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Інформація про результати діяльності Ради організації ветеранів 
Подільського району В МІСТІ Києві протягом останніх ДВОЖ років Ч-.

1. Повна назва -  Рада організації ветеранів Подільського району в м* Києві
2. Скорочена назва II1' (за наявності).
3. Дані про легалізацію ЇГС.
4. 04071 ,м.Київ, вул„ Хорива,45/24, тел,425“44-06; тел. моб.097 398 12 52;

425-05-03;
460-73-43;
460-01-17.

5. Мета та напрями д і я л ь н о с т і : - соціальний захист ветеранів усіх 
рівнів(ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів війни, дітей війни, 
ветеранів труда» інваліди груда,, ветерани військової служби).

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.
7 “ Організація ветеранів Подільського районі в місті Києві була зареєстрована 
в березні 1987р0ць 3 2010 року іТ очолює Четвериков СЛХ- член президії 
організації ветеранів в місті Києві, почесний ветеран України та міста 
Києва.

Діяльність організації ветеранів направлена на соціальний захист 
ветеранів.

При районній раді започатковані та працюють комітети:
- учасників війни, бойових дій, інвалідів війни, ветеранів військової 

служби;
- дітей війни, інвалідів праці;
- медіко - соціальної допомоги;
- комітет волонтерського руху;
- комітет захисту правди історії.

Ветерани організації приймають активну участь в військово 
патріотичній роботі, проводять зустрічі, провели естафети пам’яті
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присвяченій 70-ти річчю Перемоги, започатковані та працюють 
волонтерські центри в 9-ти мікрорайонах при організаціях ветеранів. За 
сприянням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та 
зусиллями ветеранів був відновлений пам’ятник морякам Дніпровської 
військової флотилії. З ініціативи ветеранів було встановлено пам’ятний 
знак воїну.

За допомогою ветеранів мікрорайону «Виноградар» сформована та 
працює молодіжна організація «нащадки Перемоги» члени організації 
традиційно проводять акції милосердя ( придбають для інвалідів коляски, 
ходунки, забезпечують інвалідів харчами, ліками).

Ветерани зробили фото виставку «Фото та життя» зібрали більше 
30 тисяч фотографій та розмістили в окремих розділах «Війна народна», 
«Люди з чистою совістю», «О жінках війни».

Силами ветеранів встановленні меморіальні дошки, посаджені дерева 
на алеях «Ветеран».

Голова Ради організап 
Подільського району в
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