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ПРОТОКОЛ  № 4 
Розширеного засідання Президії Ради організації ветеранів України 

Шевченківського району м. Києва 

 
м. Київ                                                                         «_28_» грудня 2017  року 

 

 

Присутні:   члени Президії – 8 чол. 
                    Голови первинних організацій 

                    ветеранів – 12 чол. 

 
Порядок денний: 

 

1. Підсумки роботи Ради організації ветеранів Шевченківського району 

м. Києва за 2017 рік та задачі на 2018 рік 
            Доповідач: Авдеєнко М.Д. 

 

2. План роботи Ради організації ветеранів України Шевченківського 

району м. Києва на 1-е півріччя 2018 року. 
 

І. Слухали: 
Голову Ради організації ветеранів України Авдеєнка М.Д.. «Про підсумки роботи 

Ради організації ветеранів Шевченківського району за 2017 рік та задачі на 2018 

рік» 

 

Виступили:  

Шостак Л.П., Крапівкін О.А., Дзюбенко Г.Н., Климко О..І., Лісовець Т.П.  
 

Вирішили: 
 Заслухавши доповідь голови Ради організації ветеранів Шевченківського 

району Авдеєнка М.Д. по питанню «Про підсумки роботи Ради організації 

ветеранів Шевченківського району за 2017 рік та задачі на 2018 рік», Президія 

відмічає: 

1. Не дивлячись на складні громадська-політичні та фінансово-економічні 

умови в 2017 році в Україні та районі, не достатнє фінансування 

установчої діяльності первинних організацій – зроблена позитивна робота 

по соціальному, правовому та моральному захисту ветеранів. 

Але, не зважаючи на те, що більшість первинних організацій (9) 

залишились без службових приміщень; не враховувались думки 

ветеранської громади по реалізації Закону України «Про декомунізацію», 

особливо в частині зміни назв вулиць, зносу пам’ятників, інших знакових 

меморіальних дошок, проведена позитивна робота по збереженню правди 

історії, героїко-патріотичному вихованню молоді, при цьому був 

врахований Закон України  «Про увічнення Перемоги над нацизмом у 

Другій Світовій війни 1939-1945 років». 

Шевченківська районна державна адміністрація плідно співпрацювала 

з районною Радою ветеранів з питань соціальних потреб у рік 30-річчя  
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нашої організації ветеранів. Для відзначення цієї знаменної дати був 

розроблений План загально районних заходів присвячених 30-річчю 

Організації ветеранів України (28.03.2017 р.) та організації ветеранів 

Шевченківського району м. Києва (лютий 2017 року), підписаний 

начальником Управління праці та соціального захисту населення 

Шевченківського районної у місті Києві  державної адміністрації 

Давиденком В.І. та головою Ради організації ветеранів України 

Шевченківського району м. Києва Авдеєнком М.Д. 

 Згідно плану 27 лютого 2017  року були проведені урочисті збори 

ветеранів району за участю керівництва райдержадміністрації, пройшов 

великий гарний концерт та всім учасникам зборів були вручені святкові 

подарунки. 

  5 травня 2017 року були проведені урочисті збори ветеранів та молоді 

шкіл району присвячені 72-річниці Великої перемоги над нацизмом у 

Другій Світовій війні 1939-1945 років. 

   Ветерани району прийняли участь в урочистій церемонії «Марш 

поколінь захисників України» та в урочистому концерті з врученням 

відзнак Голови райдержадміністрації учасникам АТО та  ветеранам 

Другої Світової війни 14 жовтня 2017 року. 

   Проведені урочисті збори по відзначенню 74-річниці визволення 

Києва та 73-річниці визволення України від нацизму, ветеранам району 

було вручені  ювілейні медалі «70 років перемоги над нацизмом». 

   Ветерани району брали участь в проведенні загально міські ходи до 

пам’ятника Невідомому солдату в парку Вічної Слави під девізом «Ніхто 

не забутий – ніщо не забуте» в день початку Великої Вітчизняної війни 22 

червня; День Захисника України, День інваліда та міжнародний День 

волонтера, День партизанської Слави, День воїнів інтернаціоналістів, 

День Збройних Сил України. 

  На жаль, до сих пір у нас не вирішено питання із службовими 

приміщеннями для первинних організацій ветеранів, болюче питання із 

резервом кадрів на посади голів комітетів та комісій.          

     Дуже болюче питання із фінансовою підтримкою первинних 

організацій – над цим питанням нам треба постійно працювати. 

 

2. Продовжувати нарощувати зусилля первинних організацій на 

покращення соціального, медичного, побутового обслуговування 

ветеранів усіх категорій згідно з рішенням Х-ї звітно-виборчої 

конференції ветеранів району, VIII-ї звітно-виборчої конференції 

КМОВУ, VIII-го з’їзду Організації ветеранів України, об’єднуючи 

зусилля з цих питань з райдержадміністрацією, депутатами Київради та 

народними депутатами України. 

 

3. Продовжити роботу по захисту правди історії. Об’єктивно та правдиво, з 

точки зору історії, підходити до вимог Закону України «Про 

декомунізацію». 

Добиватися  виконання вимог діючих Законів України «Про увічнення 

Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 1939-1945 років», «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний 
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захист дітей війни», «Про соціальний та правовий захист 

військовослужбовців і членів їх сімей» 

 

       Термін виконання – постійно 

       Виконавці – Ради первинних організацій та Президія райради 

ветеранів 

 

4. Підвищувати зусилля у затверджуванні героїко-патріотичних традицій 

старшого покоління, вихованні на їх прикладах молодого покоління, 

широко використовувати в цій роботі печатні та електронні ЗМІ,  газети 

«Ветеран України», «Ветеран столиці» та інші. 

                                        

      Термін виконання – постійно 

       Виконавці – Центр захисту правди історії, комітети «Ветеранів 

війни і військової служби» , «Ветеранів праці, дітей війни», голови Рад 

первинних організацій та Президія райради ветеранів,  

 

Рішення прийнято одноголосно.  

 

5. Зміцнювати єдність ветеранського руху в районі на основі спільності 

цілей та задач. Велику увагу приділяти навчанню діючого кадрового 

активу ветеранів, а також підбору та навчанню кадрового резерву. 

                      

                   Термін виконання – постійно 

                   Виконавці – голови Рад усіх рівнів 

 

ІІ. Слухали:  

Дзюбенка Г.Н. 2. «Про План роботи Ради організації ветеранів України 

Шевченківського району м. Києва на 1-е півріччя 2018 року». 
 

Виступили: 

Попович В.С., Сурженко І.О. 

 
Вирішили: 

План роботи Ради організації ветеранів України Шевченківського району м. 

Києва на 1-е півріччя 2018 року затвердити. 
 

             Рішення прийнято одноголосно. 

 

 
 

 

 
 

Голова Ради                                                                  М.Д.Авдеєнко 

 

 
Відповідальний секретар                                            Н.Є.  Ячменьова 


