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ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності інституту громадянською суспільства
протягом останнього року

І. Назва її С:
Громадська організація «Київська міська спілка ветеранів АТО Оболонського

району»;
2.. Скорочена назва ІГС:
1 О «Київська міська спілка ветеранів АТО Оболонського району»;
3. Дані про легалізацію ІГС:
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної 

реєстрації юридичної особи: дата запису: 28.11.2016, номер запису: 1 069 102 0000
038223;

4. Адреса, контакти:
м. Київ, вул. Прирічна 13; е-таіі: ]иб§а892@§таі1.сот; тел: +38 (098) 973-21-34;
5. Мета та напрями діяльності:
Мета діяльності: сприяння консолідації і координації зусиль ветеранів АТО, сімей 

загиблих, їх об'єднань у справі широкого, більш ефективного використання наявних" 
можливостей у забезпеченні захисту своїх політичних, економічних, соціальних прав, 
наданню оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та матеріальної допомоги, у 
тому числі і для сприяння вирішенню житлових проблем, членам Спілки, в першу 
чергу участникам бойойвих дій, інвалідам війни, інвалідам АТО та сім'ям заі иблих;

Напрями діяльності:
сприяння органам влади, місцевого самоврядування у розвитку ефективної 

соціальної політики стосовно ветеранів АТО та сімей загиблих, вдосконаленні системи 
соціального захисну населення, проведенні для цього демократичних, прогресивних 
реформ у політичній, економічній, соціальній та інших сферах життя суспільства;

сприяння у створенні системи, що забезпечує лікування, зміцнення фізичного та 
морально-психологічного стану членів Організації і сімей загиблих, підвищення їх 
соціальної активності;

сприяння наданню всебічної моральної та матеріальної підтримки членам 
Організації та членам сімей загиблих, в тому числі матеріальної допомоги для 
вирішення побутових, житлових та інших проблем;



сприяння впровадженню принципів вірності бойовим традиціям і братерства, 
ділового співробітництва між членами Організації;

активна участь в установленому порядку в організації виховання у молоді та 
підлітків високих морально - етичних якостей, патріотизму, готовності до захисту 
України;

сприяння розшуку військовополонених і тих, хто безвісті пропав; 
участь у громадсько - політичній діяльності, проведення масових заходів (збори, 

мітинги, демонстрації, тощо);
сприяння мирному врегулюванню конфліктів, розповсюдженню міжнародного

гуманітарного права;
проведення систематичних заходів щодо захисту прав та інтересів своїх членів в 

досяі ненці поставленої мети. *
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої

влади:
Участь у засіданнях Громадської ради при Київській міській державній 

адміністрації, робочі групи при КМДА з питань виділення житла
військовослужбовцям, розробки нормативно-правової документації з компенсації 
ветеранам АГО; участь у засіданнях постійної комісії при Міністерстві соціальної 
політики України з надання адресної допомоги сім'ям, які опинилися в складних 
жи гтевих обставинах;

7. Діяльність протягом останнього року:
Співпраця з органами Київської міської державної адміністрації, органами 

місцевого самоврядування з питань розвитку ефективної соціальної політики стосовно 
ветеранів АТО та сімей загиблих, вдосконаленні системи соціального захисту 
населення, допомоги в розробці нормативно-правових документів з питань соціального 
захисту ветеранів АТО, військовослужбовців та їх сімей, проведенні для цього 
демократичних, прогресивних реформ у політичній, економічній, соціальній та інших 
сферах життя суспільства; співпраця з органами Міністерства оборони України з 
питань надання адресної допомоги сім'ям військовослужбовців, які опинилися в  ̂
складних життєвих обставинах;

Голова Громадської організації 
«Київська міська сніпка ветеранів АТО 
Оболонського району»

7>. БУГАЙ



БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
(резюме) уповноваженого представника ІГС 

на участь в установчих зборах з обрання складу Громадської ради

Посада
Кияниця Руслан Володимирович

Помічник нотаріуса

Місце роботи ПНКМПО Коваленко Н.Є.
Голова контрольно-ревнійної комісії

Ш • шпосада в  і н с т и т у т і  

і ромадянського 
суспільства

Число, місяць і рік 
народження

15 жовтня 1982 року
•

м. Київ
Місце народження

вища
Освіта

Науковий сіл пінь, 
вчене звання

Англійська, російська
Володіння мовами

Нагороди, почесні 
звання

ш

2005-2007 рік 
2007

Т р у д о в а  д і я л ьн і с т ь
Помічник судді Васильківського міськрайоииого суду 
Юрисконсульт Пасажирської служби ДТГО «Південно- 
Західна залізниця»

2008-2009 Помічник приватного нотаріуса

2009-2011 Провідний юрисконсульт Головного офісу ПАТ 
«У кргазпромбанк»

2011-2015 Помічник приватного нотаріуса

2015-2016 Участь в АТО, в/ч В0504, заступник командира роти по 
роботі з особовим складом, в/ч В2250 помічник командира 
батальйону з правової роботи, лейтенант юстиції,

Контактна інформація:
Поштова та електронна (Е-таіІ) адреса. контактний телефон
м. Київ, вул. Йорданська, буд. 5А, кв. 91, Ки8ІапіоЬ@Ьіцшіг.псГ 097 625 65 15
Можливий напрямок роботи у Громадській раді
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