У 2020 році Комунальною бюджетною установою «Київський міський
центр допомоги учасникам антитерористичної операції» (далі – Установа)
надано більше шести тисяч консультацій учасникам антитерористичної
операції, членам їх родин та родинам загиблих киян-учасників
антитерористичної операції, зокрема щодо отримання санаторно-курортних
путівок, програми пільгового отримання житла та ін., а також проводилось
опитування членів родин сімей загиблих, у телефонному режимі, з метою
збору інформації щодо потреб в наборах першої необхідності на час
карантину.
Протягом року на постійній основі проводилась інформаційнороз’яснювальна робота серед учасників бойових дій в зоні проведення
АТО/ООС та родин загиблих (померлих) учасників бойових дій АТО/ООС
щодо пільг та гарантій, передбачених чинним законодавством та нормативноправовими актами, а також про додаткові пільги та гарантії на місцевому рівні
відповідно до рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року №
271/271 "Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам
антитерористичної операції та членам їх сімей" (зі змінами).
Також, проводилась адресна підтримка та індивідуальний супровід
членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій в отриманні статусу
у відповідності до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального
захисту»,
«Про
правовий
та
соціальний
захист
військовослужбовців» в оформленні пільг та гарантій, згідно чинного
законодавства, а також додаткових пільг та гарантій, передбачених рішенням
Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 "Про надання
додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції та членам
їх сімей".
Працівниками Установи проводилось інформування та надавались
роз’яснення (в телефонному режимі та з використанням соціальних мереж)
учасникам бойових дій в зоні проведення АТО/ООС, членам їх сімей та членам
сімей загиблих учасників АТО/ООС у зв’язку з введенням надзвичайної
ситуації через поширення COVID-19, відповідно до статті 29 Закону України
“Про захист населення від інфекційних хвороб”. Проводився моніторинг та
виявлення родин загиблих (померлих) учасників бойових дій та учасників
бойових дій АТО/ООС, з числа таких, які потребують особливої уваги (дітисироти, одинокі, хворі батьки, дружини, багатодітні родини і т.п.) у зв’язку з
введенням надзвичайної ситуації для подальшого надання їм гуманітарної
допомоги громадськими організаціями на виконання наказу Міністерства у
справах ветеранів України від 08.04.2020 №75 «Про утворення Оперативного
штабу при Міністерстві у справах ветеранів України з питань координації
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надання допомоги під час пандемії коронавірусної інфекції на території
України найбільш вразливій категорії осіб з інвалідністю внаслідок війни,
ветеранів та членів сімей загиблих воїнів».
Протягом звітного періоду працівниками установи також проводилась
роз’яснювальна робота з учасниками бойових дій в зоні проведення АТО/ООС
щодо державних та муніципальних програм по забезпеченню житлом даної
категорії громадян, зокрема згідно розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 12 липня 2019 року № 1249 "Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на
придбання житла для окремих категорій населення відповідно до
законодавства".
Також, надавались консультації особам з інвалідністю 1 та 2 груп
внаслідок війни, членам сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій
АТО/ООС та сприяння у вирішенні проблемних питань, що склалися у зв’язку
з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2020 року
№ 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19
жовтня 2016 р. № 719».
На постійній основі проводились інформаційно-консультативні роботи
та супровід учасників бойових дій АТО/ООС з числа добровольців щодо
надання статусу учасника бойових дій у відповідності до Закону України
№ 329-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
надання статусу та соціальних гарантій окремим особам з-поміж учасників
антитерористичної операції”.
Проводився збір та аналіз проблемних питань, пов’язаних з
використанням призначеної грошової компенсації особам з інвалідністю
внаслідок війни 1 та 2 груп інвалідності, родинам загиблим (померлим)
учасників бойових дій на придбання житла на первинному ринку, шляхом
інвестування в об’єкти житлового будівництва відповідно до Законів України
“Про інвестиційну діяльність” та “Про кооперацію” у відповідності до
Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719 «Питання
забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей».
На постійній основі проводилась робота над виявленням проблемних та
спірних питань по сім’ям родин загиблих учасників АТО/ООС, які не
отримали статусу у відповідності до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», одноразової грошової допомоги в разі
смерті військовослужбовця, пенсійного забезпечення (48 членів сімей
звернулись за допомогою в отриманні відповідного статусу).
