатності України;
- придбання пального, товарів, матеріалів, продуктів харчування, одягу, військової
амуніції для державних, медичних закладів критичної інфраструктури та
підрозділів ТРО та ЗСУ;
- доставка гуманітарної допомоги військовим підрозділам територіальної оборони
та Збройних Сил України;
- проведення інформаційних кампаній засобами інтернет та ЗМІ по збору коштів в
рамках даної Програми;
- проведення благодійних заходів: виставок, аукціонів, вечорів, концертів тощо;

Зміст програми відображений у таблиці 1.1, яка розкриває план цільових витрат на
рік. У Благодійну програму можуть бути внесені зміни за згодою Загальних Зборів Фонду та
Правління Фонду.

Таким чином, запланована загальна потреба бенефіціарів у благодійній допомозі на
2022-2023 рік становить 6 838 000 грн.
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Таблиця 1.1
Благодійна Програма “Підтримка та забезпечення життєдіяльності кричної інфраструктури, ТРО та ЗСУ”
під час дії воєнного стану в Україні
на період з 10 жовтня 2022 р. по 11 жовтня 2023 р.
№
п/п
1

Напрям благодійної
діяльності
Створення належної
матеріально-технічної
бази державних,
медичних та інших
критичних
інфраструктур

Опис витрат
1.1. На потребу державних та
медичних закладів
1.2. На потребу державних та
медичних закладів
1.3. На потребу державних,
медичних закладів та інших
критичних інфраструктур

2

Створення належної
матеріально-технічної
бази військових
підрозділів ТРО та ЗСУ

2.1 На потребу військових
підрозділів ТРО та ЗСУ
2.2 Придбання меблів для
підрозділів ТРО та ЗСУ
2.3 Предмети речового
забезпечення та речове
забезпечення для підроздів
ТРО та ЗСУ

Цілі, завдання, зміст
Придбання матеріально-технічного
обладнання – комп’ютерів, верстатів,
інструментів, медичного обладнання тощо
Придбання меблів для оновлення кабінетів
та інших приміщень (меблева стінка,
столи, стільці тощо)
Придбання товарів, матеріалів, інвентаря
для медичних закладів та інших критичних
інфраструктур

Планові
витрати на
рік, грн
100 000

Термін та
періодичність
виконання
Протягом
року

25 000

Протягом
року

200 000

Протягом
року

Придбання матеріально-технічного
обладнання – комп’ютерів, верстатів,
інструментів, медичного обладнання тощо
Оновлення кабінетів та інших приміщень
(меблева стінка, столи, стільці тощо)

100 000

Протягом
року

25 000

Протягом
року

Придбання предметів речового
забезпечення: білизна, плащі, костюми,
взуття, спальні мішки, рукавиці, сумки,
підсумки, шапки, підшапки, шарфи,
балаклави, ремені, костюми, джемпери,
труси, майки, матраци, ковдри, рушники,
бахіли, спеціальний медичний одяг,
жилети, комбінізони, окуляри, намети,
миючі засоби та матеріали для

1 200 000

Протягом
року

2.4 Продукти харчування для
підроздів ТРО та ЗСУ
2.5 Предмети та матеріали для
забезпечення життєздатності
підрозділів ТРО та ЗСУ
3

4

Забезпечення доставки
матеріалів, предметів,
товарів, інвентаря,
продуктів харчування,
одягу підрозділам ТРО
та ЗСУ

3.1 Харчування, проїзд та
проживання волонтерів, які
забезпечують доставку
підрозділам ТРО та ЗСУ
3.2 Пальне для автомобілів, які
здійснюють доставку
матеріалів, предметів,
товарів, інвентаря, продуктів
харчування, одягу
підрозділам ТРО та ЗСУ

Захист населення та
підвищення
обороноздатності
України

4.1 Придбання систем
оповіщення та інформування

4.2 Облаштування приміщень
для укриттів, сховищ,
бомбосховищ
4.3 На потребу цівільного
населення укриттів, сховищ,

виготовлення речового майна
Придбання продуктів харчування: чай,
кава, олія, масло, крупи, хліб, м’ясні
вироби, рибні вироби, сух.пайки, соки,
води, цукор, здоба тощо
Придбання електро, дизельної техніки,
інвентарю, польового посуду, предметів та
матеріалів для будівництва бліндажів та
різних польових укриттів
Відшкодування витрат волонтерів фонду
під час поїздок щодо доставки матеріалів,
предметів, товарів, інвентаря, продуктів
харчування, одягу тощо підрозділам ТРО та
ЗСУ

2 400 000

Протягом
року

1 000 000

Протягом
року

2 000

Одноразово
для однієї
особи на
кожну поїздку

Оплата пального для автомобілів, які
здійснюють доставку матеріалів, предметів,
товарів, інвентаря, продуктів харчування,
одягу тощо підрозділам ТРО та ЗСУ

10 000

Одноразово на
кожну поїздку

Придбання систем оповіщення та
інфомування населення у воєнний час:
“Повітряна тривога”; “Відбій повітряної
тривоги”; “Радіаційна небезпека”; “Хімічна
тривога”
Придбання товарів, матеріалів та меблів
для сховищ (відповідно до Наказу від
14.06.2022 № 03-1870/162-2

100 000

Протягом
року

100 000

Протягом
року

Придбання товарів, матеріалів, препаратів
тощо для медичного та біологічного
захисту та використання в укриттях,

100 000

Протягом
року

бомбосховищ.
5

6

7

8

Створення
умов
інформування
про
Благодійну Програму в
інтернеті
Створення
умов
інформування
та
заохочення
до
благодійної діяльності
шляхом
проведення
благодійних
заходів:
виставок,
аукціонів,
вечорів,
концертів
тощо;
Загальногосподарські
потреби

Фонд надання
матеріальної допомоги
волонтерам, які
впроваджують дану
Програму

сховищ, бомбосховищ

4.4 Інформаційна кампанія
засобами інтернет та ЗМІ
про Програму

Оплата інформаційних послуг за
інформування щодо виконання програми та
збору коштів в рамках даної Програми

10 000

Щомісячно

6.1 Проведення благодійних
заходів: виставок, аукціонів,
вечорів, концертів тощо;

Оплата витрат пов’язаних із організацією
благодійних заходів: інформаційні послуги,
друк рекламних матеріалів, оренда
приміщень, оренда техніки, оплата праці
модераторів заходів

10 000

Одноразово
для одного
заходу

7.1 Господарські та канцелярські
товари

Придбання побутової хімії, туалетного
паперу, інвентарю, канцелярських товарів
та приладдя для забезпечення
життєдіяльності фонду
Оплата зв’язку

1 000

Щомісячно

350

Для одного
абонента

Перерахування благодійної допомоги
волонтерам, які впроваджують дану
програму раз на рік в сумі, що не
перевищує 6600 грн. на одну особу

66 000

7.2 Благодійна допомога на
оплату телекомунікаційних
послуг
8.1 Благодійна допомога
волонтерам та членам їх родин
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