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3. Про підготовку заходів з
відзначення Дня вшанування
учасників бойових дій на
території інших держав та 28-ї
річниці
виведення
військ
колишнього СРСР з Республіки
Афганістан.

Нарада
з
головами
всеукраїнських
об’єднань
ветеранів
війни
та
учасників
антитерористичної
операції

4. Розгляд
пропозицій
всеук- Нарада з керівництвом
раїнських громадських об’єд- громадських об’єднань
нань ветеранів та учасників
антитерористичної
операції
щодо
надання
фінансової
підтримки у 2018 році.

5. Щодо взаємодії всеукраїнських
об’єднань ветеранів, учасників
антитерористичної операції при
підготовці та проведенні заходів,

Нарада
з
представниками всеукраїнських громадських
об’єднань ветеранів

січень лютий

ветерани
війни
в
Афганістані, представники
громадських
об’єднань
ветеранів війни, учасники
антитерористичної операції

січень-лютий представники всеукраїнських об’єднань ветеранів
війни
та
учасників
антитерористичної операції,
ветерани Другої світової
війни, учасники антитерористичної операції

лютий

представники
всеукраїнських
об’єднань
ветеранів, ветерани війни,
колишні в’язні – жертви

таменту, начальник плановофінансового відділу
Бубленко Юрій Пантелійович,
заступник
директора
департаменту,
начальник
відділу зв'язків з громадськими об'єднаннями
Бубленко Юрій Пантелійович,
заступник директора департаменту, начальник відділу
зв'язків з громадськими об'єднаннями,
т. 281-08-44, dsiv@ukr.net,
Мороз Володимир Миколайович, начальник відділу меморіальної роботи, т. 281-0846, memory@dsvv.gov.ua
Бубленко Юрій Пантелійович,
заступник
директора
департаменту –
начальник
відділу
зв’язків
з
громадськими об’єднаннями,
т.
(044)
281-08-44,
dsiv@ukr.net
Соболєв Юрій Миколайович,
заступник
директора
департаменту – начальник
планово-фінансового відділу,
т. (044) 278-65-90,
finance@dsvv.gov.ua
Мороз Володимир Миколайович, начальник відділу меморіальної роботи, т.281-0846, memory@dsvv.gov.ua
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пов’язаних з 75-и роковинами
Корюківської трагедії, Міжнародним Днем визволення
в’язнів
фашистських
концтаборів.
6. Про заходи щодо надання
статусу учасника бойових дій
добровольцям, які брали участь
в антитерористичній операції.

Круглий
стіл
з
представниками
громадських об’єднань та
добровольчих
батальйонів
з
запрошенням
народних
депутатів та командирів
батальйонів
7. Про питання надання фінансової Нарада
з
представпідтримки
громадським никами ВГО
об’єднанням ветеранів війни,
громадським об’єднанням жертв
нацистських переслідувань та
громадським об’єднанням жертв
політичних репресій, заходи з
відзначення
святкових,
пам’ятних та історичних дат.

8. Про організацію психологічної Круглий
стіл
з
реабілітації учасників антитеро- представниками всеукристичної операції.
раїнських громадських
об’єднань
ветеранів
війни, представниками
інших громадських та
волонтерських
об’єднань

нацизму

лютий

лютийберезень

березень

представники громадських Кучук Руслан Миколайович,
організацій та добровольчих заступник директора депарформувань
таменту – начальник відділу
організаційно-методичного забезпечення з питань надання
пільг та житлового за безпечення
тел.281-08-56,
pilga@dsvv.gov.ua
представники всеукраїнсь- Бубленко Юрій Пантелійович,
ких об’єднань ветеранів заступник
директора
війни
та
учасників Департаменту – начальник
антитерористичної операції, відділу
зв’язків
з
ветерани Другої світової громадськими об’єднаннями,
війни, учасники антитеро- т. (044) 281-08-44,
ристичної операції
dsiv@ukr.net
Соболєв Юрій Миколайович,
заступник директор Департаменту – начальник плановофінансового відділу,
т. (044) 278-65-90,
finance@dsvv.gov.ua
Представники
всеук- Грицунь Наталія Валеріївна
раїнських
громадських заступник
директора
об’єднань ветеранів війни, департаменту -начальник відпредставники
інших ділу соціальної, професійної
громадських
та
волон- адаптації та психологічної
терських об’єднань
реабілітації
т.(044)281-08-31.
vpr@dsvv.gov.ua
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9. Про
діяльність
Центрів Публічне інформування щоквартально представники
всеукрасоціально-психологічної реабі- на офіційному веб-сайті
їнських об’єднань ветеранів,
літації
населення,
що Служби
ветерани Другої світової
знаходяться у сфері управління
війни,
учасники
Служби.
антитерористичної операції

10. Підготовка та організація у 2018 Нарада
з
головами
році поїздок ветеранів війни для громадських об’єднань
відвідування
військових
поховань
і
військових
пам’ятників,
загиблих
захисників під час Другої
світової війни.