Підготовлено роз’яснення по питанню пенсійних виплат членам сімей
загиблих учасників бойових дій АТО/ООС та сприяння в отриманні пенсійної
виплати у разі втрати годувальника відповідно до Закону України “Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
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осіб”, а також в отриманні адресної допомоги до пенсійних виплат відповідно
до Постанов Кабінету Міністрів України від 03.08.2020 року № 674 «Про
додатковий соціальний захист окремих категорій осіб» та від 28.10.2020 року
№ 1026 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3
серпня 2020 р. № 674» (188 звернень).
Працівниками Установи була розроблена покрокова інструкція
(дорожна карта) для отримання одноразової грошової допомоги відповідно до
«Порядку виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно
звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку»,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р.
№ 144.
Крім того розроблені дорожні карти з наступних питань:
- щодо порядку отримання пільг на житлово-комунальні послуги
учасникам бойових дій АТО/ООС, учасникам війни та членам сімей загиблих
(померлих) учасників бойових дій відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Постанови Кабінету
Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 «Деякі питання надання
житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі» та по
програмі «Турбота. Назустріч киянам»;
- щодо порядку отримання статусу учасника бойових дій особам, які у
складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися
для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України,
протягом не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів,
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи
безпосередньо в районах АТО в період її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, у взаємодії
зі Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ,
Національною поліцією, Національною гвардією, Службою безпеки України,
відповідно до Закону України № 329-IX "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій
окремим особам з-поміж учасників антитерористичної операції";
- щодо отримання земельних ділянок у відповідності до Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Земельного
Кодексу України. Також надавалась допомога в написанні та подачі до
Київської міської ради заяв на отримання земельної ділянки в м. Києві та
надавалась консультаційна допомога щодо отримання земельних ділянок за
межами міста Києва.
Проведено моніторинг виконання рішення щодо отримання
матеріальної допомоги за належні до отримання та отримані земельні ділянки
під житлове будівництво членами сімей загиблих (померлих) учасників
бойових дій АТО/ООС, відповідно до Порядку надання матеріальної допомоги
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відповідно рішення Київської міської ради від 07.02.2019р. № 34/6690 «Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року №
271/271 "Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам
антитерористичної операції та членам їх сімей" до серпня 2020 року, та
рішення Київської міської ради від 23.07.2020 року №52/9131 «Про внесення
змін до деяких рішень Київської міської ради щодо надання додаткових пільг
та гарантій учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та іншим
категоріям громадян».
Також, працівники Установи включені до складу та приймають участь в
засіданнях:
- комісій при районних в місті Києві державних адміністраціях з питань
виплати одноразової матеріальної допомоги киянам-уповноваженим членам
сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції внаслідок
участі в антитерористичної операції за належні для одержання або одержані
ними земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд;
- комісії зі спірних питань в Департаменті соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) щодо вирішення проблемних питань по сім’ям родин загиблих
учасників АТО/ООС;
- комісії щодо надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію
членам сімей киян - учасників антитерористичної операції, загиблих
(померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час
участі у антитерористичній операції, на виготовлення та встановлення
надгробків киянам - учасникам антитерористичної операції, загиблим
(померлим) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час
участі у антитерористичній операції в Департаменті соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
- робочих груп при Міністерстві у справах ветеранів України і Ради
родин загиблих при Міністерстві у справах ветеранів по розробці плану
заходів до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, по обговоренню
пропозицій та зауважень проєкту Закону України «Про статус ветеранів та
членів сімей загиблих (померлих) ветеранів»;
- робочої групи при Міністерстві у справах ветеранів України по
забезпеченню виплат грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для внутрішньо переміщених осіб – учасників антитерористичної
операції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р.
№ 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».
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- робочої групи Комітету сприяння соціальному захисту членів
військовослужбовців, які загинули під час проведення АТО/ООС та при
виконанні службових обов’язків у лавах Національної гвардії України та
внутрішніх військ;
- робочої групи в Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України по
проблемним питанням звільнених у грудні 2019 року цивільних та
військовополонених;
- робочої групи при підкомітеті з питань соціального захисту прав
ветеранів Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та
захисту прав ветеранів стосовно законопроєкту «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо пільгового оподаткування операцій із
ввезення на митну територію України транспортних засобів деякими
категоріями осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту» та розробки змін до проєкту
Закону України “Про Захисників / Захисниць України та членів їх сімей”.
