
Історична довідка 

 
У лютому 1987 року відбулася установча конференція пенсіонерів 

Шевченківського району, на якій була створена ветеранська організація.  На ній обрали 

районну Раду ветеранів у складі 55 осіб і визначили структуру організації. Одразу за 

ініціативи Ради ветеранів та за підтримки місцевих партійних та адміністративних органів 

почали створюватися та зміцнюватися  первинні організації у кожному трудовому 

колективі, за місцем проживання, на підприємствах, в установах і навчальних закладах. 

Усього в районі на той час було створено 246 первинних структур. 

 Першим головою Ради організації  було обрано Ніколаєнка А.С., першим його 

заступником став Овсянников О.І. У 1990 році, після смерті Ніколаєнка, головою Ради 

ветеранів району був обраний Овсянников Олександр Іванович, генерал-лейтенант, 

колишній член Військової Ради армії, який працював на посаді до 11 листопада 2011 року. 

Разом з ним ветеранські турботи ділив його перший заступник Кравцов Р.А. 

 У листопаді 2011 року, коли О.Овсянников залишив роботу за станом здоров'я, 

головою Ради був обраний Кравцов Роберт Андрійович, а першим заступником - 

Авдеєнко М.Д.  

 У вересні 2013 року в зв’язку з хворобою та вибуттям на постійне місце 

проживання до Москви, Кравцов Р.А. відзвітував на Пленумі Ради ветеранів району про 

проведену роботу за період з листопада 2011 року по вересень 2013 року та склав 

повноваження керівника Ради ветеранів. Голова Київської міської організації ветеранів 

Мартинов М.Є. та Почесний голова Ради ветеранів Шевченківського району Овсянников 

О.І., які були присутні на Пленумі, висловили Кравцову Р.А. подяку за відданість 

ветеранській  справі. 

 Шляхом відкритого голосування (одноголосно) головою Ради ветеранів району 

став Авдеєнко Микола Дмитрович, а заступником – Дзюбенко Г.Н. 

У 1991 р. після розпаду Радянського Союзу, коли Україна стала незалежною,  змінився її 

суспільно-політичний устрій, відбулося чимало змін в її економіці та політиці. Припинили 

своє існування багато підприємств та установ. З цієї причини значно скоротилася 

кількість первинних організацій. Їх залишилося 56. Вони об’єднували тоді 55 тисяч 

пенсіонерів. Ветерани підприємств і установ що закрились, увійшли до складу 

ветеранських організацій мікрорайонів (за місцем проживання).  

30-річний період (1987 - 2017 рр.) існування ветеранської організації можна поділити 

приблизно на три однакові періоди за часом, але абсолютно різних за суттю пережитого, 

повністю відмінних один від одного. 

У перші п’ять років (1987 – 1991) наш життєвий устрій не змінювався, ми звично 

жили у тій реальності, в якій пройшло наше буття; ми були порівняно непогано 

забезпечені і ніхто не хвилювався про завтрашній день та про свою старість. Цей період 

був значно сприятливіший і в соціальних питаннях. Ради ветеранів усіх рівнів більше 

займалися організацією культурного дозвілля своїх підопічних, забезпеченням їхньої 

участі в патріотичному вихованню молоді, допомогою школам в організації та проведенні 

військово-патріотичних ігор «Зірниця», «Орлятко», створенням в школах музеїв бойової 

та трудової слави. І за необхідності займалися соціально-побутовими питаннями та 

працевлаштуванням ветеранів. 

Другий період існування ветеранської організації (1992 - 1997 рр.) проходив значно 

складніше. Це був час непередбачуваних поворотів у суспільстві. Відбулося розшарування 

суспільства на бідних та багатих. Усе це призвело до масового зубожіння народу. У 

найважчих умовах опинилося старше покоління. У цей час окремі особи через 

кар’єристські мотиви вносили розлад у ветеранський рух. Нажаль, такі прояви мають 

місце й сьогодні. 

