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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності 

громадської організації 
“Рада ветеранів АТО Святошинського району міста Києва'’, 

протягом 2016 -  2017 років.

■ Мета та напрямки діяльності:

Головною метою діяльності Організації є сприяння консолідації і координації 
зусиль ветеранів АТО, сімей загиблих, їх об'єднань у справі широкого, більш 
ефективного використання наявних можливостей у забезпеченні захисту своїх 
політичних, економічних, соціальних прав, наданню оздоровчої, медичної, 
психологічної, моральної та матеріальної допомоги, у тому числі і для сприяння 
вирішенню житлових проблем, членам Організації, в першу чергу інвалідам війни 
та сім'ям загиблих.

Основними завданнями громадської організації є здійснення діяльності у таких 
сферах:

У сприяти прийняттю демократичних законодавчих актів України щодо 
соціального захисту ветеранів АТО та сімей загиблих, підвищення їх 
соціальної активності;

У брати участь у громадсько - політичній діяльності, проводити масові заходи 
(збори, мітинги, демонстрації, тощо);

У сприяти органам влади, місцевого самоврядування у розвитку ефективної 
соціальної політики стосовно ветеранів АТО та сімей загиблих, вдосконаленні 
системи соціального захисту населення, проведенні для цього демократичних, 
прогресивних реформ у політичній, економічній, соціальній та інших сферах 
життя суспільства;

У сприяти у створенні системи, що забезпечує лікування, зміцнення фізичного та 
морально-психологічного стану членів Організації і сімей загиблих, 
підвищення їх соціальної активності;

У сприяти наданню всебічної моральної та матеріальної підтримки членам 
Організації та членам сімей загиблих, в тому числі матеріальної допомоги для 
вирішення побутових, житлових та інших проблем.



Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої
влади:
^  Участь у засіданнях міжвідомчої координаційної комісії по роботі з сім’ями, 

члени яких є учасниками антитерористичної операції та сім’ями, 
переміщеними з зони АТО.

^  Наради та консультації з комісією Святошинської РДА з питань форуму 
соціальних проектів м. Києва.

^  Здійснення соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 
піклування, дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, дітей - 
учасників АТО, дітей, які переміщені з АР Крим і зони АТО у співпраці, 
координації та взаємодії з органами державної влади та інститутами 
громадянського суспільства.

У Участь у виїзних прийомах громадян спільно з керівництвом Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації у питаннях, що мають 
суспільно-важливе значення.

^  Участь у нарадах з органами державної влади з інститутами громадянського 
суспільства в рамках орієнтовного плану проведення прийому громадян та 
консультацій з громадськістю Святошинського району.

^  Постійна співпраця з Українським національним агенством «Укрінформ» з 
питань взаємодії громадських рухів міста Києва.

^  Постійно діюча комісія представників інститутів громадянського суспільства 
району «Рейтинг кращих жінок Святошинського району», «Участники АТО та 
волонтери» подання та нагородження.

^  Участь у засіданні постійно діючого штабу по оздоровленню при 
Святошинській в місті Києві державній адміністрації дітей та студентів.

Діяльність протягом 2016 -  2017 років:

^  Допомога сім’ям загиблих військових під час проведення АТО шляхом надання 
морально-психологічної, благодійної, медичної, юридичної та інформаційної 
підтримки.

У Адресна допомога амуніцією, засобами гігієни та першої необхідності, 
медикаментами, продуктами харчування тощо, для підвищення боєздатності 
військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції на сході 
У країни.

^  Морально-психологічна, медична, юридична, інформаційна підтримка 
демобілізованих ветеранів АТО та членів їх родин.

'С Працевлаштування, вирішення побутових, житлових проблем та інша 
благодійна допомога ветеранів АТО та членів їх родин.



У Постійна активна участь в лекціях, семінарах, уроках мужності та початкової 
військової підготовки для підвищення громадянської позиції та боєготовності 
до захисту України від зовнішнього агресора у молоді і підлітків; для 
шанування традиції українського війська, що виховує високі морально-етичні 
якості та почуття гідності та патріотизму;

У Збір одягу для вимушених переселенців і передача через Управління праці та 
соціального захисту населення Святошинського району м. Києва та інститути 
громадянського суспільства Святошинського району.

У Організація заходів, участь у мітингах, спрямованих на забезпечення соціальної 
справедливості;

У Надання всебічної моральної та матеріальної підтримки членам Організації та 
членам сімей загиблих;

У Надання економічної допомоги членам Організації, інвалідам війни та членам 
сімей загиблих для вирішення соціально-побутових і житлових питань.

У Допомога в організації лікування, оздоровлення та зміцнення фізичного стану 
учасників АТО, членів Організації, інвалідів війни, членів сімей загиблих в 
антитерористичній операції.

У Здійснення гуманітарних зв'язків ветеранів АТО та учасників воєнних дій в 
іноземних державах
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