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Дата реєстрації заяви  

Реєстраційний номер  

(заповнює посадова особа Мінветеранів)  

ЗАЯВА 

для участі у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка 

 

Найменування громадського 

об’єднання 

Громадська спілка «Ветерани 

України» 

Назва програми (проекту, заходу) Всеукраїнський  ветеранський 

турнір з пейнтболу 

Пріоритетне завдання, на розв’язання 

якого спрямовано програму (проект, 

захід) (зазначити словами тільки одне 

спрямування) 

Спортивно-реабілітаційний захід 
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Забезпечення загальнодержавного рівня 

виконання (реалізації) програми 

(проекту, заходу) 

Всеукраїнський турнір з пейнтболу 

планується провести у наступних 

містах: 

Київ, Львів, Житомир, Дніпро, 

Вінниця, Харків та фінал турніру в 

місті Києві. 

Залучення учасників планується з 

усіх регіонів України. Зокрема, в 

Харкові будуть присутні учасники 

з Харківської, Луганської, 

Донецької та Сумської областей, у 

Львові – з Львівської та Івано-

Франківської і т.п. 

Загальна сума кошторису витрат з 

урахуванням співфінансування 

(загальна сума програми (проекту, 

заходу) разом з адміністративними 

витратами) 

651 534 гривень 

 

Загальна сума витрат на реалізацію 

(виконання) програми (проекту, заходу) 

з урахуванням співфінансування  

(без адміністративних витрат) 

575 934 гривень 

 

Очікуване фінансування з державного 

бюджету на реалізацію (виконання) 

програми (проекту, заходу)  

472 054 гривень 

 

Очікуване фінансування з державного 

бюджету на адміністративні витрати  

75 600 гривень 
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(не більш як 20 відсотків обсягу 

бюджетних коштів фінансової 

підтримки) 

Участь громадського об’єднання у 

співфінансуванні програми (проекту, 

заходу) 

(в розмірі не менш як 15 відсотків 

необхідного обсягу фінансування) 

103 880 гривень 

Строк реалізації програми (проекту, 

заходу) 

Пейнтбольні турніри 

проводимуться протягом літа-осені 

2021, інформаційна підтримка 

червень-грудень 2021 

Прізвище та ім’я керівника 

громадського об’єднання, 

місцезнаходження об’єднання, телефон, 

факс, e-mail 

Полянський Олександр 

+38 067 755 91 41 

VETERANS.OF.UA@GMAIL.COM 

Адреса: 04071, м.Київ, 

вул.Ярославська, будинок 32/33 

Прізвище, ім’я та посада керівника 

програми (проекту, заходу), телефон, 

факс, e-mail 

Дмитро Івахнюк 

Керівник проекту 

+38 095 184 61 63 

dmytro.ivakhniuk@gmail.com 

 

 

Цією заявою підтверджую відсутність факту порушення  
                                                                           (відсутність / наявність)  
громадським об’єднанням вимог бюджетного законодавства протягом двох 

попередніх бюджетних періодів. 

____________________________________________________________________ 

(у разі наявності факту порушення вимог бюджетного законодавства учасник конкурсу 

зазначає, яке саме порушення вчинено) 

mailto:VETERANS.OF.UA@GMAIL.COM
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ОПИС 

програми (проекту, заходу) 

 

Програма (проект, захід) 

Всеукраїнський ветеранський турнір з пейнтболу 

                                                                                   (назва) 

Найменування громадського об’єднання  

Громадська спілка «Ветерани України 

1. Актуальність програми (проекту, заходу)  

(відповідно до пріоритетних завдань, на розв’язання яких подаються конкурсні пропозиції) 

Цим проектом ми хочемо довести, що ветеран – це не людина-пільговик, 

якій залишається тільки що й розраховувати на пільги від держави. Це людина, 

яка пройшла війну, яка має військові навички, досвід та розуміння, і готова в 

будь-який момент стати на захист своєї Батьківщини. Проект направлений на 

підтримку бойового духу ветеранів, на підтримку навичок командної роботи, 

адже в спорті як і на війні перемога – це злагоджена робота в команді.  
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Ветеранам вкрай необхідно не втрачати оптимізму, не падати духом, 

удосконалюватись та бути активним членом суспільства. І саме пейнтбольний 

спорт може в цьому допомогти. 