Такі обставини змусили нас тісніше об’єднувати лави ветеранів і в міру сил та 

можливостей активно захищатися всіма засобами, аж до участі у пікетуванні органів 



державною влади з вимогою суворо виконувати Закони України про ветеранів, не 

скасовувати пільги. Робота ветеранських організацій всіх ланок вставала більш 

організованою та авторитетною в очах широких верств населення. 

Ветерани усіх категорій стали частіше звертатися зі своїми потребами та 

клопотаннями, насамперед, у свої рідні ветеранські структури. Наприклад, тільки до 

райради ветеранів щороку звертається з різними життєво важливими проханнями, заявами 

та пропозиціями біля 3 тисяч осіб. 

Після звільнення офіцерів з армії, з’явилися ветерани Збройних Сил та інших 

силових структур. Вони теж увійшли до складу ветеранської організації району, яка стала 

називатися організацією ветеранів війни, праці, Збройних Сил і правозахисних органів.  

Третій період (1998 - 2017.) включає структурні зміни у територіальному устрою міста. У 

2001 році на базі трьох районів  - Шевченківського, Старокиївського та Радянського – 

було створено один  - Шевченківський. У цей час до складу Шевченківської районної 

організації ветеранів, її Президії та у комісії були дообрані  та включені представники 

ветеранських організацій розформованих районів. Це заслужені, досвідчені та активні 

ветерани: Тяжельников В.А., Малих А.М., Листовець І.Є, Селезньова А.Ф., Коптев П.П.,  

Супинський Ю.В., Лебедєв Г.Н., Тішко І.А., Омельяненко А.Ф., Кравцов Р.А. та багато 

інших. 

Із Шевченківської райради ветеранів до інших районів міста були передані  чотири 

первинні організації, дві з яких за станом ветеранської роботи посіли перше місце в 

районному конкурсі-огляді. Ці організації очолювали дуже ініціативні та авторитетні 

товариші : Рибін В.П. та Гордієнко Г.Г. 

Активною була робота районної та первинних рад ветеранів у компаніях виборів до 

місцевих Рад, Верховної Ради та Президента України. 

 

Особливу турботу та активність ветеранська організація району виявила й виявляє 

до виконання свого головного завдання – захисту соціальних інтересів старшого 

покоління .Це завдання ми вирішуємо в тісній взаємодії з райдержадміністрацією, 

керівниками підприємств, установ, профспілковими організаціями, спонсорами, 

депутатами. Так було впродовж багатьох  років у Шевченківському  та колишніх   

Старокиївському та Радянському районах.  

Незважаючи на відомі економічні труднощі, керівництво району, насамперед 

голови  райдержадміністрацій : Харитончук М.В. (2001-2006), Пилипишин В.П. (2007-

2010), Зімін С.Г (2010-2014), Пантелєєв С.П. (2014), Гаряга О.О. (2014 – по теперішній 

час) завжди знаходили кошти для надання матеріальної підтримки райраді, радам 

ветеранів мікрорайонів. . Це можна підтвердити багатьма конкретними прикладами. У 

період підготовки до осінньо-зимового сезону на прохання райради ветеранів 

райдержадміністрація традиційно виділяла овочеві набори. Так, у 2002 році було виділено 

безкоштовно 6350 наборів; в кожному з них налічувалось 10 кг. картоплі і  5 кг. цибулі. 

Інваліди і учасники бойових дій, вдови загиблих воїнів були вдячні за допомогу. 

Багато ветеранів війни та праці  мали нагоду заготовити на зиму картоплю та овочі за 

зниженими цінами. В День партизанської Слави усім колишнім партизанам і підпільникам 

було вручено 300 продовольчих наборів. До днів оборони та визволення м. Києва їх 

учасникам надана грошова допомога або продовольчі набори. 

Депутати міської Ради Казаков М.М., Мартинюк В.А., Комов В.В. зібрали 

найбільш нужденним ветеранам понад 100 тисяч гривень.  