травеньчервень

представники
всеукраїнських об’єднань ветеранів
війни
та
учасників
антитерористичної операції,
ветерани Другої світової
війни,
учасники
антитерористичної операції

11. Про
стан
забезпечення Нарада
санаторно-курортним лікуванням
учасників
антитерористичної операції.

травеньчервень

учасники антитерористичної
операції,
структурні
підрозділи
з
питань
соціального
захисту
населення

12. Про створення Національного Нарада
з
представвійськового
меморіального никами всеукраїнських
кладовища.
громадських об’єднань
ветеранів

червень

представники
всеукраїнських об’єднань ветеранів,
учасників антитерористичної
операції

Грицунь Наталія Валеріївна
заступник
директора
департаменту
-начальник
відділу соціальної, професійної
адаптації
та
психологічної реабілітації
т.(044)281-08-31,
vpr@dsvv.gov.ua
Бубленко Юрій Пантелійович,
заступник
директора
департаменту,
начальник
відділу
зв'язків
з
громадськими об'єднаннями,
т. 281-08-44, dsiv@ukr.net,
Мороз
Володимир
Миколайович,
начальник
відділу меморіальної роботи,
т. 281-08-46,
memory@dsvv.gov.ua
Моха Олексій Юрійович,
начальник
відділу
забезпечення
санаторнокурортним лікуванням та
засобами
реабілітації,
т.(044)281-08-49,
dsiv_pilga@ukr.net
Лапа
Серій
Васильович,
директор департаменту по
роботі з ветеранами та
учасниками АТО,
тел. 281-08-45,
lapa@dsvv.gov.ua,
Мороз
Володимир
Миколайович,
начальник
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13. Про
стан
забезпечення Нарада
технічними та іншими засобами
реабілітації
(протезування)
учасників
антитерористичної
операції.

липень серпень

учасники антитерористичної
операції,
представники
підприємств протезної галузі

14. Щодо
участі
громадських
організацій
у
заходах
з
увічнення пам’яті захисників
України, Міжнародного дня
пам’яті жертв фашизму, Дня
пам’яті знищених у Бабиному
Яру.

вересень

представники
всеукраїнських
ветеранів,
організацій

нарада
з
представниками всеукраїнських
громадських об’єднань
ветеранів та пошукових
організацій

15. Про підготовку до VII Форуму Форум ветеранів
ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції.

вересень

об’єднань
пошукових

представники
всеукраїнських об’єднань ветеранів
війни
та
учасників
антитерористичної операції,
ветерани Другої світової
війни,
учасники
антитерористичної операції

відділу меморіальної роботи,
т.281-08-46,
memory@dsvv.gov.ua
Моха Олексій Юрійович,
начальник
відділу
забезпечення
санаторнокурортним лікуванням та
засобами
реабілітації,
т.(044)281-08-49,
dsiv_pilga@ukr.net
Лапа
Серій
Васильович,
директор департаменту по
роботі з ветеранами та
учасниками АТО,
тел. 281-08-45,
lapa@dsvv.gov.ua,
Мороз
Володимир
Миколайович,
начальник
відділу меморіальної роботи,
т.281-08-46,
memory@dsvv.gov.ua
Бубленко Юрій Пантелійович,
заступник
директора
департаменту –
начальник
відділу
зв’язків
з
громадськими об’єднаннями,
т. (044) 281-08-44,
dsiv@ukr.net
Мороз
Володимир
Миколайович,
начальник
відділу меморіальної роботи
та з міжнародних питань,
т. (044) 281-08-46,
memory@dsvv.gov.ua
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16. Про взаємодію Громадської ради Нарада
з
головами
Служби
з
громадськими громадських об’єднань
об’єднаннями ветеранів війни та
учасниками АТО

листопад

представники всеукраїнських об’єднань ветеранів
війни
та
учасників
антитерористичної операції,
ветерани Другої світової
війни,
учасники
антитерористичної операції

Директор Департаменту по роботі з ветеранами війни та учасниками антитерористичної операції

Соболєв Юрій Миколайович,
заступник
директор
департаменту – начальник
планово-фінансового відділу,
т. (044) 278-65-90,
finance@dsvv.gov.ua
Бубленко Юрій Пантелійович,
заступник
директора
департаменту –
начальник
відділу
зв’язків
з
громадськими об’єднаннями,
т. (044) 281-08-44,
dsiv@ukr.net
С.В. Лапа