Заняття спортом - це важлива складова реабілітації ветеранів. Важливо 

залучити як можна більше ветеранів до активного способу життя. Проект 

«Всеукраїнський ветеранський турнір з пейнтболу» направлений на надання 

можливості ветеранам займатись цікавим спортом, отримання нагоди 

поспілкуватись у колі однодумців та підтримання військових навичок. 

2. Опис проекту: 

Мета проекту: проведення спортивно-реабілітаційних заходів. 

Проект направлений на вирішення наступних завдань: 

- здійснення психологічної, соціальної та спортивної реабілітації учасників 

АТО/ООС.   

- підтримка важливих військових навичок у ветеранів АТО/ООС. Зокрема 

вже зараз пейнтбольне обладнання включається у підготовку 

військовослужбовців вищих військових навчальних закладів та навчальних 

центрів. Тому вкрай важливо, щоб ветерани теж мали можливість долучитись до 

цього виду спорту. 

Організація Всеукраїнського ветеранського турніру з пейнтболу: 

Турнір заплановано провести в 6 областних центрах (Київ, Львів, 

Житомир, Дніпро, Вінниця, Харків та фінал турніру в місті Києві), обраних 

спільно з Федерацією пейнтболу України відповідно до наявності в цих містах 

необхідної матеріально-технічної бази для проведення змагань. Запрошення 

щодо участі будуть направленні громадським організаціям в усіх регіонах 

України, учасники зможуть обрати місто для участі, найближче до їхнього 

проживання. Так наприклад, учасники з Луганської,  Донецької та Сумської 

областей зможуть прийняти участь у турнірі в місті Харкові. Учасники з 

Львівської та Івано-Франківської областей прийматимуть участь у м. Львові і т.п. 

Для ефективної організації турніру було погоджено, що до участі в 

регіональному турнірі учасники направляються діючою ветеранською 
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громадською організацією. Участь для ветеранів АТО/ОСС абсолютно 

безкоштовна. Організатори регіональних турнірів забезпечують учасників 

формою, необхідним обладнанням, кулями для маркерів, площадкою для 

проведення змагань, харчуванням (враховуючи ліміт 60 гривень), переможці (1, 

2 та 3 місце) отримують медалі та дипломи. Буде проводитись необхідний 

інструктаж. 

Для участі у фінальному турнірі в місті Києві запрошуються переможці 

регіональних змагань (всього 12 команд по кількості центрів, де проводяться 

турніри – 1 та 2 місця). Учасникам фінального турніру оплачуватиметься проїзд 

до міста Києва (ліміт на дорогу 1,000 грн туди, назад), проживання (ліміт 

добового проживання на людину – 450 грн), харчування (ліміт – 60 гривень). 

Учасники будуть забезпечені формою, обладнанням, медалями та дипломами, 

площадками для проведення змагань, відповідним інструктажем та судійством. 

Переможці фінального турніри отримають кубки (1, 2 та 3 місце). 

План виконання: 

Етапи реалізації 

Опис заходів 

для здійснення 

етапу 

Строк реалізації 

етапу 

Відповідальн

ий 

виконавець 

(прізвище, 

ім’я та 

посада) 

1 2 3 4 

1)Підготовка до проведення 

регіональних турнірів 

Перевірка 

матеріально-

технічної бази в 

містах-центрах 

проведення 

турнірів, 

підписання угод з 

місцевими 

постачальниками, 

Червень-Липень 2021 Дмитро Івахнюк 

кервіник 

проєкту від ГС 

«Ветерани 

України», 

Надія Коломієць 

 Фінансовий 

спеціаліст, 

бухгалтер 
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пояснення умов 

турнірів місцевим 

ветеранським 

громадським 

спілкам 

2) Проведення регіональних 

турнірів в 6 обласних центрах 

України 

6 регіональних 

турнірів з 

пейнтболу, 

визначення 

переможців  

Липень - Жовтень  

2021 року 

Дмитро Івахнюк 

головний 

організатор від 

ГС «Ветерани 

України» (на 

волонтерських 

засадах), 

Надія Коломієць 

 Керівник 

проекту від ГС 

«Ветерани 

України» (на 

волонтерських 

засадах) 

3) Проведення фінального 

турніру в місті Києві 

Фінальний турнір 

в місті Києві, 

визначення 

команди-

переможця 

Всеукраїнського 

ветеранського 

турніру з 

пейнтболу 

Кінець Жовтня чи 

Листопад 2021 року 

Дмитро Івахнюк 

головний 

організатор від 

ГС «Ветерани 

України» (на 

волонтерських 

засадах), 

Надія Коломієць 

 Керівник 

проекту від ГС 

«Ветерани 

України» (на 

волонтерських 

засадах) 