Депутат Комов В.В і адміністрація району допомогли Раді ветеранів мікрорайону 

1018 (Нивки) відкрити перукарню для безкоштовного обслуговування ветеранів. Є багато 

інших прикладів турботи й уваги до ветеранів. Районна Рада і багато рад ветеранів 

первинних структур підтримують добрі зв’язки з іншими громадськими організаціями, які 

надають істотну матеріальну допомогу і підтримку людям старшого покоління. Це 

районне відділення Товариства Червоного Хреста, Будинок милосердя, територіальні 

медичні і соціальні центри, Ради територіальних самоврядувань. 



В усіх районних, міських та республіканських заходах, що проводяться, наша 

організація ветеранів завжди посідає активну життєву позицію.  

 

Немало зроблено й робиться в плані захисту історії правди про Велику Вітчизняну 

війну 1941-1945 рр. Цей напрямок роботи згідно Уставу Організації ветеранів України є 

одним із основних і реалізується в райраді ветеранів відповідно з вимогами Закону 

України «Про увіковічення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років». 

Проводить цю роботу Центр історії райради ветеранів. До його складу  входять: Дзюбенко 

Г.Н., Якушенко С.П., Минаєв В.П., Дагаєв В.О., Половина І.П., Пипа Л.Д. та інші 

активісти організації. 

Райрада ветеранів виступила з ініціативою створити в кожній школі клас історії 

Великої Вітчизняної війни, основним змістом якого повинні бути історичні документи про 

причини та хід  війни, її всесвітньо-історичного значення. Цю ініціативу підтримав Центр 

захисту правди історії при Раді Організації ветеранів України ( керівник – доктор 

історичних наук, професор, учасник бойових дій, полковник у відставці  Шиловцев Ю.В.) 

та голова Ради Організації ветеранів України П.С.Цибенко. Вони звернулися до міністра 

освіти і науки України  Табачника Д.В. і він видав відповідний Наказ ( № 492-он від 

20.07.2010 р.). Зміст його направлений на патріотичне виховання учнівської молоді і 

сприяв більш поглибленому вивченню історії Великої Вітчизняної війни. Був 

затверджений склад робочої групи з розроблення навчально-методичного забезпечення 

вивчення історії  війни. До складу робочої групи увійшли доктори історичних наук, 

професори Шиловцев Ю.В., Безродний Є.Ф., а також представники нашої ветеранської 

організації Кравцов Р.А., Дзюбенко Г.Н., Якушенко С.П. та, Мартинюк Т.В. - вчитель 

історії гімназії № 153. 

В регіонах до складу робочої групи ввійшли інші вчителі історії навчальних 

закладів України. 

Група після двох років роботи розробила пропозиції по облаштуванню класів 

історії та їх використання у позаурочний час і позакласній роботі. Разом з вчителями шкіл 

міст Києва, Канева і Чернігівської області виробили зміст плану- конспекту 12 уроків для 

вчителів історії по програмі та видання їх для кожної школи України і учбових закладів 

Міністерства оборони України (за проханням його представника). Такий методичний 

посібник для організації навчальної і виховної роботи в загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладах України був виданий у 2013 році. 

 

На захист правди історії Великої Вітчизняної війни ветеранами організації 

(Якушенко С.П., Мінаєв В.П., Безродний Є.Ф., Половина І.П., Дагаєв В.О., Пипа Л.Д.) 

видавалися монографії, книги, де розкривалися її фальсифікатори. Дагаєв В.О. видав 

поетичний збірник, в якому немале місце відведено розкриттю фальсифікацій та спроб 

переписати історію минулої війни. 

Музеї бойової та трудової слави є у 14 школах із 41, в інших облаштовані кімнати 

та куточки. Кращі з них -  в середніх школах №№ 91, 41, 61. Потрібно відзначити, що 

музей школи №91, присвячений 40-й армії, яка обороняла і визволяла місто Київ, а у 70-ті 

роки виконувала інтернаціональний обов’язок у Афганістані. 

