
ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства

упродовж 2018 -  2019 років
Загальна інформація про організацію та організаційно - правову форму

Повна назва ІГС Громадська спілка «Всеукраїнська ветеранська спілка 
добровольців, учасників бойових дій та інвалідів війни»

Скорочена назва ІГС ГС «Всеукраїнська ветеранська спілка»

Дані про легалізацію ІГС ЄДРПОУ 41540170 та всеукраїнський статус

Мета діяльності та 
напрямки діяльності ІГС 
згідно статуту

всебічний захист законних прав, соціальних, економічних і 
вікових інтересів добровольців, учасників бойових дій та 
інвалідів війни, сприяння спорту і фізичної культури, створення 
та заснування реабілітаційних центрів, спортивних закладів, 
санаторіїв, баз відпочинку та інше.

Кількість відокремлених 
підрозділів (осередків) та 
кількість членів організації 
-фізичних/юридичних осіб

16 відокремлених підрозділів у 15 областях. Нараховує до 5000 
членів фізичних осіб та 8 юридичних осіб

Контакти та інформація про наявні засобів інформування громадськості про власну 
діяльність інституту громадянського суспільства

Поштова адреса, 
місцезнаходження ІГС

м.Київ, 04201, вул. Петра Калнишевського, 1

Електронна пошта e-mail: vvscentral(ö ukr.net
Адреса сторінки ІГС в 
мережі Інтернетта 
посилання на сторінки 
ІГС в соцмережах

littDs://www.facebook.com/VVScentral/
httDs://www.facebook.com/vetSDortsua/

Посилання на відео
канал чи на відео- 
інформацію про ІГС

httDs://www.voutube.com/watch?v=s3UzVb6X 10

Посилання на згадки про 
ІГС у всеукраїнських 
ЗМІ (не більше 3)

httDs://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2597912-sportivna-
reabilitacia-dla-zahisnikiv-ukraini-na-2019-rik-prezentacia-
vseukrainskih-ta-miznarodnih-proaram.html
httDs://tsn.ua/video/video-novini/ukravinski-vivskovi-vtretve-berut-
uchast-u-marafoni-morskovi -oihoti -ssha. html

Наявність офіційного 
друкованого органу 
(тираж та періодичність 
видання)

ні

Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади.
Координаційна рада волонтерів Оболоні при РДА (КРВО)
Громадська рада при Оболонській PJ [А

Назва проекту Мета Цільова
аудиторі

Кількість
учасників Досягнутий результат

Гордість нації-
Ветеранська
десятка

Популяризація 
спорту серед 
ветеранів, 
інвалідів молоді

Молодь,
ветерани,
інваліди

Близько
300

Популяризація бі гу та 
легкої атлетики в Україні

дитячий
військово-

Національно-
патріотичне

молодь Близько
1000

Оздоровлено близько 1000 
дітей та проведені заходи з

http://www.facebook.com/VVScentral/
http://www.facebook.com/vetSDortsua/
http://www.voutube.com/watch?v=s3UzVb6X
http://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2597912-sportivna-


патріотичний 
літній табір 
Трахтемирівська 
Січ

виховання 
молоді та 
популяризація 
спорту

дітей
шкільного
віку

наці онал ьно-патрі отичного 
виховання

Вітрила Волі та 
Єдності

Популяризація 
вітрильного 
спорту серед 
ветеранів, 
інвалідів молоді

Молодь та 
ветерани

50 яхт Проведено регату в м.Київ

Дитячий
військово-
патріотичний
клуб
"Командос"

Національно-
патріотичне
виховання

Молодь 300 дітей Регулярні заняття та 
спортивні заходи для дітей 
з національно- 
патріотичного та 
військово-патріотичного 
виховання

День Матері 
2019

Вшанування 
матерів загиблих 
та спільний 
молебен

Матері
загиблих

Біля 200 Проведено урочисті заходи 
біля михайлівського 
собору, проведена хода до 
володимирського собору та 
спільний молебен

День Г ероїв Вшанування 
героїв війни

Учасники
АТО/ООС

Біля 100 Встановлено найбільший 
червоно-чорний прапор на 
трасі Київ -  москва

Голова Ради Спілки Підпис І.В. Павленко
10 травня 2019р. М.П. (за наявності)



Біографічна довідка

Павленко ІгоряВолодимировича
Громадська спілка «Всеукраїнська ветеранська спілка добровольців, 

учасників бойових дій та інвалідів війни» -
уповноваженого представника ІГС для участі в установчих зборах з формування складу 

Громадської ради на 2019-2021 роки при Оболонській районній у м.Києві державній
адміністрації.

Відомості про інститут громадянського суспільства:
Повна назва ІГС Громадська спілка «Всеукраїнська ветеранська спілка добровольців, 
учасників бойових дій та інвалідів війни»
Місцезнаходження ІГС Україна, 04201, м.Київ, вул. Петра Калнишевського, 1 
Електронна пошта ІГС - vvscentral@ukr.net 
Контактні телефони - 067-4010249

Відомості про уповноваженого представника ІГС :
Місце роботи - Громадська спілка «Всеукраїнська ветеранська спілка добровольців, 
учасників бойових дій та інвалідів війни»
Посада -  Голова Ради Спілки
Громадянин України, дата народження 17.08.1970р. місце народження -  м.Київ.

ОСВІТА
Дати Місце

1987-1992 Вища -  КНУ ім. Т.Г. Шевченко

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Дати Місце

1992-2013 Приватний бізнес
2013 Міністерство екології та природних ресурсів України

НАГОРОДИ
Дати Місце

2006 Почесна грамота та медаль ВРУ за внесок та розвиток 
підприємництва в Україні

2016 відзнака Міноборони "Знак пошани" за внесок у розвиток ЗСУ та 
допомогу в АТО

2016 відзнака Президента - за гуманітарну участь в АТО

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Дати Діяльність

2008-2017 Громадський рух за збереження заповідника "Стародавній Київ"
2015-2019 Координаційна рада волонтерів Оболоні при РДА (КРВО)
2015-2019 Громадська рада при Оболонській РДА
2017-2019 ГС «Всеукраїнська ветеранська спілка добровольців, учасників 

бойових дій та інвалідів війни»

Можливий напрямок роботи в Громадській раді: молодіжна політика, фізична культура і 
спорт, національно-патріотичне виховання, культура (підкреслити)

10 травня 2019 І.В. Павленко

mailto:vvscentral@ukr.net