4) Пост-інформаційна 

підтримка проекту в медіа, 

Пост-

інформаційна 

Вересень-Грудень 

2021 року 

Дмитро Івахнюк 

головний 
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підведення підсумків та 

надання фінансових звітів 

підтримка проекту 

в медіа (написання 

постів в 

соцмережах, 

статистичні дані 

на сайті і т.п.), 

підведення 

підсумків та 

надання 

фінансових звітів  

організатор від 

ГС «Ветерани 

України» (на 

волонтерських 

засадах), 

Надія Коломієць 

 Керівник 

проекту від ГС 

«Ветерани 

України» (на 

волонтерських 

засадах) 

 

Цільова аудиторія: прогнозована кількість учасників змагань – ветеранів 

АТО\ОСС: регіональні турніри – понад 500 чоловік, фінальний турнір в м. Києві 

– 84 людини та понад 6,000 потенційних глядачів: друзів, членів родин ветеранів, 

небайдужих містян, представників громадських організацій та влади, турніри 

транслюватимуться онлайн, тому до цієї аудиторії в основном включена, 

аудиторія, яка дивитиметься онлайн-трансляції. 

Способи інформування громадськості про перебіг та результати реалізації 

(засоби масової інформації, строки та методи інформування громадськості): 

протягом 2021 року про захід буде активне інформування в соцмережах 

(фейсбук, інстаграм), а також в мережі Ютюб, буде знято відеоролик про 

фінальний турнір та підготовку до проведення змагань, також буде створено 

спеціальний сайт з розкладом турнірів, формою заявки на турнір, турнірною 

таблицею, правилами змагань і т.п. 

Залучені до виконання проекту інші інститути громадянського 

суспільства: турніри пейнтболу проводитимуться за активною підтримки 

Федерації пейнтболу України, а також активні ветеранські спільноти, з якими ми 

співпрацюємо. 

Джерела фінансування для реалізації проекту: за кошти державного 

бюджету буде профінансовано 83 % вартості проекту (508.5 тис. грн – без 
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врахування адміністративних витрат), інша частина – 17% за допомогою 

залучених нематеріальних ресурсів громадською спілкою (103.9 тис.грн), 

плануємо долучати також спонсорів, зокрема інформаційну підтримку від 

телеканалів (ведуться перемовини), клубів, які проводять пейнтбольні змагання, 

виробників спортивного одягу. 

Очікуваний результат: проведення соціального, психологічного та 

спортивно-реабілітаційних заходів для понад 500 ветеранів АТО/ОСС, активне 

залучення членів їх родин, друзів та представників громадського суспільства і 

влади до цих заходів. Підвищення рівня військових навичок у ветеранів, 

своєрідні ветеранські збори. Активна медіа-підтримка ветеранського руху, 

очікуємо що про захід напише ряд всеукраїнських ЗМІ, також будуть сюжети на 

місцевих та центральних телеканалах (проводиться робота в напрямку 

попередніх домовленостей). Витрати бюджетних коштів на реабілітацію на 

одного ветерана відносно невеликі та не перевищують 1,170 гривень на 1 людину 

( і це не враховуючи можливості долучення в якості глядачів необмежену 

кількість членів родини та друзів). Очікуємо підвищення уваги суспільства до 

ветеранського руху та необхідності якісної соціальної, спортивної та 

психологічної реабілітації ветеранів. Також внаслідок співраці з різноманітними 

ветеранськими спілками в регіонах сподіваємось на зростання ефективності 

гуртування ветеранських організацій та проведення спільних проектів у 

майбутньому. Також разом з Федерацією пейнтболу України розраховуємо на 

популяризацію пейнтбольного спорту. 

3. Обґрунтування кількості послуг і товарів (зокрема, закупівель понад 50 

тис. грн) та принципу економного витрачання бюджетних коштів і максимальної 

ефективності їх використання: 

Більшість статей мають детальну розшифровку в кошторисі, приводимо 

найбільш суттєві статті. 

