
Інформація про результати діяльності

Всеукраїнської організації інвалідів війни, Збройних Сил та учасників
бойових дій за 2018рік.

На протязі 2018 року Всеукраїнська організація інвалідів війни, 
Збройних Сил та учасників бойових дій, займається статутною діяльністю з 
реалізації Державної політики по забезпеченню соціального та правового 
статусу інвалідів війни, вдів, матерів згиблих дітей в бойових діях, тимчасових 
переселенців інвалідів війни та членів їх сімей. По напрямкам:

• Соціальний та правовий захист військовослужбовців, ветеранів, 
інвалідів війни, учасників бойових дій ліквідаторів на ЧАЕС та 
членів їх сімей;

• Психологічна адаптація та реабілітація інвалідів війни , учасників 
бойових дій, вдів та матерів загиблих військовослужбовців;

• Соціальний та правовий супровід дітей загиблих 
військовослужбовців, інвалідів війни та учасників бойових дій та 
ліквідаторів на ЧАЕС

В 2018 року з ініціативи Всеукраїнської організації інвалідів війни, 
Збройних Сил та учасників бойових дій, були підготовлені та проведені круглі 
столи з питань соціального захисту інвалідів війни та учасників бойових дій, 
учасників А ГО, військовослужбовців Збройних Сил України та інших силових 
структур України, ветеранів, пенсіонерів та членів їх сімей за участю 
керівників центральних органів виконавчої влади, в тому числі першого 
заступника Міністра оборони України, Голови СБ України, заступника Голови 
Державної прикордонної служби України, представників інших міністерств та 
відомств..

В 2018 року було організовано та проведено вшанування пам’яті загиблих 
у всіх війнах та військових конфліктах.

В період за 2018 року в рамках програми Державної служби України у 
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції по 
психологічній реабілітації учасників АТО та ООС.

На законодавчому рівні проводили та проводимо прийняття Постанов 
КМУ, ВР України законопроектів по негайному перерахунку пенсій інвалідам 
війни, УБД та військовим пенсіонерам. Проводимо масові заходи по 
негайному вирішенню нагальних проблем біля КМУ, ВР України.

Крім того протягом 2018 року Всеукраїнська організація інвалідів війни, 
Збройних Сил та учасників бойових дій, здійснено:

1. Благодійна допомога шляхом безкоштовного постачання матеріально- 
технічних та медичних медичних препаратів, медичного одягу, військового 
одягу, ремонту машин, постачання харчів безпосередньо на блок пости в зоні 
бойових дій.



2. Всеукраїнська організація інвалідів війни, Збройних Сил та учасників 
бойових дій, прийняли активну участь у роботі:

• комісії Міністерства оборони України з питань визначення статусу 
учасника бойових дій;

• комісії Генеральному штабі Збройних Сил України з питань 
визначення статусу учасника бойових дій;

• комісії по забезпеченню житлом інвалідів війни без нижніх кінцівок;
• комісії по забезпеченню житлом військовослужбовців з закритих та 

віддалених гарнізонів;
• засідань круглих столів, конференцій та форумів які організовувало 

та проводило Міністерство оборони України;
• з питань військово-патріотичного виховання молоді спільно з 

представниками Міністерства оборони України, Генерального штабу 
Збройних Сил України, оперативних командувань та військових 
частин Збройних Сил України;

3. З метою інформування учасників бойових дій, учасників АТО та ООС, 
військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, 
ветеранів, пенсіонерів та членів їх сімей з питань їх соціального захисту був 
підготовлений методичний посібник;

4. Взято участь у делегаціях Державної служби України у справах 
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції з метою відвідуванні 
місць поховань воїнів, які загинули у Другій світовій війні . Та 
військовослужбовців та добровольців які загинули відстоюючи територіальну 
цілісність на Сході України;

5. Проведено в музеях та школах двадцять дванадцять тематичні уроки , 
щодо патріотичного виховання дітей шкільного віку за участю ветеранів 
війни, учасників АТО, учасників бойових дій на території інших держав;

6. Організовано в п’яти загально освітніх навчальних закладах музеї 
присвячені інвалідам війни , учасникам бойових дій та учасникам АТО та

7. Проведено одинадцять круглих столів з питань захисту прав та свобод 
інвалідів війни, ветеранів та учасників АТО та ООС, у тому числі три за 
участю представників керівництва держави та центральних органів влади.

ООС;

З повагою

Голова Президії Р О.Л.Маматов



БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

1. Прізвище, ім’я, по батькові Шваб Євген Володимирович

2. 1 {осада і місце роботи, служби Заступник Голови Президії Ради 

Всеукраїнської організації інвалідів війни, Збройних Сил га учасників 
бойових дій.

3. Громадянство,число, місяць і рік народження українець, 12 квітня 

1964 року.

4. Місце народження с. Заріччя, Овруцького району Житомирської обл.
5. Освіта вища -  Челябінське вище військове автомобільне інженерне 

училище ім. Головного маршала бронетанкових військ П. О. 

Рогмісгрова

6. Вчений ступінь, вчене звання, спеціальне звання Не має
7. Володіння мовами українська, російська -  вільно, німецька зі 

словником.

8. Які має нагороди і дата нагородження нагороджений відзнаками

9. Досвід роботи у виборчих органах, в т. ч., громадських 14 років
10. Трудова діяльність Заступник Голови Президії Ради Всеукраїнської 

організації інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій.

11 Л Іа даний час я не займаю посаду державного службовця та не є депутатом 

Верховної Ради України.

Даю згоду на обробку персональних даних.

Додаткова інформація:
Член Національної спілки фотохудожників України.

Контактна інформація: 01001 м. Київ, провулок Музейний -10-А, тел.. (044) 
253-51 -64; рдектронна адреса: ноіоуа-уоїуг^ш bd@ukr.net.

у і, -,МЛІ. О.Л. Маматов
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