
Відомості щодо результатів діяльності 
Міжнародного благодійного фонду підтримки ветеранів 

та інвалідів інженерних військ „РЕДУТ”    

Міжнародний благодійний фонд «РЕДУТ» (далі  — МБФ “РЕДУТ”) є
міжнародною благодійною організацією, зареєстрований 16 червня 2000 року в
Міністерстві  Юстиції  України,  свідоцтво  №  0348,  ідентифікаційний  код
21716625.

МБФ  “РЕДУТ”  в  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,
Законом України «Про благодійництво та благодійні  організації»  та іншими
нормативно-правовими актами України та  Статутом МБФ “РЕДУТ”.

Предметом  діяльності  Фонду  є  безкорислива  діяльність,  що  не
передбачає одержання прибутків, основними напрямами якої є:

    • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних,
місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-
економічного  стану  учасників  бойових  дій,  інвалідів,  ветеранів  військової
служби та правоохоронних органів;

    •  надання  допомоги  учасникам бойових  дій,  інвалідам,  ветеранам
військової служби, правоохоронних органів та членам їх сімей. 

    •  надання  допомоги  особам,  які  постраждали внаслідок  нещасних
випадків при виконанні бойових завдань, завдань щодо розмінування територій
від вибухонебезпечних предметів,а також інших громадян, постраждалих від
вибухонебезпечних предметів;

    • сприяння розвитку військової науки і освіти, реалізації військових
науково-освітніх  програм,  надання  допомоги  офіцерам,  професорсько-
викладацькому складу, слухачам військово-навчальних установ;

    •  сприяння розвитку охорони здоров'я,  масової  фізичної  культури,
спорту і туризму, пропагандування здорового способу життя, участь у наданні
медичної  допомоги  інвалідам,  учасникам  бойових дій,  ветеранам  військової
служби,  правоохоронних органів  та  членам їх  сімей,  які  через  свої  фізичні,
матеріальні  чи  інші  особливості  потребують  соціальної  підтримки  та
піклування;

    • організація робочих міст для громадян, які потребують особливого
соціального захисту, у тому числі для звільнених в запас військовослужбовців
та  їх  сімей,  а  також сприяння їх  професійному навчанню,  перенавчанню та
працевлаштуванню;

    •  сприяння  укріпленню  миру,  дружби  та  згоди  між  народами,
співробітництво  українського  суспільства  з  міжнародними  благодійними  та
ветеранськими установами.



В  лютому  2020  року  за  ініціативи  МБФ  “РЕДУТ”  організовано  та
проведено громадське обговорення законопроектів № 2618 від 18.12.2019 року
та  альтернативного  № 2618  -1  від  28.12.2019  року  щодо  внесення  змін  до
Закону України "Про протимінну діяльність в Україні" за результатами якого
надані  пропозиції  на  розгляд  Комітету  Верховної  Ради  України   з  питань
національної безпеки, оборони та розвідки.

За  сприяння  МБФ  “РЕДУТ”  підготовлена  до  видання  книга  “Внесок
України у створенні засобів інженерного озброєння”.

  

Голова  Міжнародного благодійного фонду підтримки ветеранів 
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