Голованівська районна організація ветеранів України.
Районна організація ветеранів України є добровільною, неприбутковою
громадською організацією, що об’єднує ветеранів Другої Світової війни інших
локальних війн і військових конфліктів та бойових дій на території України і
іноземних держав, антитерористичної операції (учасників бойових дій,
інвалідів, учасників війни, членів сімей загиблих), ветеранів праці, дітей війни,
ветеранів військової служби, пенсіонерів, громадян похилого віку, створена для
здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення
суспільних, зокрема, економічних, законних соціальних, творчих, вікових,
культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та інших осіб. Організація
була зареєстрована 9 грудня 1991 року. (Свідоцтво № 172). Станом на 01 січня
2019 року налічує 7433 членів. Голова Районної організації ветеранів України
Лівітчук Анатолій Федорович, він є заступником голови Громадської ради при
районній державній адміністрації.
Основною метою Організації є створення соціально-економічних умов
реалізації статутної діяльності районної організації ветеранів України, захист
прав та інтересів учасників бойових дій, інвалідів Великої Вітчизняної Війни,
людей похилого віку, учасників бойових дій на території інших держав, дітей
війни, ветеранів праці, військової служби і органів внутрішніх справ, інших
пенсіонерів – громадян похилого віку; сприяння виконанню чинних законів
щодо соціального захисту ветеранів війни та праці, дітей війни, учасників
бойових дій на території інших держав; організація дозвілля людей похилого
віку.
Районна організація ветеранів України протягом 2018 - 2019 років
брала участь у суспільно значущих та культурно – мистецьких районних
заходах: відзначення Дня Соборності України, Дня Перемоги, Дня
Конституції України, Дня незалежності України, Дня захисника України, Дня
вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років та інші.
Районною організацією ветеранів України започаткована акція «Ми
вдячні за життя». В рамках акції ветерани війни, ветерани праці, воїни АТО,
воїни Афганістану, учні навчальних закладів організовували та брали участь
в упорядкуванні меморіалів та пам’ятників на території району.
До Дня людей похилого віку та Дня ветерана, районною організацією
ветеранів України було оголошено акцію «Дарую тепло» по виготовленню
в’язаних речей для людей похилого віку, яким виповнилося 90 і більше років.
У 2018 році до Дня матері районна організація ветеранів України
спільно з районною державною адміністрацією організувала та провела захід
по вшануванню матерів воїнів АТО з врученням кожній матері подяки
голови райдержадміністрації за сина, подарунків та квітів. Всього по району
було вшановано 274 особи - матерів воїнів АТО.
За ініціативи районної організації ветеранів України та підтримки
районної державної адміністрації 02 жовтня 2018 року В с. Краснопілля
Голованівського району відбулося урочисте відкриття відновленого
цілющого джерела та «Сліду Богородиці». У відновленні джерела брали

участь: районна організація ветеранів України, районна державна
адміністрація, жителі села Краснопілля та Межирічки Голованівського
району.
За ініціативи районної організації ветеранів України та підтримки
районної державної адміністрації до Дня людей похилого віку проходив
огляд-конкурс під назвою «Єднаймося, люба родино!». В огляд - конкурсі
брали участь всі художні колективи району.

Громадська організація «Голованівська районна спілка ветеранів та
учасників антитерористичної операції».
Громадська організація «Голованівська районна спілка ветеранів та
учасників антитерористичної операції» заснована 25 травня 2016 року.
Станом на 01 січня 2019 року налічує 254 члени. Голова громадської
організації - Канайкін М. В.
Основною метою створення та діяльності ГО є захист прав і свобод
членів громадської організації, задоволення їхніх законних інтересів,
сприяння виявленню соціально-економічних проблем, здійснення контролю
за дотриманням законності на місцях.
Сприяння консолідації і координації зусиль учасників та ветеранів
АТО, їхніх сімей загиблих в АТО воїнів, їх об’єднання у справі широкого,
більш ефективного використання наявних можливостей у забезпеченні
захисту своїх політичних, економічних, соціальних прав, наданню
оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та матеріальної допомоги, в
тому числі і для сприяння вирішенню житлових проблем, членам ГО, в
першу чергу учасникам бойових дій, інвалідам війни, інвалідам АТО та
сім’ям загиблих.
Організація займається розв'язанням широкого кола проблем, які
виникають в учасників АТО: оформлення документів, пільг, груп по
інвалідності, розподіл землі, адресна матеріальна допомога в критичних
випадках, сприяння якісному медичному обслуговуванню.
Налагоджена співпраця з Центром надання допомоги учасникам АТО,
Координаційною радою з питань національно-патріотичного виховання при
при Голованівській районній держадміністрації.
Члени громадської організації входять до складу Громадської ради при
районній державній адміністрації.
Дроздик С. В. є радником голови районної державної адміністрації з
питань надання допомоги учасникам АТО та головою Центру надання
допомоги учасникам АТО.
Члени громадської організації беруть активну участь у громадсько –
політичному житті району, відзначенні державних свят, календарних та
знаменних дат, культурно – мистецьких заходах, які проводяться в районі.
Відвідують загальноосвітні заклади з метою національно – патріотичного

виховання підростаючого покоління, виховання високих моральних –
етичних якостей, патріотизму, готовності до захисту Батьківщини.
Громадська організація «Голованівська районна спілка ветеранів та
учасників антитерористичної операції» займається активною волонтерською
діяльністю, здійснює шефство над військовими частинами Збройних Сил
України, Національної гвардії України.

Голованівська районна організація Української Спілки
ветеранів Афганістану
Голованівська районна організація Української Спілки ветеранів
Афганістану заснована 23 січня 2007 року. Голова районної організації
Української Спілки ветеранів Афганістану Томашевський В.Б. та голова
районної громадської організації інвалідів – учасників бойових дій
Дідоренко І.Д. Станом на 01 січня 2019 року організація налічує 99 членів.
Представники організації є членами Громадської ради при районній
державній адміністрації.
Основною метою діяльності УСВА є консолідація і координація зусиль
ветеранів війни, сімей загиблих, їх об'єднань у справі широкого, більш
ефективнішого використання наявних можливостей у забезпеченні захисту
своїх законних політичних, економічних, соціальних прав, надання
оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та матеріальної допомоги
членам Спілки, в першу чергу інвалідам та сім'ям загиблих.
Між
Голованівською
районною
державною
адміністрацією,
Голованівською районною радою та Голованівською районною організацією
Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)
підписано Угоду про взаємодію і співробітництво, з метою збереження
злагоди, забезпечення гідного рівня життя ветеранів війни, інвалідів,
учасників бойових дій, членів сімей загиблих, створення належних умов їх
життєзабезпечення та шанобливого ставлення, усвідомлюючи необхідність
посилення соціального захисту ветеранів війни.
В приміщенні районного Будинку культури відкрито кімнату Пам’яті
воїнів - інтернаціоналістів.
Воїни - афганці є активними волонтерами, які допомагають
військовослужбовцям в зоні проведення антитерористичної операції.
Щорічно за ініціативи районної організації Української спілки ветеранів
Афганістану проводиться захід до Дня виводу військ з Афганістану.
Протягом року проводяться реквієми на місцях поховання загиблих воїнів
інтернаціоналістів, панахиди за загиблими воїнами – інтернаціоналістами.