- комісії з надання коштів на стаціонарне лікування, в тому числі
ендопротезування, слухопротезування та протезування ока, компенсації
витрат на стаціонарне лікування, відшкодування коштів на складне
протезування киянам-учасникам антитерористичної операції, особам, яким
видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті
територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України при
Департаменті соціальної політики м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації). Надано допомогу 23
особам на загальну суму 734.200 грн.
Організовано та проведено марафон «Доба Пам‘яті. ДАП». Присвячений
Дню пам'яті захисників Донецького аеропорту. До участі в прямому ефірі були
запрошені відомі ветерани-герої сьогодення, які тримали оборону Донецького
аеропорту, члени родин загиблих героїв, волонтери, громадські діячі, посадові
особи та журналісти.
Підготовлено матеріали для проведення консультацій щодо вступної
кампанії-2020. Також проведено роз’яснення серед учасників АТО/ООС та
родин загиблих/померлих учасників АТО/ООС щодо умов та правил вступу
до середньо-технічних, фахових передвищих та вищих закладів освіти.
Організовано збір, обробку та узагальнення інформації та світлин всіх
загиблих киян-учасників АТО для розміщення на Інтерактивній Дошці
пам’яті, яка була урочисто відкрита до Дня пам'яті Захисників України, що
загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність
України (розміщена на першому поверсі будівлі Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
За підтримки Київської міської державної адміністрації організовано та
проведено урочисте закладання капсули та каменю на місці Меморіалу
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загиблим киянам, присвяченого Дню пам'яті Захисників України, які загинули
в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Зібрано матеріали та документи щодо загиблих, померлих Захисників
України, які проживали в місті Києві, розроблено та надруковано 13 макетів
для розміщення (спільно з КП «Київреклама») соціальної реклами з
світлинами загиблих киян - учасників бойових дій АТО/ООС на рекламних
площинах міста Києва. Також працівниками Установи проводився моніторинг
розміщення по місту Києву фотолокацій макетів зі світлинами загиблих
(померлих) киян-учасників бойових дій АТО/ООС. Дана акція спрямована на
вшанування загиблих Героїв та привернення уваги киян та гостей міста до
військових подій, які відбуваються на території України з 2014 року.
Протягом року було розроблено та проведено анкетування з
проблематичних питань, а саме щодо пільгового харчування школярів з числа
дітей учасників бойових дій АТО/ООС, постраждалих учасників Революції
Гідності, загиблих/померлих учасників бойових дій АТО/ОО та Героїв
Небесної Сотні. За результатами анкетування проведено аналіз інформації для
подальшого вирішення проблематики.
У постійній співпраці з Медичним центром слухової реабілітації
«Аврора» та приватною ЛОР-клінікою «Амріта» проводились обстеження
учасників бойових дій АТО/ООС та членів родин загиблих.
Організовано та проведено урочистий захід з нагоди відзначення Дня
Збройних Сил України з врученням Київським міським головою Віталієм
Кличком правовстановлюючих документів на квартири киянам-учасникам
АТО/ООС та пам’ятних відзнак учасникам АТО і членам сімей загиблих
учасників АТО та Героїв Небесної Сотні.
Протягом року проводились у партнерстві з Національною радою зі
спортивної реабілітації та Федерацією легкої атлетики України регулярні
безкоштовні тренування з марафонського бігу для ветеранів АТО на постійній
основі в умовах карантину та надавались роз’яснення правил поведінки для
індивідуальних занять. Заняття проводились двічі на тиждень (щовівторка та
щочетверга) на НСК «Олімпійський» та на Трухановому острові.
Спільно з офіційним фан-клубом ФК «Динамо» (Київ) організовано
відвідини дітей бійців АТО/ООС та родин загиблих Героїв музею футбольного
клубу «Динамо» (Київ) та відвідини футбольного матчу юнацької Ліги Європи
U19 між командами «Динамо» (Київ) та «Динамо» (Загреб).
Проведено безкоштовні тренування на постійній основі з рукопашного
бою у спортивному клубі «Сильна Нація», для учасників бойових дій та їх
дітей.
Організовано та проведено спільно з Міжнародним благодійним фондом
«Небесна Сотня», громадською організацією «Родини «Небесної Сотні» при
сприянні Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації третій
щорічний урочистий риболовний спортивний турнір, присвячений

6

вшануванню світлої пам’яті Героїв Революції Гідності «Кубок пам'яті Героїв
Небесної̈ Сотні».
