
Біографічна довідка уповноваженого представника 
на участь в установчих зборах з обрання нового складу Громадської 

ради КМДА від ГО «ВО «Слава Нації» ,

Я, Головач Дмитро Миколайович, народився 02.У4.1967. Після 
закінчення середньої школи з 1984 почав трудову діяльність на та 
професійно займався спортом і приймав участь в чисельних спортивних 
змаганнях з боксу міського, районного та обласного рівної У 1985 році, 
вступив на навчання у Київській державний педагогічний інститут ім. 
Горького за спеціальністю «Філологія». і ^

Одночасно із навчанням у ВНЗ продовжував свою спортивну 
діяльність в спортивному товаристві «Сцартак». В 1988 році- брав участь в 
ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС. Після цього працював на різних 
посадах в різних комерційних структурах. З 1992 року і до теперішнього часу 
працюю на керівних посадах в недержавних охоронних структурах м. Києва.

Зі шкільних років, на протязі всій своїй трудовій діяльності і до 
теперішнього часу займав активну громадянську позицію та був постійним 
активістом Добровільної Народної Дружини, яка з часом, | після розпаду 
СРСР реорганізувалась в Громадське формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону. ї

У 2013 році здобув вищу освіту у ВНЗ «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» за 
кваліфікацією менеджера з адміністративної діяльності. і

Під час подій Революції Гідності був разом з донькою активним 
учасником мітингувальних заходів та помічником в постачанні на Майдан 
продуктів харчування і теплого одягу, допомагав Майдану наявними у мене 
грошовими коштами. На початку 2015 року мене було обрано керівником 
Громадського формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону в Святошинському районі м. Києва. На посаді керівника 
Громадського формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону в Святошинському районі м. Києва перебуваю виключно як 
волонтер, неодноразово витрачаючи особисті кошти на. підтримання 
формування в умовах повної відсутності фінансування. На теперішній час 
активний представник ГО «ВО «Слава Нації».
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ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності громадської організації 

«Всеукраїнське об’єднання «Слава Нації» протягом 2018 року

За роки своєї діяльності ГО «ВО «Слава Нації» згідно своїх Статутних цілей 
постійно надавала і продовжує надавати допомогу учасникам АТО та сім’ям 
вимушених переселенців. Так силами ГО в смт Коцюбинське в Київській області 
в реабілітаційному центрі при парафії УПЦ КП організовано безкоштовні 
консультації психолога для дітей та батьків із сімей вимушених переселенців. 
Ведеться робота по організації процесу психологічної реабілітації учасників 
бойових дій на базі вищевказаного центру.

За 2018 рік наша ГО неодноразово надавала волонтерську допомогу 
частинам ЗСУ та НГУ, що задіяні в обороні нашої країни в зоні проведення АТО. 
Ми допомогли таким частинам та підрозділам: вч -  польова пошта В2277, 
ППСПОП "ДНІПРО-1", Окрема рота спеціального призначення ШТОРМ НГУ, 
батальйон спеціального призначення МВС «АЗОВ», допомога медикаментами 
Батальйону оперативного призначення резервістів імені Героя України генерала 
Сергія Кульчицького Національної гвардії України (за сприянням МБФ 
«Преподобного Сергія Радонежського»), Спецпідрозділ «КУПОЛ» морської 
піхоти України, ДУК «ПС» (на позиціях у с. Піски та у ДАП). За волонтерську 
діяльність ГО, керівника Білінського Т. В., було відзначено Грамотою від 
Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції. |

ГО «В О «Слава Нації» приймає активну участь в громадському житті 
Подільського району, за підтримки керівництва Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації постійно проводить просвітницькі та патріотично- 
виховні заходи для дітей та молоді Подільського району міста Києва, силами ГО 
організовано надання продовольчої допомоги пенсіонерам, людям з особливими 
потребами та багатодітним сім’ям.

Мета участі нашої організації в роботі Громадської ради 
районній в місті Києві державній адміністрації -  всебічна допомога Подільській 
районній в місті Києві державній атййТб|Щціїш процесі рефор»м та наближення 
Європейський стандартів і н ^м ^й Щ ^^у Д ш ^ті суспільства в побудові 
демократичної і сильної держ ави^ '

при Подільській

Голова правління 
ГО «ВО «Слава Нації» Т. Білінський