Для проведення турнірів найбільш важливими є витрати на аренду 

площадок, обладнання, закупівлю куль для маркерів (пейнтбольної зброї): 
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1) Оренда площадок для гри в пейнтбол стандартних розмірів 24 на 50 м2 

,обладнаних надувними чи статичними фігурами в наступних містах: 

Київ, Львів, Житомир, Дніпро, Вінниця, Харків. Середня вартість 1 дня 

оренди для площадки – 12000 до 14000 грн (ціна вирахувана на основі 

пропозицій пейнтбольних клубів у згаданих містах, з умовою залучення 

до обслуговування цієї площадки персоналу пейнтбольного клубу). 

2) Оренда 2 площадок для гри в пейнтбол стандартних розмірів 24 на 50 

м2, обладнаних надувними чи статичними фігурами в м. Київ для 

проведення фінального турніру. Середня вартість 1 дня оренди для 

площадки – 21000 грн (ціна вирахувана на основі пропозицій 

пейнтбольних клубів у м. Києві). 

3) Оренда обладнання для регіональних змагань та фіналу турніру: 

маркер, повітряна система, маска, спецодяг для змагання за умови 

оренди площадок на цілий день ми отримали спеціальну ціну на оренду 

обладнання, яка становить 90 грн на 1 учасника. Середня комерційна 

вартість оренди для гри обладнання – 240-250 грн (ціна  вирахувана на 

основі пропозицій пейнтбольних клубів у згаданих містах, але це для 

індивідуальних відвідувачів, яким не розраховується оренда площадки). 

https://gepard.ua/uk/ceny/ 

пакет "Свої кулі" - 500 грн за 2 години, 250 грн 
година  

https://b3.lviv.ua/czini.html 

пакет вихідного дня з кулями - 300 грн за 1.5 
години, середня вартість 200 грн за годину 

http://skgrad.ua/prices 

пакет "Свої кулі" - 500 грн за 2 години, 250 грн 
година  

http://pentagon-
club.dp.ua/#our-price пакет "Мінімальний" - 250 грн за годину  

http://paintball.vn.ua/ 

не існує пакету "Свої кулі", тому не в залежності 
мінімальна ціна на гру 
1300/5(кульки)+120(обладнання) = 380 грн за 
період гри 

https://ua-
paintball.com/ceny пакет "Свої кулі" -170 грн + 30 грн спецмаска  

 

https://gepard.ua/uk/ceny/
https://b3.lviv.ua/czini.html
http://skgrad.ua/prices
http://pentagon-club.dp.ua/#our-price
http://pentagon-club.dp.ua/#our-price
http://paintball.vn.ua/
https://ua-paintball.com/ceny
https://ua-paintball.com/ceny
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4) Закупівля додаткових куль для пейнтбольних маркерів (з розрахунку 

100 куль на учасника на раунд, 1 коробка складається з 2000 куль 

(середня вартість коробки 740 грн на сайті пром.юа, кулі не нижче 4-5 

класу), 6 регіональних турнірів + фінал в Києві),  всього - 66 коробок 

(див. таблиця розрахунок по кулям) 

https://prom.ua/ua/search?search_term=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%82%D0%B1

%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8B 

 

5) Адміністративні витрати: для здійснення діяльності громадської спілки 

по підготовці регіональних турнірів, а також фінального турніру плюс 

медіа-підтримка цих заходів буде орендуватися кімната в районі метро 

Вокзальна (зручно з точки зору добирання учасників, роботи з 

ветеранами та поїздок волонтерів громадської спілки у регіони), у 

вартість оренди включено комунальні послуги. Загальна вартість 

оренди 45 кв м з комунальними послугами на 7 місяців 75,600 тис. грн 

(10800 грн на місяць). Ціна навіть трохи дешевша середньоринкових на 

офісні приміщення з сайтів ЛУН та olx.ua (ціни стартують від 14 дол за 

кв м - https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/kommercheskaya-

nedvizhimost/arenda-kommercheskoy-nedvizhimosti/ofisnye-

pomescheniya/q-вокзальная/. 

6)  Поліграфічні послуги: 

А) Виготовлення листівок-брошур (формату A5, односторонні) з 

програмою тренінгу (дані з vizitka.com) - Щільність паперу 130 г/м2. 