Організовано та проведено тренінг для учасників АТО/ООС з надання
першої невідкладної медичної допомоги у партнерстві з Червоним Хрестом
України у Київському міському Палаці ветеранів.
Протягом року організовано та проведено заходи з національнопатріотичного виховання молоді, а саме:
- спільно з ГО "Славетні епохи України" проведено семінар національнопатріотичного виховання для учнів Економічно-правового технікум при
МАУП;
- у Київському міському Палаці ветеранів урок патріотичного
виховання, присвячений 5-й річниці пам'яті захисників Донецького аеропорту,
на який були запрошені курсанти Київського військового ліцею імені Івана
Богуна;
- урок мужності в Київському міському Палаці ветеранів для учнів
професійно-технічних училищ міста Києва;
- семінар з патріотичного виховання спільно з ГО "Славетні Епохи
України" з серії патріотично-виховних лекцій для школярів та студентів Києва
у ліцеї № 227, середній школі № 226, гімназії №175, школі-ліцеї № 117 імені
Лесі Українки, бібліотеці імені Героїв Небесної Сотні;
- в рамках проекту "Батьківське серце" спільно з ГО «Батьківське серце»
та представниками громадськості проведено у середній школі № 321 урок
патріотичного виховання на якому відбулось почесне вручення пам’ятних
кулонів «Батьківське серце» дітям загиблих воїнів Січкар Вікторії та Сергєєвій
Віолетті;
- урок патріотичного виховання для учнів гімназії "Потенціал",
присвяченого Дню Гідності та Свободи, спільно з ГО "Славетні епохи
України";
- уроки патріотичного виховання в загальноосвітніх школах
Деснянського району міста Києва, в яких відкриті меморіальні дошки
загиблим героям Деснянського району.
Також взято участь в організації та проведенні патріотичних заходів в
середній школі №80 м. Києва, присвяченому Дню пам'яті Героїв Небесної
Сотні та вшануванню Героїв Майдану та патріотично-виховної години
«Україна починається з тебе» учням СЗШ № 146.
Організовано відвідини киянами-бійцями АТО/ООС, їх родинами та
родинами загиблих Героїв Національний академічний театр російської драми
імені Лесі Українки (вистави «У полоні пристрастей (Камінний господар)»,
"Всюди один (свічка на вітрі)"), Національного академічного драматичного
театру імені Івана Франка ("Джельсоміно в країні брехунів", "Шельменкоденщик», "Поминальна молитва", "Трамвай "Бажання", "Дами і гусари",
"Morituri te salutant", "Річард ІІІ", "Не плачте за мною ніколи...", "Украдене
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щастя", "Перехресні стежки»), Національної філармонії України («Реквієм
миру. Пам’яті Небесної сотні»).
Також організовано відвідини ветеранами АТО кінотеатру «Флоренція»
Деснянського району (750 осіб)
Для дітей киян-родин бійців АТО/ООС та родин загиблих Героїв
організовано відвідини новорічного проекту Національного цирку України
(“Мандри задзеркаллям або як врятувати Новий рік», «Африка»), Київського
муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва
("Лялька. Нова історія Коппелії", "Пригоди Гекльберрі Фінна", «Маленький
принц»). Також проведено майстер-класи з приготування піци у "Pizza
Veterano" та хінкалі у ресторані "Чачапурі".
Взято участь в організації, презентації та проведенні спільного проекту
разом з УНІА “Укрінформ” та Українським інститутом національної пам’яті
виставки світлин “Героїчна оборона Донецького аеропорту”.
Спільно з Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
авторським колективом фільму організовано проведення прес-релізу та
допрем’єрного показу фільму «Мати апостолів».
У співпраці з Центром реабілітації та реадаптації учасників АТО/ООС
«Ярміз» організовано та проведено міні-виставки світлин ветерана АТО
Руслана Боровика на військову тематику. Також, проводилась презентація
зазначеної фотовиставки на допрем’єрних показах фільму «Мати Апостола» в
кінотеатрах України.
Взято участь спільно з громадськими організаціями "Твої Долоні" та
"Твій шлях" у соціальному проекті «Святий Миколай, нас не оминай» по
збиранню гуманітарної допомоги дітям з зони АТО/ООС у середній
загальноосвітній школі № 46 м. Києва.
Взято участь в організації Ходи пам'яті – вшанування подвигу Героїв
Небесної Сотні та всіх борців, які віддали своє життя за незалежність України,
захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини,
європейське майбутнє України.
