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Результати діяльності
Громадської спілки «Асоціації ветеранів «За Україну! За її волю!»
Мета та напрями діяльності: сприяння консолідації і координації зусиль ветеранів
бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих, інвалідів війни, їх об'єднань та
військовослужбовців у справі широкого, більш ефективного використання наявних
можливостей у забезпеченні захисту своїх економічних, соціальних прав, наданню
оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та матеріальної допомоги, у тому числі і
для сприяння вирішення житлових проблем членам Спілки, в першу чергу учасникам
бойових дій, інвалідам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО, а також осіб, з числа
військовослужбовців та бійців добровольчих формувань, які стали інвалідами внаслідок
поранень, отриманих під час проведення АТО.
Реалізовані проекти та програми, проведені заходи (назва проекту, мета, партнери,
учасники, результат)
24.08.2020 р. Громадська спілка організувала поїздку учасників бойових дій, членів
сімей загиблих Героїв, волонтерів та громадських активістів Буковини на Марш захисників
до Дня Незалежності України. Місце проведення: м. Київ, Майдан Незалежності близько 15
тисяч людей.
29.08.2020 р. Члени Громадської спілки Асоціація ветеранів "За Україну! За її волю!" взяли
участь у Всеукраїнському Забігу в пам'ять полеглих воїнів "Voiny" - це перший в Україні
соціальний проєкт.
14.10.2020 р. в День Захисника України членами Громадської спілки Асоціація
ветеранів "За Україну! За її волю!" організовано та проведено Автопробіг для вшанування
пам’яті загиблих Героїв України.
Послуги або підтримка, які ІГС надало ветеранам
Безоплатна правова допомога у справах захисту прав та інтересів семи учасників
бойових дій в процесі судового розгляду справ, більше тридцяти учасників бойових дій у
наданні юридичних консультацій.
Сприяння учасникам бойових дій та інвалідам війни в отриманні ними належним їх
прав через позитивний вплив на відповідні державні органи та установи.
Допомога, супровід та медичне лікування учасників бойових дій.
Участь в роботі консультативно-дорадчих органів та робочих груп
Очільник Громадської спілки Пуздряк А.В. є діючим депутатом Чернівецької
обласної ради, заступником голови комісії з питань охорони здоров’я , праці, соціального
захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Чернівецької обласної ради.
Члени Громадської спілки є представниками громадської ради при Головному
управлінні ДПС у Чернівецькій області, громадської ради при Державному агентстві лісових
ресурсів України, Координаційного центру з питань соціальної та психологічної підтримки
учасників антитерористичної операції при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради.
подання органам виконавчої влади письмових пропозицій і зауважень з питань
формування та реалізації державної, регіональної політики у сфері ветеранських справ
та інформування про них громадськості
Звернення до Міністерства захисту довкілля та природніх ресурсів щодо
реформування та розвитку лісогосподарської галузі регіону.

Лист-звернення до Чернівецької міської ради стосовно відновлення прав учасників
бойових дій передбачених чинним законодавством.
Лист-подання Новоселицькому міському голові з клопотанням про встановлення
меморіальної дошки загиблому Герою України Донику М.В.
Листи-пропозиції до Чернівецької міської ради та Чернівецької обласної ради про
започаткування регіонального Дня пам’яті загиблих Буковинців в російсько-українській
війні.

