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1НФОРМАЦ1Я 
про д1яльшсть ГС «БРАТЕРСТВО УБД»

1. Повна назва: фомадська сшлка «БРАТЕРСТВО УЧАСНИК1В
БОЙОВИХ Д1Й УКРА1НИ».
2. Даш про легал1защю: номер запису в Сдиному державному peecTpi 
юридичних oci6 та ф1зичних ос1б-пщприемщв про проведения державноТ 
реестрацп 10651020000020832 вщ 06.07.2015 р.
3. Адреса, контакти: 02068, м. Кшв, вул. О. Кошиця, 11.

4. Мета та напрями д1яльностк

Головною метою д1яльносп спиши е сприяння консолщащ! i координащ'1 
зусиль и учасник1в та члешв у cnpaei широкого, б1льш ефективного 
використання наявних можливостей для реал1зацп cboix прав та свобод, 
задоволення та захисту cboix законних економ1чних, соц1альних та iHninx 
сп1льних iHTepeciB, сприяння розвитку та peajii3anii‘ громадянсько! св1домост1, 
що грунтуеться на нацюнальних iHTepecax держави та загальнолюдських 
цшностях, виховання молод1 та юнацтва на щеях державного патр1отизму, 
всеб1чна шдтримка та сприяння тим, хто сьогодш 3i зброею в руках чи без не1 
виборюе наше майбутне, нашу свободу.

Напрями д1яльностп
• здшснення громадського анал1зу чинного законодавства УкраУни, 
сприяння прийняттю демократичних законодавчих акпв Укра'ши щодо 
сощального захисту ветерашв, 1нвал1д1в в1йни та с!мей загиблих, учасник1г 
бойових Д1Й, учасниюв антитерористично'1 операцп;
• сприяння шдвищенню авторитету збройних сил Укра’ши в суспшьств1, 
вихованню у молод1 та юнацтва високих морально - етичних якостей, 
патрютизму, вмотивовано'1 готовност1 до захисту Батьювщини;
•  сприяння розвитку та реал1зацп громадянсько1 св1домост1 що 
грунтуеться на нацюнальних iHTepecax держави та загальнолюдських 
цшностях;
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• сприяння органам державно1 влади, органам мюцевого самоврядування у 
розвитку ефективно!' сощально'1 пол1тики стосовно вшськовослужбовщв, 
ветерашв вшни, с1мей загиблих, учасниюв бойових дш, учасниюв вшни в 
Афгашсташ та iHninx военних конфлшт1в, учасниюв антитерористично'1 
операцп;
• сприяння вдосконаленню системи сощального захисту населения, 
проведению демократичних, прогресивних реформ у иол1тичнш, 
економ!чнш, сощальнш та шших сферах життя суспшьства;
• сприяння пщвищенню престижу профеа'1 вшськовослужбовця, 
створенню належних умов для активно'1 професшно'1 i громадсько'1 д1яльност! 
вшськовослужбовщв, працевлаштуванню звшьнених з лав Збройних сил 
Укра'ши учасниюв антитерористично'1 onepanii, заручниюв, 
вшсковополоиенних, швалццв та ветерашв вшни;
• сприяння здшсненню оздоровчо'1, культурно'1, освггньо'1 д1яльност1 для 
учасниюв та члешв Cпiлки, а також для с1мей загиблих вшськовослужбовщв;
• сприяння у забезпеченш лшування, змщненш ф1зичного та морально- 
психолопчного стану учасниюв та члешв Спиши, Ымей загиблих 
вшськовослужбовщв, шдвищенш i'x сощально'1 активностц
• сприяння розшуку вшськовополонених, заручниюв i тих, хто пропав 
безвюти, мирному врегулюванню вшськових конфлшт1в, розповсюдженню 
млжнародного гумаштарного права;
• сприяння впровадженню принцишв в!рноей бойовим традищям i 
братерства, дшового сшвроб1тництва м1ж членами Спиши.
5. Досвщ criiBnpaui з органами влади: укладеш договори про 
сшвробкництво з Дарницьким районним вшськовим KOMicapiaTOM, 
Управлшням пращ та сощального захисту населения Дарницького району 
м1ста Киева, Центром сощальних служб для ciM’i, д1тей та молод1 
Дарницького району мюта Киева, Державною службою Укра'ши у справах 
ветеран!в вшни та учасниюв антитерористично'1 onepanii', постшне 
представництво в громадськш рад1 при Дарницькш районнш в м. Киев1 
державнш адмшютращУ, представництво в громадськш рад1 при MiHicTepCTBi 
сощально'1 политики Укра'ши, взаемод1я з КиТвською мюькою державною 
адмшютращею, сшвпраця з Дарницькою районною в м. Киев1 державною 
адмшютращею.
6. Програми та проекти, реал1зоваш громадською сшлкою:
> Завдяки шпднш сшвпращ з громадськими об’еднаннями, державними та 
недержавними установами реализовано спшьш заходи щодо надання 
сощальноТ шдтримки учасникам бойових дш, учасникам АТО, Тхшм родинам 
та с1м’ям загиблих. Члени спшки отримали можливють безкоштовно 
систематично вщвщувати басейни, курси масажу, тренажерш зали, фггнес- 
клуби, консультащ'1 та допомогу фах1вщв у галуз1 медицини та психолоп'1, 
багато iHmoro.
> Проведено чимало уроюв вшськово-патрютичного виховання молод1 та 
юнацтва на приклад} доблесп та герогшу ветеран!в АТО в навчальних 
закладах м. Киева.



> Здшснено 7 волонтерських рейд1в в зону АТО, надано необхщне 
облаштування та засоби шдивщуально'1 медично! допомоги бшцям, що 
перебувають в зош з1ткнення.
>  Надано гумаштарну допомогу лшарськими засобами та медичним 
облаштуванням на суму бшын як 4 млн. грн. медичним закладам, де 
проходять лшування та реабЫтащю учасники АТО.
>  Надано допомогу членам спшки - учасникам АТО у вир1шенш питань 
землевщведення шд сад1вництво.
>  Надано допомогу членам спшки - швалщам вшни I та II груп, Ым’ям 
загиблих учасниюв АТО в отриманш вщшкодування на придбання житла в 
м. Киевь
У  Вщправлено в зону АТО маскувальш сггки, шше облаштування та засоби.
> Проведено багато соцюкультурних заход} в, таких як «Святкування 
Водохреща», День вшанування пам’ят! учасниюв бойових дш на територп 
шших держав, нагородження вщзнакою Президента Укра'ши, проведения 
заходу «День пам’ят1 та примирения», проведения свят «Дня прапора», «Дня 
НезалежностЬ), соцюкультурноТ акци до «Дня молод!» для д1тей та «Юнь 
Киева запрошуе», оргашзащя та проведения Першого фестивалю 
укра'шськоТ-патрютичноУ nicHi з нагоди «Дня захисника Укра'ши», «Першого 
зимового спортивного TypHipy 3i спортивно!' рибалки серед учасниюв 
бойових дш» та багато шших заход1в.
> Надано допомогу в безкоштовиому отриманню квитюв для учасниюв 
АТО, IX дружин та д1тей на вщвщування розважальних концерне, вистав та 
шших культурно-масових заходгв.
> Виготовлено мемор1альш дошки загиблим учасникам бойових дш у 
Дарницькому райош м. Киева.

Г олова Правлшня 
ГС «БРАТЕРСТВО УБД»

Г.Р. Королюк