Організовано та взято участь у проведенні разом з представниками
Синодального управління військового духовенства ПЦУ суспільної молитви
за мир у рамках проекту «Молитва капеланів», проведено відеозйомку події у
різних місцях Києва та змонтовано відеоролік.
Також, організовано та взято участь у привітанні ветеранською
спільнотою Києва матерів учасників АТО/ООС, присвяченому до Дня матері.
Організовано та взято участь у відзначені Дня Героя у м.Києві
покладанням квітів та запаленням лампадок на Алеї Небесної Сотні,
пам’ятних місцях Майдану та біля Стіни Пам’яті, а також висадженням квітів
біля Стіни Пам’яті.
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Разом з цим, протягом року Установою взято участь у організації та
проведенні наступних заходів (з дотриманням карантинних вимог):
- відзначення Дня українського добровольця в урочистих заходах у
сквері «Доброволець», біля пам’ятника «Воїну-добровольцю» у Деснянському
районі м. Києва та у постійно діючої інсталяції «Стіна Пам’яті «Герої не
вмирають» в Деснянській районній в м. Києві державній адміністрації,
присвяченої Героям, полеглим в зоні АТО/ООС;
- урочисте відкриття пам`ятного знаку загиблим воїнам АТО
Голосіївського району м. Києва разом із ветеранською спільнотою м. Києва,
Голосіївською районною в м. Києві державною адміністрацією та
громадськістю;
- відкриття меморіальної дошки загиблому в АТО Герою, майданівцю та
медику Андрію Аболмасову;
- відкриття оновленої Стіни Пам’яті на Михайлівській площі у м. Києві;
- відкриття військової каплиці пам`яті Героїв Небесної Сотні та воїнів
борців за Українську державу на Аскольдовій могилі у Києві;
- урочисте відкриття Дошки Пам’яті в приміщенні Київської міської
ради;
- урочисте відкриття Меморіальної дошки В'ячеславу Куцмаю,
полеглому Герою російсько-української війни, розташованої на стінах
загальноосвітньої школи № 46 м. Києва;
- організація та участь у проведенні спільно з представниками
Синодального управління військового духовенства ПЦУ та церковного хору
суспільної молитви за мир з нагоди відзначення Дня Конституції України у
рамках проекту «Молитва капеланів;
- відкриття першого цифрового пам’ятного знаку з доповненою
реальністю (AR), присвяченого загиблому герою АТО Ярошу Артуру
Володимировичу позивний «ЛОР» в загальноосвітній школі № 140 м. Києва;
- організація вручення подарунків дітям загиблих Киян-учасників
АТО/ООС («Свято без тата»);
- організація привітання матерів та дружин загиблих воїнів з Днем
Матері та вручення подарунків та продуктових наборів;
- організація толоки на «Алеї героїв» на Лісовому кладовищі та
встановлення та підняття Державних прапорів на могилах Героїв;
- урочисте відкриття пам’ятної дошки військовослужбовцю, учаснику
АТО Олександру Вахнюку. Дошка встановлена на фасаді будинку № 5 по вул.
Степанченка, де він проживав разом з родиною;
- організація прогулянок по Дніпру на катері з метою психологічної
реабілітації ветеранів разом з їх сім’ями;
- організовано привітання та вручення подарунків до Дня Святого
Миколая дітям загиблим антитерористичної операції, дітям Героїв Небесної
Сотні та дітям учасників бойових дій;
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- спільно з Центром сім’ї та молоді Деснянського району міста Києва
організовано відвідини ветеранами АТО Деснянського району та їх сім’ями
спортивного заходу Сплав на байдарках.
З нагоди відзначення Дня захисника України, за ініціативою Спілки
ветеранів АТО Деснянського району, організаторів ДЦФЗН "Спорт для всіх",
за підтримки депутата Київради Юрія Зубка, взято участь у 1-му турнірі з
футболу "Кубок Непереможених". У змаганнях взяли участь 7 команд та
більше 120 осіб.
Також, організовано відвідування ветеранами АТО Деснянського
району та їх сім’ями спортивного заходу на Центральній спортивній арені
Деснянського району: 1-го туру Зимової Першості з футболу серед дорослих
команд "Ліга Дворового Футболу"
У зв’язку з введенням карантинних обмежень, організовано спільно із
представниками районних Спілок ветеранів АТО доставку продуктових
наборів родинам загиблих героїв та багатодітним сім’ям учасників АТО до
Великодніх свят. Також, забезпечено розвезення продуктових наборів матерям
загиблих учасників АТО/ООС до Дня Матері спільно із Спілкою ветеранів
АТО Деснянського району за активної допомоги Громадської ради при
Деснянській районній в м.Києві державній адміністрації, Деснянської
організації Товариства Червоного Хреста.