Папір крейдований, матовий. 500 од., вартістью 1.89 грн - 

https://vizitka.com/uk-ua/papers-print  

Б) Виготовлення банеру з назвою тренінгу та з логотипом організації та 

Міністерства ветеранів - розмір 1,5х1 м,литий  , по даним сайту 

visitka.com – 1 шт., вартість 259 грн. https://vizitka.com/uk-ua/large-

format 

В) Виготовлення афіш з назвою тренінгу та з логотипом організації та 

Міністерства ветеранів - розмір 1,5х1 м,литий  , по даним сайту 

visitka.com. 30 штук (26 заходів + 4 додаткові афіші), вартістью 8.9 грн 

за штуку - https://vizitka.com/uk-ua/posters-print 

 

https://prom.ua/ua/search?search_term=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://prom.ua/ua/search?search_term=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/kommercheskaya-nedvizhimost/arenda-kommercheskoy-nedvizhimosti/ofisnye-pomescheniya/q-вокзальная/
https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/kommercheskaya-nedvizhimost/arenda-kommercheskoy-nedvizhimosti/ofisnye-pomescheniya/q-вокзальная/
https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/kommercheskaya-nedvizhimost/arenda-kommercheskoy-nedvizhimosti/ofisnye-pomescheniya/q-вокзальная/
https://vizitka.com/uk-ua/posters-print
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7) Послуги бухгалтера: очікуване навантаження– 280 годин, оплата за 

годину 140 грн. За 7 місяців тривалості проєкту оплата – 39,200 грн, що 

в перерахунку 5,600 грн в місяць. Згідно з данними сайту ворк.юа ( 

https://www.work.ua/jobs-kyiv-бухгалтер/) найдешевша ставка для 

молодшого бухгалтера (асистента або помічника) – 10-12 тис. грн. на 

місяць, ціни на погодинні бухгалтерські послуги на тому ж сайті 

починаються від 200 грн за годину. 

8) Послуги адміністратора: очікуване навантаження– 50 годин, оплата за 

годину 100 грн. Згідно з данними сайту ворк.юа ( 

https://www.work.ua/jobs-kyiv-керівник+проекту/) найдешевша ставка 

адміністратора чи проєктного менеджера – 15-16 тис. грн. на місяць, 

відповідно погодинна оплата від 150 грн за годину. 

9) Послуги спеціаліста з комунікацій (власний внесок): очікуване 

навантаження– 250 годин, оплата за годину 140 грн. За 7 місяців 

тривалості проєкту оплата – 35,000 грн, що в перерахунку 5,000 грн в 

місяць. Згідно з данними сайту ворк.юа (https://my-

master.net.ua/ua/skilki-koshtuye-smm-pid-klyuch/) погодинна оплата 

SMM спеціаліста починається від 150 грн за годину. 

10) Оплата послуг фотографа/відеоператора – 56 годин. Вартість – 500 

грн/година. Згідно з данними сайту кабанчик 

(https://kabanchik.ua/advert/60732-videooperator-pochasovo) вартість 

таких послуг 500-600 грн/година. 

11) Послуги дизайнера – 2000 грн пакет послуг (дизайн афіші, листівок-

брошур, банеру) – 4 години, 500 грн/година. https://r-

market.com.ua/dyzayn/ - дизайн флаєрів, буклетів, листівок – 400-560 грн 

за дизайн. 

По іншим статтям витрат – детальні розшивровки в кошторисі проекту: 

Виготовлення медалей для переможців регіональних змагань та 

фінального турніру в м.Києві (кількість чоловік в команді - 7, 

кількість призових місць - 3) по даним ukrkubok.com.ua 

147 
            

68  

                 

9,996  

Закупівля 3 нагородних кубків на фінал з нанесенням 

гравірування (по даним ukrkubok.com.ua) 
3 

          

105  

                    

315  

купівля дизенфікуючих засобів з розрахунку 2 л антисептика на 

турнір (всього регіональних турнірів - 6 та фінал в м. Києві) 
14 

          

350  

                 

4,900  

https://www.work.ua/jobs-kyiv-бухгалтер/
https://kabanchik.ua/advert/60732-videooperator-pochasovo
https://r-market.com.ua/dyzayn/
https://r-market.com.ua/dyzayn/
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https://ukrkubok.com.ua/p13506-
komplekt_medaley_50_mm_kubok  

https://ukrkubok.com.ua/p12572-kubok_visota_16_sm_zoloto 

https://prom.ua/ua/p1243536673-sredstva-dlya-
dezinfektsii.html 

 

4. Перелік та характеристика наявного матеріально-технічного та 

кадрового (штатні працівники, волонтери тощо) забезпечення громадського 

об’єднання, що буде використано для реалізації програми (проекту, заходу) 

(окремо зазначити, які заходи здійснюватимуться громадським об’єднанням) 

