
ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Благодійної організації "Всеукраїнський благодійний

фонд "Патріот"

Ціллю благодійної діяльності надання допомоги для сприяння законним 
інтересам бенефіціарів у наступних сферах:

освіта; охорона здоров’я;екологія, охорона довкілля та захист тварин; 
запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, 
допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних 
випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах; опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 
соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 
культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; наука і наукові дослідження; 
спорт і фізична культура; права людини і громадянина та основоположні свободи; 
розвиток територіальних громад; розвиток міжнародної співпраці України; 
стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її. окремих 
регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; сприяння здійсненню 
державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на 
поліпшення соціально-економічного становища в Україні, а також розвиток та 
підтримка цих сфер у суспільних інтересах; сприяння обороноздатності та 
мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях 
мирного і воєнного стану.

Основними завданнями та і напрямками діял ь пості Фонду є:
1) здійснення благодійної діяльності;
2) надання допомоги людям, які звернулися до Фонду з проханням про 

допомогу;
3) залучення волонтерів та небайдужих людей для ефективної реалізації 

статутних цілей і завдань Фонду;
4) співпраця із засобами масової інформації з метою інформаційної підтримки 

діяльності Фонду;
5) участь у підготовці й розгляді рішень державних органів влади та органів 

місцевого самоврядування із залученням необхідних спеціалістів з числа учасників 
Фонду та внесення відповідних пропозицій до державних органів влади та органів 
місцевого самоврядування;

6) сприяння в організації фестивальних, виставкових, просвітницьких, 
наукових, освітніх та культурних заходів з метою реалізації статутних завдань 
Фонду;

7) сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, 
місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально -  
економічної о становища.

8) популяризація діяльності Фонду, поширюючи інформацію та пропагуючи 
свої ідеї та цілі для залучення благодійних внесків, а також для розширення географії 
діяльності Фонду;

9) може бути одержувачем та набувачем гуманітарної допомоги;
10) співпраця з будь-якими юридичними особами приватного та публічного 

права та іншими суб’єктами господарювання, а також державними, правоохоронними 
органами, органами прокуратури, органами виконавчої влади, місцевого 
самоврядування;



11) брати участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах 
масової інформації та в інший спосіб, не заборонений законодавством, проводити 
конференції, круглі столи, зустрічі;

12) організація публічного збору благодійних пожертвувань та внесків від 
фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

13) здійснення благодійної діяльності шляхом прийняття на себе витрати по 
безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва: 
благодійних їдалень, пунктів безкоштовної медичної допомоги, дошкільних та інших 
соціальних закладів;

14) отримання та розподіл гуманітарної допомоги.

Результати діяльності: надано благодійну допомогу ОЗСІІ "АЗОВ" в/ч 3057 
Національної гвардії України, започатковано програми з військово-патріотичного 
виховання, підтримки житлово-комунальної сфери та благоустрою, соціальної 
реабілітації бійців Полку "Азов".

Виконавчий директор Є.Комісар



БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
уповноваженого представника Благодійної організації "Всеукраїнський благодійний 
фонд "Патріот" на участь в установчих зборах щодо обрання нового складу Громадської 

ради при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації

Чесака Віктора Сергійовича

1. Посада в ІГС -  Член Правління Благодійної організації "Всеукраїнський 
благодійний фонд "Патріот"

2. Громадянство -  Громадянин України;
3. Число, місяць, рік народження -  27.04.1977;
4. Місце народження -  м. Харків;
5. Освіта - Вища;
6. Громадська діяльність:

-  Член Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 2017-2019;
- Член Громадської ради при Оболонській районній державній адміністрації 

2015-2017 р.
- Член Громадської ради при Оболонській районній державній адміністрації 

2017-2017 р.
7. Можливий напрямок роботи у Громадській раді -  Молодь і спорт, освіта;
8. Контактна інформація:

- Контактний номер телефону: 0(67) 571-07-40
- Електронна адреса: viktor.chesak@gmail.com

В.Чесак
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