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Діяльність Спілки за період з 2018 -2019 роки

Подільська районна Спілка інвалідів Афганістану міста Києва 
зареєстрована Подільською районною державною адміністрацією м. Києва 01 
червня 1998 року. Є самостійною громадською організацією інвалідів війни, 
учасників бойових дій в Афганістані, воєнних конфліктів в інших зарубіжних 
країнах, членів сімей загиблих, а також інших громадян України, які всебічно 
сприяють діяльності Спілки і беруть участь у реалізації її програм та заходів.

Спілка об’єднує в собі 218 учасників бойових дій в Афганістані, 5 
учасників АТО в т.ч. 80 інвалідів війни та 5 сім’ї загиблих.

Основними напрямками діяльності є: консолідація зусиль ветеранів для 
найбільш ефективного використання їх потенціалу та можливостей по 
соціальному захисту воїнів-інтернаціоналістів, членів сімей загиблих, 
патріотичне виховання молоді, популяризації та утвердження здорового 
способу життя, вшанування та увіковічення пам’яті ветеранів війни, 
відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат.

Моральної та матеріальної допомоги інвалідам війни, учасникам 
бойових дій, учасникам АТО та допомога сім’ям загиблих в Афганістані та в 
зоні проведення антитерористичної операції.

Джерелами фінансування Спілки є членські внески членів Спілки, 
благодійна допомога юридичних та фізичних осіб, фінансування з бюджету.

Спілка протягом звітного періоду постійно проводить роботу в 
Подільському районі міста Києва в наступних напрямах, а саме:

1. Патріотичне виховання молоді:
1.1 .Проведення зустрічей учасників бойових дій в Афганістані з учнями 

шкіл, гімназій, вищих навчальних закладах Подільського району міста Києва 
з патріотичного виховання приурочених до Дня вшанування учасників 
бойових на території інших держав, до Дня Перемоги в Другій Світовій Війні 
та Дня Захисника України;

1.2,Організація походів учнів шкіл, гімназій до музеїв Спілки 
присвячених подіям війни в Республіці Афганістан 1979-1989 роках;

1.3.Проведення в школах, гімназіях, вищих навчальних закладах 
Подільського району м. Києва уроків мужності та патріотизму протягом 
навчального року;

1.4. Проведення спортивних змагань та фестивалів на честь загиблих 
воїнів в Афганістані, Героїв Небесної Сотні та загиблих в зоні проведення 
АТО (ООС).



Так з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав 14 лютого 2018 р. у Почайнинському сквері відбувся мітинг-реквієм 
в пам’ять про військових, які загинули в Афганістані. До пам’ятника 
загиблим та померлим воїнам-Афганцям, прийшли афганці, родичі загиблих 
та померлих, представники ветеранських, громадських організацій та 
духовенство Свято-Іллінської церкви.

Сумісно з Подільським районним в м. Києві Центром клубів за місцем 
проживання «Поділ» на призи Спілки інвалідів Афганістану 20.02.2018 р. 
проведено Спортивні змагання «Ми-кращі!» «Меморіал Віктора Максименка» 
з метою популяризація та утвердження здорового способу життя, зміцнення 
творчих стосунків між ветеранськими та молодіжними організаціями району. 
У змаганнях прийняли участь вихованці клубів за місцем проживання 
спортивно-фізкультурного напряму Подільського району: «Богатир», 
«Лідер», «Нивки», «Оберіг», «Олімп», «Спарта», «Темп», «Чемпіон», 
«Фортуна», ФК «Поділ», «Хортиця».

23.02.2018 р. до Дня вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав Спілка інвалідів Афганістану Подільського району міста Києва 
та Гімназія №34 «Либідь» Подільського району міста Києва організували і 
спільно провели вечір пам’яті Віктора Максименка.

З метою розвитку творчого потенціалу молоді, організація вільного часу, 
утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді, 
яка спрямована на виховання патріотизму й національної свідомості 17. 03. 
2018 р. спільно з Подільським районним в м. Києві Центром клубів за місцем 
проживання «Поділ» на призи Спілки інвалідів Афганістану, був проведений 
танцювальний фестиваль «Ритм Подолу» в пам'ять загиблого Героя Небесної 
Сотні Олександра Плеханова.

31.03.2018 р. Спілка інвалідів Афганістану прийняла участь у проведенні 
кубку Подільського району міста Києва з Хортингу.

09.05.2018 р. з метою вшанування та увічнення пам’яті ветеранів війни 
Спілка інвалідів Афганістану прийняла участь у Покладанні квітів до 
пам’ятника Морякам Героїчної Дніпровської Воєнної Флотилії.

05.10.2018 р. Спілка інвалідів Афганістану прийняла участь у проведенні 
Національно-патріотичної гри «Подоляни-патріоти» до Дня захисника України з 
метою утвердження здорового способу життя, зміцнення творчих стосунків 
між ветеранськими та молодіжними організаціями району.

23.10.2018 р. Спілка інвалідів Афганістану взяла участь у фотовиставці 
вахта-пам’яті «Погляд-жінки на війну» в рамках 30-ї річниці виводу військ із 
Афганістану з метою виховання патріотичних почуттів до держави, любові до 
Національної культури, поваги до захисників України, вшанування ветеранів 
війни і героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну 
цілісністю.

13.12.2018 р. Спілка інвалідів Афганістану прийняла участь у Фіналі 
ІІІ-го щорічного конкурсу «Права дітей» в Подільському районі міста Києва, 
мета заходу: розвиток ініціативи й творчості, що сприяє становленню молоді
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як активного суб’єкта соціальної діяльності. Захід пройшов в рамках 
«Всеукраїнського тижня права».

Особисто Голова Спілки приймає участь:
1. В комісії з житлових питань Подільського району м. Києва при 

Державній адміністрації;
2. В міжвідомчій координаційній комісії по роботі з учасниками 

антитерористичної операції та членами їх сімей;
З- В комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих 

військовослужбовців та інвалідів, про виплату грошових компенсацій на 
отримання житлової площі;

4. В комісії з розгляду питань пов’язаних із наданням статусу учасника 
війни працівникам підприємств, установ, які були залучені до участі в 
антитерористичній операції.

У нинішніх умовах, умовах кризи та бойових діях на сході України 
Подільська районна Спілка інвалідів Афганістану міста Києва постійно надає 
матеріальну та іншу допомогу нужденним.

У 2018-2019 роках Спілкою інвалідів Афганістану були направлені і 
пройшли курс лікування більше 65 членів організації в неврологічному та 
терапевтичному відділеннях госпіталю «Лісова Галявина».

Спілка інвалідів Афганістану Подільського району надає великого 
значення висвітленню своєї діяльності в засобах масової інформації через 
інтернет, всеукраїнські, міські газети, розміщує статті, репортажі, інтерв’ю 
про роботу організації, в тих заходах, котрі проводяться районною 
організацією спільно з Подільською районною в м. Києві державною 
адміністрацією.

Ознайомитись з діяльністю Спілки можна на сайті: sia.org.ua.

Голова Подільської районно 
Спілки інвалідів Афганістан 
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