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Інформація про результати діяльності Ради організації ветеранів 

Подільського району в місті Києві протягом останніх двох років

1. Повна назва - Організація ветеранів Подільського району м. Києва.

2. Скорочена назва ІГС (за наявності).

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. 04071, м. Київ, вул. Хорива, 45/24, тел. 425-07-45; 460-01-17; тел. 

моб. 097 398-12-52.

5. Мета та напрями діяльності: — Організація сприяє розвитку 

громадянського суспільства, консолідація зусиль ветеранської організації, 

державної виконавчої влади, суспільства, спрямованих на захист законних 

соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших 

спільних прав та інтересів ветеранів 2-ї світової війни, інших локальних війн 

і військових конфліктів та бойових дій на території України і іноземних 

держав, ветеранів праці, дітей війни. Турбується про героїко-патріотичне 

виховання молоді.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

7. Організація ветеранів Подільського районі в місті Києві була 

зареєстрована в березні 1987 року, з 2018 року її очолює Чепель М.І.

При районній раді започатковані та працюють комітети:

- учасників війни, бойових дій, інвалідів війни, ветеранів військової 

служби;

- дітей війни, інвалідів праці;



- медико-соціальної допомоги;

- комітет волонтерського руху;

- комітет захисту правди історії.

На сьогоднішній день організація ветеранів Подільського району 

об’єднує в своїх рядах більше 8 тис. ветеранів, людей похилого віку, які 

стоять на обліку в 9-ти первинних організаціях за місцем проживання і на 

двох підприємствах. Центр волонтерського руху району «Пенсіонер» 

об’єднує в своїх рядах 146 волонтерів, які опікуються 356 особами. Центр 

працює на принципах: «ветеран-ветерану», «молодь-ветерану», «ветеран- 

молоді» в тісній співпраці з адміністрацією Управління праці і соціального 

захисту населення.

Ветерани організації приймають активну участь в військово- 

патріотичній роботі, проводять зустрічі, уроки мужності, уроки історії Другої 

світової війни в загальноосвітніх навчальних закладах, допомагають у 

створенні та оновленні музеїв (кімнат).

9 травня ветерани приймають участь у мітингу-реквієм присвячений 

Дню пам’яті та примирення і Дню Перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні з урочистим покладанням квітів до пам’ятнику морякам героїчної 

Дніпровської флотилії. В 2018 році згідно Указу Президента України 

№85/218 «Про відзначення в 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї 

Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» Організація розробила та 

затвердила план заходів для вшанування подвигу старшого покоління, 

увічнення пам’яті жертв війни, а також консолідації суспільства та 

утвердження ідеалів миру, для виконання цих заходів залучили весь склад 

Ради організації та актив первинних організацій району.

22 червня 2018 року прийнято участь у мітингу-реквієм та покладанні 

квітів до монументу Меморіалу «Бабий Яр».

Ветерани районної ради приймали участь в заходах присвячених 73-ї 

річниці визволення України і 74-ї річниці визволення Києва. Радою 

організації ветеранів ведеться робота щодо соціального і правового захисту,



медичного та побутовому обслуговування, уточнюються списки мало 

забезпеченених пенсіонерів. Районна рада традиційно проводить акції 

милосердя (придбають для інвалідів коляски, ходунки, забезпечують 

інвалідів харчами, ліками). Глибше пізнати життя ветеранів, їх проблеми для 

сприяння у їх вирішенні дозволяє організація та проведення прийому 

громадян. За останній час ветерани всіх категорій стали частіше звертатися 

до районної ради організації ветеранів зі своїми проблемами.

Районна Організація ветеранів має на меті продовжувати активно 

зміцнювати єдність ветеранського руху району, захищати права та інтереси 

членів організації ветеранів Подільського району та брати активну участь у 

громадсько-політичному житті району.


