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вул. І. Мазепи, 11 А. кв. 18. м. Київ. 01010. тел. (098) 4468161 
e-mail: kyivb.aucov@gmail.com Ідентифікаційний код 40381342

р/р 26001924420057; АБ "Укргазбанк"; МФО 320478: ЄДРПОУ 23697280

Вих. №3/21 від 26.05.2021 р.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності 

Київської філії громадської організації 
"Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій" 

2019-2021 рр.

1. Мета та напрями діяльності:

Головною метою створення та діяльності Філії є об'єднання громадян для задоволення та 
захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та 
інших інтересів учасників бойових дій як в Україні, так і за її межами, реабілітація та 
адаптація таких осіб до цивільного життя, створення умов для їх особистого розвитку, 
сприяння забезпеченню подальшої реалізації їхнього інтелектуального та організаційного 
потенціалу.

Основними напрямами діяльності Філії є:
1. Участь у реабілітації та адаптації учасників бойових дій до цивільного життя;
2. Об’єднання зусиль Членів Організації, органів державної влади та місцевого 
самоврядування на створення ефективної системи підтримки учасників бойових дій;
3. Створення правових, економічних, політичних, соціально - побутових і соціально - 
психологічних умов для задоволення інтересів членів;
4. Сприяння захисту прав учасників бойових дій. допомога та сприяння в отриманні ними 
освіти, сприяння та консультація в підприємницьких ініціативах;
5. Допомога у працевлаштуванні учасників бойових дій. співпраця з роботодавцями та 
центром зайнятості, а також допомога в пошуку житла для вимушено переміщених осіб без 
мети отримання прибутку;
6. Вивчення політичних, економічних, соціальних, правових інтересів учасників бойових дій 
та участь у розробці відповідних програм, що відповідають цим інтересам;
7. Участь у координації, методичному забезпеченні та організації і реалізації програм, 
спрямованих на особистий розвиток учасників бойових дій:
8. Сприяння ефективному залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних ресурсів та 
інвестицій для утворення, підтримки та розвитку навчальної, матеріально-технічної та 
соціально - побутової бази, спрямованої на особистий розвиток учасників бойових дій;
9. Участь у створенні демократичних, економічних, соціальних та екологічних умов для 
підвищення рівня життя й добробуту учасників бойових дій та вимушено переміщених осіб, і 
гарантованого забезпечення їх соціального захисту;
10. Сприяння культурно-національному відродженню та розвитку учасників бойових дій:
11. Сприяння захисту членів Організації від свавілля бюрократії та егоїзму окремих груп 
населення;
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12. Співробітництво з міжнародними організаціями, відповідними органами іноземних 
держав з питань, щодо вивчення, удосконалення, впровадження у життя досвіду і розвитку їх 
програм реабілітації та адаптації учасників бойових дій до цивільного життя;
13. Взаємодія з органами державної влади та іншими об'єднаннями громадян України з 
питань участі у створенні нових заходів, що спрямовані на забезпечення надання соціальної, 
психологічної та іншої допомоги учасникам бойових дій. та відзначення заслуг учасників 
бойових дій перед державою;
14. Культивування у молоді та громадськості почуття їх відповідальності за майбутнє 
України та підтримка діяльності учасників бойових дій з передачі їх досвіду молодому 
поколінню;
15. Поширення серед громадськості ідей української національної свідомості, патріотизму, 
законності, благодійності;
16. Участь у практичному здійсненні загальнодержавних, регіональних, місцевих та 
міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища 
учасників бойових дій, які потребують допомоги;
17. Участь в організації та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів;
18. Представництво та захист інтересів членів Організації в органах державної влади та 
місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності, в 
засобах масової інформації, у стосунках з об'єднаннями громадян, а також з депутатами всіх 
рівнів;
19. Сприяння співробітництву між українськими та іноземними недержавними 
організаціями, діяльність яких споріднена з метою діяльності Організації;
20. Подання пропозицій до органів державної влади з питань статутної діяльності;
21. Одержання від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформації, 
необхідної для реалізації своїх цілей і завдань;
22. Інформаційна та видавнича діяльність на громадських засадах без мети отримання 
прибутку;
23. Проведення масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій тощо);
24. Надання юридичної та іншої допомоги без отримання прибутку;
25. Здійснення інших дій. не заборонених чинним законодавством для неприбуткових 
організацій.

2. Досвід роботи членів інституту громадянського суспільства в консулы ативно- 
дорадчих органах при органах державної влади:
Матея Юрій Васильович :
Рада ветеранів антитерористичної операції при виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації). 2017-18 рр.
Громадська рада при Печорській районній в місті Києві державній адміністрації. 2019-21 рр.

3. Прої рами/проекти, що були реалізовані у 2019-21 рр.:
Проект "Цивільна оборона. Антитерористичний захист. 2019 р."

Проведено декілька історикр,-патріотичних лекцій та спортивно-патріотичних вишколів для 
молоді, яка мешкає або.навчається в Печорському районі м. Києва. 2019-21 рр.
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