На території парку Перемоги організовано та проведено, спільно з
громадською організацією «Рада ветеранів АТО Дніпровського р-ну м.
Києва», урочисте закладання капсули в основу майбутнього Меморіалу
пам’яті воїнів-дніпровчан, що загинули за незалежність та територіальну
цілісність України.
Організовано проведення урочистого привітання та вручення
Київським міським головою В. Кличком у Колонній залі Київради Подяк
українським захисникам, дружинам загиблих Героїв та матері киянина-воїна,
полеглого в зоні АТО з нагоди відзначення Дня захисника України.
В Київському міському дитячому діагностичному центрі організовано
проведення медичного обстеження дітей киян-учасників АТО та дітей
загиблих учасників АТО. За період з 01.01.2020 по 12.03.2020 пройшли
обстеження 84 дитини.
Протягом року надавались консультації з приводу отримання медичної
допомоги в умовах карантину учасникам АТО м. Києва та надавалась
допомога в проходженні тестів на коронавірус COVID-19 в приватній
лабораторії «ДНК-лабораторія» перед госпіталізацією.
Також, протягом року досягнуто домовленостей з:
- Комунальним некомерційним підприємством «Рівненський обласний
госпіталь ветеранів війни» щодо подальшої співпраці та направлення
учасників АТО до госпіталю в «Республіканський центр лікування та
реабілітації нейротравми»;
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- приватною клінікою «Адоніс» - «Клініка клітинної терапії» про
безкоштовне лікування на основі стовбурових клітин учасників АТО;
- Французькою Асоціацією з приводу надання благодійної допомоги
дитині-інваліду учаснику АТО на дороговартісне лікування та матеріальну
благодійну допомогу сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції.
Всього надали благодійної цільової допомоги для 19 сімей на суму 3780 Євро;
- ТОВ «ДНК – лабораторія» з приводу надання знижки 10% на ПЛР-тест
на коронавірус (SARS-CoV-2) для учасників антитерористичної операції та на
антитіла Ig М (ІФА) на коронавірус (SARS-CoV-2);
- приватною клінікою Смарт Медікал центр щодо продовження
співпраці з приводу консультування у офтальмологів (виділено квоту по 4
особи на місяць);
- державною установою «Інститут ендокринології та обміну речовин ім.
В. П. Комісаренка» Національної академії медичних наук України про надання
безкоштовних консультацій для киян-учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей;
- міжнародною клінікою головокружіння з приводу підписання
Меморандуму та продовження співпраці на 2021 рік;
- реабілітаційним відділенням Державної Установи «Інститут медицини
праці імені Ю.І. Кундієва» Національної Академії Медичних Наук України
щодо пільгового обслуговування учасників АТО/ООС у 2021 році.
Також протягом року надвалась допомога в організації транспортування
на лікування, на консультування до вузьких спеціалістів, а також на
реабілітацію тяжкохворих учасників антитерористичної операції, дитейінвалідів та членів сімей загиблих (28 осіб).
В 2020 році перенаправлено на консультацію з приводу оперативного
лікування до Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О.
Шалімова Національної академії медичних наук України 10 учасників
бойових дій. Також, перенаправлено на консультування 18 осіб з приводу
лікування гепатиту В та С до Державної установи «Інститут епідиміології та
інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського Академії медичних наук
України».
Крім того, в звітному періоді були направлені учасники АТО (500 осіб)
до Комунального некомерційного підприємства «Київська стоматологія» на
медичну комісію для подальшого лікування та протезування зубів (за міською
цільовою Програмою «Здоров’я киян» - «Лікування та протезування за
новітніми технологіями»).
Організовано та проведено он-лайн анкетування для вирішення питання
з
покращення
надання
медичних
послуг
для
киян-учасників
антитерористичної операції «чи задовільні наданням медичних послуг?»
(участь взяли 94 особи).
