
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        20/02/17 

20       лютого 

 

Керівникам навчальних закладів 

 

Про проведення благодійної акції  

«Допоможемо бійцям АТО на 

передовій» 

 

 

 Всеукраїнський благодійний фонд «Діти – наше майбутнє», актив 

учнівського самоврядування ДЮГО «Крок і К» Харківського технічного 

ліцею №173 та Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів у 

Харківській області висловлюють подяку активу учнівського самоврядування, 

педагогічному колективу та батьківському комітету:  

 Харківського санаторного НВК № 13 Харківської обласної ради; 

 Харківського спеціального НВК № 7 Харківської обласної ради; 

 Ізюмської ЗОШ № 4 Ізюмської міської ради; 

 Андріївської ЗОШ № 2 Балаклійської районної ради; 

 Пришибського НВК Балаклійської районної ради; 

 Вишнівської ЗОШ Балаклійської районної ради; 

 Петрівської ЗОШ Балаклійської районної ради; 

 Токарівського НВК Дергачівської районної ради; 

 Гаврилівського НВК Барвінківської районної ради; 

 Піщанської ЗОШ Куп’янської районної ради; 

 Коломацького НВК Коломацької районної ради, 

які підтримали Благодійну акцію «Дід Мороз – це Я і Ти» і просять підтримати 

проведення благодійної акції «Допоможемо бійцям АТО на передовій» (далі – 

акція), яка проходить з 20 лютого по 14 березня 2017 року. 

 



 Мета акції – формування патріотизму у школярів, самовідданості, активної 

громадянської позиції, особистої відповідальності і дієвості за долю та єдність 

країни, посилення суспільної згуртованості громадян України на основі 

загальнолюдських цінностей і національних традицій. 

 

 Акція направлена на підтримку воїнів АТО, що знаходяться на лінії фронту, 

створення в їх серцях відчуття теплоти, значущості та підтримки. 

 

 В рамках акції планується збір коштів на придбання товарів першої 

необхідності та смаколиків для воїнів АТО (Додаток 1). 

 

 Просимо залучити до проведення акції батьківські комітети для передачі 

зібраних коштів, які перераховуються на розрахунковий рахунок Всеукраїнського 

благодійного фонду «Діти – наше майбутнє» за реквізитами вказаними нижче до 

14 березня 2017 року. Звіт про надходження грошових коштів на розрахунковий 

рахунок буде розміщуватись на сайті фонду: www.bfchildren.org.ua у розділі 

«Фонд/Звіт». 

 

Одержувач:  Благодійний фонд «Діти – наше майбутнє», ЄДРПОУ  38986541 

Розрахунковий рахунок:  №26007052324927 ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533 

Призначення платежу:  Благодійний внесок від (обов’язково вказати Прізвище, ім’я 

та по-батькові особи, яка перераховує кошти). Ця інформація потрібна для 

контролю надходження коштів. 

 

ОБОВ’ЯЗКОВО: Після перерахування коштів, зателефонувати до 

благодійного фонду за номером (057) 752-60-43 для уточнення надходження 

коштів та вказати школу і клас, який взяв участь у благодійній акції. 

  

Школа, яка прийме активну участь у благодійній акції, отримає подяку та 

фотозвіт від Всеукраїнського благодійного фонду «Діти – наше майбутнє», а учні 

школи отримають в дарунок солодощі від Всеукраїнського благодійного фонду 

«Діти – наше майбутнє».  

 

 Придбані та зібрані товари воїнам АТО будуть передані через представників 

Всеукраїнського об’єднання учасників бойових дій та волонтерів у Харківській 

області. 

 

  



У ЗВ’ЯЗКУ З ЦИМ ПРОСИМО: 

 

1. Підтримати проект Всеукраїнського благодійного фонду «Діти – наше 

майбутнє» та сприяти проведенню Благодійної акції «Допоможемо бійцям 

АТО на передовій» з метою збору коштів для підтримки воїнів АТО на 

передовій; 

2. Передати зібрану допомогу представникам Всеукраїнського благодійного 

фонду «Діти – наше майбутнє»; 

3. Довести інформацію про проведення зазначеної вище благодійної акції 

представникам активів учнівського самоврядування навчальних закладів та їх 

кураторів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З повагою та подякою, 

Бутко Юрій Анатолійович 

Президент ВБФ «Діти – наше майбутнє»  

  



Додаток 1 

 

На зібрані у Благодійній акції кошти Всеукраїнський благодійний фонд 

«Діти – наше майбутнє» планує придбати наступні речі: 

 Чоловічі шкарпетки, теплі рукавиці; будівельні рукавички, кухонні рушники, 

труси сімейні (бавовна), футболки; 

 Засоби для гоління (станки, піна, крем після гоління); 

 Засоби гігієни (мило, туалетний папір); 

 Каструлі від 30-50 л, сковорідки діаметр від 30 см; 

 Миючі засоби для посуду, одноразовий посуд (глибокі миски, стакани, 

ложки), губки для посуду;  

 Солодощі (цукерки, печиво); 

 Кава, чай; 

 Особисті жетони; 

 Крупи (гречка), спеції, олія, цукор; 

 Обробна дошка, кухонні ножі; 

 Устілки (42-44 р.); 

 Пальчикові батарейки; 

 Налобні ліхтарики; 

 Ножиці по металу; 

 Балаклави, резові чоботи (43-44 р.); 

 Генератор; 

 Маскувальну сітку; 

 Ліки противірусні, вітаміни, шприци; 

 Система для переливання; 

 Відра пластмасові харчові на 5 та 10 л. 

 



 


