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ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

Громадської організації «Спілка ветеранів Афганістану Святошинського району
м. Києва» за 2019 рік

Громадська організація «Спілка ветеранів Афганістану Святошинського 

району м. Києва» створена в жовтні 1993 році. Метою створення та діяльності 

організації є консолідація зусиль державних установ, громадських організацій 

України для найбільш ефективного використання їх потенціалу задля організації 

соціального та правового захисту інвалідів війни і членів їх сімей; захист і 

задоволення прав і свобод членів організації, задоволення їх законних, економічних, 

соціальних, культурних та інших спільних інтересів, сприяння виявленню та 

р о зв ’язанню соціально-економічних проблем. Підвищення рівня правових знань 

інвалідів з метою захисту від посягань на їх законні права.

На сьогоднішній день в спілці зареєстровано 1025 осіб.

За час існування Громадської організації «Спілка ветеранів Афганістану 

Святошинського району м. Києва» членами громадської організації було 

встановлено пам ’ятник « Учасникам бойових дій та загиблим воїнам в республіці 

Афганістан» в Святошинському районі. Кожен рік 15 лютого відзначається 

«День виводу військ з республіки Афганістан», на якому відбувається урочисте 

покладання квітів до пам ’ятників, які знаходяться не тільки в нашому районі, але 

й в місті Києві.

Протягом 2019 року члени громадської організації, надавали матеріально- 

харчову допомогу матерям загиблих, їх сім 'ям, воїнам-інвсиїідам. Клопотали про 

надання санаторного лікування членам спілки. Не оминали й привітання зі 

святами: Новий рік, Різдво, 8 березня та інші. Також в 2019 році наша



громадська організація сприяла при вирішенні різносторонніх юридичних проблем 

всім членам організації, особливо сім 'ям загиблих, матерям та інвалідам.

З початком війни на сході нашої країни долучаємося до організації та надаємо 

допомогу Збройним силам України з метою подолання терористичної загрози і 

збереження територіальної цілісності України. Сприяємо розшуку 

військовополонених і тих, хто безвісти пропав.

Організовуємо збір всебічної допомоги з залученням фінансової підтримки 

небайдужих людей з числа мирного населення, керівників різних форм організацій 

та відвозимо в гарячі точки України, де йдуть бойові дії.

Святошинського район 
м. Києва

Голова правління СВА
Полосенко Л. Ф.