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Організовано тестове проходження медичного обстеження киянами –
учасниками бойових дій (30 осіб) на базі Інституту нейрохірургії
ім. А.П.Ромаданова Національної академії медичних наук України за
напрямком співпраці у дослідженні наслідків мінно-вибухових травм. А
також, проведено перемови з науковцями із Державної установи «Інститут
отоларінгології ім. проф. О.С. Коломійченка» Національної академії медичних
наук України щодо долучення до проекту дослідження наслідків мінновибухових травм.
Організовано надання благодійної допомоги церквами до 1 вересня
дітям сімей загиблих Героїв та дітям учасників АТО/ООС (75 дітей).
Спільно з Департаментом охорони здоров’я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Міністерством охорони здоров’я України, волонтерськими та ветеранськими
громадськими організаціями проводиться моніторинг хворих на коронавірус
COVID-19 серед учасників АТО та здійснюється координаційна допомога в
організації лікування (надано більше тисячі консультацій за рік).
В співпраці з Центром реабілітації та реадаптації учасників АТО/ООС
«Ярміз» протягом року Установою організовано проведення (двічі на
тиждень) тренування «Школи танців для ветеранів» (Бразильський Зук,
Фламенко, Аргентинське танго). Групи до 10 осіб (5 пар) в зв‘язку з дією
карантину.
Також, організовано проведення курс «Щастя» проекту "З поверненням
додому, війська" від "Human International Assоciation, який оснований на
дихальних практиках, йозі та медитаціях (проведено 24 курси онлайн та 12
курсів офлайн).
Установою організовано проведення щотижневих підтримуючих
тренувань дихальних практик та медитацій, а також тренувань з йоги для
ветеранів АТО з тренером Кирилом Радомцевим.
За сприянням Установи двічі на тиждень проходять курси з підвищення
рівня англійської мови для ветеранів «Speaking club”, які проводить
американський ветеран Майк Вілсон.
Спільно з Центром реабілітації та реадаптації учасників АТО/ООС
«Ярміз організовано та проведено 3 арт-терапевтичні заняття від Artrehub
онлайн та офлайн для ветеранів, членів родин полеглих Героїв та їх дітей.
Щотижня проводились для учасників АТО заняття з сімейним
психологом Мариною Сирицею про сімейні стосунки, подолання стресових
наслідків карантину.
Також, було проведено курс практичних занять «Стратегія досягнення
успіху» з психологом Родіоном Григор‘яном (12 занять офлайн та 16 занять
онлайн). Також, проведено курс особистої ефективності в форматі групи
підтримки для ветеранів, членів їх сімей та родин загиблих (8 занять) та
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проведено більше ста індивідуальних консультацій психолога Родіона
Григор’яна для ветеранів та родин полеглих героїв.
Установою організовано та проведено для дітей-підлітків (12-16 років)
психогру від Громадської організації «Строкаті Єноти» з дитячим психологом
Мариною Ліпич.
Також, для сімей учасників бойових дій проведено базовий курс
Фотографії з фотохудожником Олександром Пархоменко (16 занять).
За час весняного карантину проведено 118 онлайн курсів, занять
тренінгів та 18 індивідуальних онлайн занять з психологом в програмі Zoom,
а саме:
- спортивні щоденні онлайн тренування з чемпіонами «Вмикай!
Рухайся! Заряджайся»;
- ранкові тренування дихальних практик та медитацій;
- двічі на тиждень курс психолога Марини Сириці та курс приготування
корисної їжі;
- щотижня заняття «Стратегії досягнення успіху» та «Група підтримки
ветеранів» з Родіоном Григор’яном;
- творчі заняття арт терапії від Artrehub;.
- курси проекту «Welcome home troops” від Міжнародного благодійного
фонду Відродження Загальнолюдських Цінностей;
- курси Шрі Шрі йоги з тренером міжнародного класу;
- заняття для дітей та підлітків ветеранів по програмам АртЕксел та Yes.
Проведено зустріч з керівником Чернігівського обласного центру
реабілітації учасників бойових дій та їх родин щодо обміну досвідом по роботі
з ветеранами, їх реабілітації та адаптації у мирному житті. За результатами
зустрічі домовлено про співпрацю.
Проведено переговори з керівництвом Одеського академічного
музично-драматичного театру імені В. Василька, керівництвом бібліотеки ім.
Грушевського та військової частини в м. Одеса та з керівником «Дім
Ветерана» в м. Житомир щодо організації творчих виступів ветеранів АТО та
презентацій книги «Другий фронт». За результатами переговорів підписано
меморандум про співпрацю з керівником «Дім Ветерана» м. Житомир.
