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ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності інституту громадянського суспільства  

за останні пів року 
 

Громадська організація «Рада Ветеранів АТО Дніпровського района м.Києва» 
Адреса, контакти -  вул. Луначарського, 3, оф. 135 м. Київ, 02002,  
              тел.: Тел.: +38 (067) 443-43-11 e-mail: rvato.dnipr@gmail.com   
 
1.  Мета та напрями діяльності: 
- Допомога, підтримка та реабілітація ветеранів та інвалідів АТО; 
- Допомога бійцям АТО; 
- Патріотичний вишкіл та виховання молоді. 
2. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах 

виконавчої влади – члени нашої організації мають великий досвід у 
громадських радах різних міністерств таких як, Міністерство соціальної 
політики України Міністерство у справах ветеранів України та Міністерства 
охорони здоров’я України, а також в громадських радах на місцевому та 
районному рівні. Керівний склад нашої організацї є співробітниками 
Комунальної бюджетної установи «Київський міський центр допомоги 
учасникам антитерористичної операції» та є надавачем соціальних послуг.  

 
3. Діяльність ГО протягом 2021року 
 

     Наша громадська організація здійснює таку діяльність, як: 
надання учасникам антитерористичної операції, бійцям-добровольцям, 

учасникам революції Гідності, та членам їх сімей базових соціальних послуг 
інформування, консультування, соціальної адаптації, соціальної інтеграції та 
соціального супроводу; 

участь у формуванні, реалізації міських цільових програм у сфері 
соціального захисту учасників антитерористичної операції, бійців-
добровольців, учасників Революції Гідності, та членів їх сімей;  

забезпечення взаємодії з органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, 
установами та організаціями усіх форм власності, громадськими 
організаціями учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців, 
учасників Революції Гідності, та членів їх сімей, волонтерами у сфері 
соціального захисту учасників антитерористичної операції, бійців-
добровольців, учасників Революції Гідності, та членів їх сімей 

контроль за надавачами соціальних послуг учасникам АТО та х сім’ям 
надання інформаційно-консультаційних послуг киянам - учасникам 

антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих 



 
 

(померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, 
взаємодія з органами державної влади та органами місцевого самоврядування 
у вирішенні питань надання допомоги учасникам АТО, взаємодія з іншими 
громадськими організаціями учасників АТО, волонтерами. 

 
За останні 6 місяців проведена успішна реалізація проекту по 

психологічній адаптації ветеранів АТО/ООС, їхніх сімей та  сімей загиблих, в 
рамках проекту проведено 3 курси по 3 лекцій. 

10.10.2021 року успішно було реалізовано проект сприяння консолідації 
і координації ветеранів АТО/ООС, їхніх сімей та  сімей загиблих «Героїв не 
забувають». 

О 2022 році запланована реалізація проекту по професійній адаптації  
ветеранів АТО/ООС «Форум бізнес-стартапів» 
 
 
 

Голова ГО «Ради ветеранів АТО 

Дніпровського району м. Києва»                                        Сергієвський В.П. 
 