Громадська спілка «Ветерани України» не має штатних працівників, вся 

робота по організації проведення турніру виконуватиметься на волонтерських 

засадах, з залученням за необхідності додаткового персоналу на основі цивільно-

правових угод. Дмитро Івахнюк є головним організатором від громадської спілки 

проведення пейнтбольних турнірів та має неабиякий досвід в роботі з 

ветеранськими організаціями та ветеранами, а також має відношення до 

спортивних федерацій та проведення спортивних турнірів. Надія Коломієць – 

фінансовий спеціаліст /бухгалтер має чималий досвід ведення проектів та 

фінансової документації, працювала в міжнародних аудиторських компаніях, а 

також є військовим волонтером (ведення благодійного аукціону та допомога 

військовим та ветеранам, участь у Раді Волонтерів при МО) 

 

 

5. Додаткові матеріали, які засвідчують спроможність громадського об’єднання 

реалізувати програму (проект, захід) (за наявності)  

 

Додаємо рекомендаційний лист від Федерації пейнтболу України, яка 

допомагатиме Громадській спілці «Ветерани України» реалізовувати проект. 

Також в інформаційній довідці є інформація про результати діяльності 

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ВЕТЕРАНИ УКРАЇНИ» протягом 2018-2019 років. 

 

 

 

https://ukrkubok.com.ua/p13506-komplekt_medaley_50_mm_kubok
https://ukrkubok.com.ua/p13506-komplekt_medaley_50_mm_kubok
https://ukrkubok.com.ua/p12572-kubok_visota_16_sm_zoloto
https://prom.ua/ua/p1243536673-sredstva-dlya-dezinfektsii.html
https://prom.ua/ua/p1243536673-sredstva-dlya-dezinfektsii.html














ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ВЕТЕРАНИ УКРАЇНИ» 

протягом 2018-2020 років та контактна інформація 

 

 

1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ВЕТЕРАНИ УКРАЇНИ» 

2. ГС «ВЕТЕРАНИ УКРАЇНИ». 

3. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної 

реєстрації юридичної особи – Дата запису: 14.05.2018, Номер запису: 1 071 102 0000 040842. 

4. 04071, м. Київ, вул. Ярославська, будинок 32/33, +38067-755-91-41, 

veterans.of.ua@gmail.com, офіційний веб-сайт відсутній, сторінка в соціальних мережах: 

Facebook – Ветерани України/Veterans of Ukraine. 

5. Головною метою діяльності Спілки є сприяння консолідації і координації зусиль 

ветеранів війни, сімей загиблих, їх об'єднань у справі широкого, більш ефективного 

використання наявних можливостей у забезпеченні захисту своїх  політичних, економічних, 

соціальних прав, сприяння в отриманні оздоровчої, медичної, психологічної та моральної 

допомоги членам Спілки, в першу чергу інвалідам війни та сім'ям загиблих; здійснення 

безкоштовної психологічної, соціальної допомоги, реабілітації та адаптації дітей-інвалідів, 

дітей з вадами розвитку, інвалідів та інших осіб-учасників АТО. 

Основними напрямами діяльності Спілки є: 

Сприяти прийняттю демократичних законодавчих актів України щодо соціального захисту 

ветеранів війни та сімей загиблих, підвищення їх соціальної активності. 

Брати участь у громадсько - політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, 

демонстрації, тощо); мати офіційних спостерігачів, які ведуть спостереження за ходом 

виборчого процесу, зокрема за голосуванням, підрахунком голосів і встановленням підсумків 

голосування на виборчій дільниці чи територіальному виборчому окрузі; мати право бути 

присутніми на засіданнях виборчих комісій, перебувати на виборчих дільницях під час цих 

процедур. 

Сприяти органам влади, місцевого самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики 

стосовно ветеранів війни та сімей загиблих, вдосконаленні системи соціального захисту 

населення, проведенні для цього демократичних, прогресивних реформ у політичній, 

економічній, соціальній та інших сферах життя. 

Сприяти центральним органам виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі 

земельних відносин та їх територіальних органів, які передають земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності, у розвитку ефективної соціальної 

політики, для реалізації системи пільг, передбачених Законодавством України для всіх 

категорій осіб, визначених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту».  

Сприяти у створенні системи, що забезпечує лікування, зміцнення фізичного та морально-

психологічного стану членів Спілки і сімей загиблих, підвищення їх соціальної активності. 

Сприяти розвиткові Збройних сил України та зміцненню обороноздатності України. 
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