Взято участь в організації та проведенні Першого Всеукраїнського
Собору родин загиблих (померлих) Захисників України. Організовано виступи
авторів фронтових пісень, презентація програми «Щастя» для родин полеглих
Героїв від нашого партнера Благодійного фонду «За відродження
загальнолюдських цінностей» з метою психологічної підтримки ветеранів.
Вже четвертий рік поспіль Установа організовує і проводить регату
"Вітрила волі та єдності", в якій взяли участь понад 100 ветеранів АТО. За
результатами регати учасники отримують нагороди та дипломи відповідно до
зайнятих ними місць.

13

Установа взяла участь в організації презентацій книги Юлії Майбороди
(Бандерівни), яка вміщає понад 60 пісень про російсько-українську війну,
тексти яких писалися безпосередньо на фронті. Презентації відбулись в
приміщенні бібліотеки ім. Грушевського в м. Одеса, в Одеському
академічному музично-драматичного театрі імені В. Василька та в «Дім
Ветерана» в м. Житомир у форматі творчого вечора у колі ветеранів, родин
полеглих героїв та волонтерів.
Також, проведено зустрічі з керівництвом заповідника «Софія Київська»
щодо проведення творчого вечору фронтової лірики для ветеранів на
території музею та з керівництвом «Будинку воїна» м. Львів щодо організації
творчого виступу та презентації книги «Другий фронт».
Організовано та проведено презентацію книги «Другий фронт» на
території заповідника «Софія Київська» в м. Києві та у Будинку воїна у м.
Львів. Презентація відбулась у форматі творчого вечора у колі ветеранів,
родин полеглих героїв та волонтерів.
Спільно з Центром реабілітації та реадаптації учасників АТО/ООС
«Ярміз» на основі ініціативи ветеранів було засновано новий проект
«Ветеранський хор», в рамках якого зустрічі проводяться двічі на тиждень.
Хормейстер - соліст чоловічого хору "Чумаки" Володимир Самайда.
Крім того, керівництвом Установи спільно з Громадською організацією
«Рада ветеранів АТО Дніпровського району міста Києва» підготовлено проект
соціально-інформаційної програми «Ветеранська Медіаплатформа», який
інформуватиме ветеранів про заходи щодо програм реабілітаційного,
оздоровчого, спортивного та інших напрямків.
Проведено переговори з представниками Громадської спілки «Асоціація
легкої атлетики учасників бойових дій України, які отримали поранення,
контузію, каліцтва, та інші захворювання» щодо співпраці в проектах
Ветеранського забігу «Ветеранська десятка», спрямованого на реабілітацію
ветеранів через спортивні заходи. Організовано та проведено 21-22 листопада
2020 року спільно з Громадською спілкою «Асоціація легкої атлетики
учасників бойових дій України, які отримали поранення, контузію, каліцтва,
та інші захворювання» всеукраїнський онлайн забіг «Ветеранська десятка»
«Іnterpipe dnipro half marathon 2020».
Організовано інтерв‘ю виданню «Вечірній Київ» психолога Родіона
Григор'яна, який є працівником Установи, про важливість психологічної
допомоги ветеранам, особливості бойового стресу.
Спільно з Центром реабілітації та реадаптації «Ярміз» організовано
презентацію фотопроекту «Сильні духом. Мами» з портретами матерів
загиблих Героїв у вишуканому українському вбранні.
Також, в 2020 році організовані та проведені заняття для дітей учасників
АТО «Святкова витинанка», на якому вирізали янголів та крижинки,
прикрашаючи давніми народними символами та вивчали, як українці
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традиційно прикрашали оселю до свят, та «Святковий хліб», заняття ліплення
з солоного тіста, на якому вивчали чому наші предки шанували хліб та
вирощували саме пшеницю, ліпили та розписували символи добробуту:
маленькі колачики, калиту та печиво.
Організовано та проведено онлайн курс для членів родин учасників
війни на сході, ветеранів та волонтерів «Контузія – її наслідки та що з цим
робити». Ведучі вебінару: Тетяна Сіренко, психолог, координатор
психологічного юніту в Державного закладу "Госпіталь ветеранів війни"
Лісова Поляна" та Ксенія Возніцина, лікар-невролог вищої категорії, головна
лікарка Державного закладу «Госпіталь ветеранів війни «Лісова Поляна».

З повагою
Директор

Г.Кунах
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