У середній спеціалізованій школі № 41 імені генерала З.К.Слюсаренка – музей 

бойової Слави, присвячений 56-й гвардійській Васильківсько-Шепетівській орденів 

Леніна, Червоного Прапора, Суворова і Кутузова 2-го ступеня танковій бригаді є 

зразковим. У школі № 61 – музей 3-ї гвардійської танкової армії. У середній школі № 139 

появився новий музей під назвою «Радянська авіація в роки Великої Вітчизняної війни 

1941-1945 рр.». Створив його ветеран війни і військової служби, полковник у відставці 

Гайдученко Олександр Григорович,  учасник параду Перемоги у 1945 році. 

Ветерани нашого колективу брали і беруть активну участь у роботі наукових конференцій, 

«круглих столів», виступають по радіо й телебаченню, на сторінках газет з статтями про 

героїчні подвиги народу та його славних Збройних Сил. Це товариші Степін А.А., 



Стельмахович Є.А., Нікітін А.Д., Старушенко І.Є., Зерзев В.Д., Бойко І.Я., Коптев П.П., 

Прітчін А.П., Буркаль Д.І., Філоненко П.О., Іванов І.А., Краснянський В.П., Горєв А.М., 

Якушенко С.П., Гайдученко О.Г., Короткін Ю.Г., Копирін М.М., Пипа Л.Д., Верхняцький 

В.Р., Дагаєв В.О, Герої Радянського Союзу – Квітковський В.А., Клоков В.І., Говорух ін 

Л.Н., Оніщенко В.П.,  та інші. 

Ветеранські організації сумісно з райвійськкоматом, Товариством сприяння обороні 

України проводять військово-патріотичну роботу з допризовною молоддю шкіл району. 

 

В ході Всеукраїнської естафети пам’яті  «Слава визволителям України!» проведена 

районна науково-практична конференція на базі ліцею № 38 «Молодій Гвардії – 70 років». 

На ній з доповіддю виступив керівник районного Центру захисту правди історії Великої 

Вітчизняної війни, кандидат філософських наук Якушенко С.П. В обговорені взяли 

участь: голова Шевченківської райдержадміністрації Зімін С.Г., начальник Управління 

освіти району Ярова Є.В., автор книг «Молода Гвардія: знову зрада» і «Правда про 

«Молоду Гвардію» Мінаєв В.П., а також учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни, 

син полку Філоненко П.О. та учні 10-б класу.  

У ВУЗах краще інших проводить героїко-патріотичне виховання ветеранська організація 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (голова Ради ветеранів 

Кот М.З.). Там провели огляд-конкурс інститутів на кращу організацію героїко-

патріотичного виховання молоді. Комісію по проведенню цього заходу очолив сам ректор 

навчального закладу -  Андрющенко В.П. 

 

За ініціативи клубу «Пошук », який очолював ветеран війни та військової служби 

полковник у відставці Ясєв Г.Є., в районі була створена і здана в музей історії Великої 

Вітчизняної війни книга-альбом з автографами ста учасників бойових дій, а також 

мальовничо оформлений альбом «Заповіти й накази ветеранів району молоді». В цих 

документах  вміщені  статті, написані Героями Радянського Союзу, Соціалістичної Праці 

та багатьма іншими активістами - учасниками Великої Вітчизняної війни. Райрадою 

ветеранів разом з райвійськкоматом за допомоги  райдержадміністрації була оформлена і 

видана масовим накладом «Книга Пам'яті" загиблих у роки минулої війни громадян 

Шевченківського району. 

Важливу роботу з військово-патріотичного та морально-естетичного виховання 

молоді проводять комісії культурно-масової роботи. Вони підтримують тісні зв’зки з 

усіма навчальними закладами району, організовують у школах зустрічі ветеранів з 

учнівською молоддю, проводять уроки пам'яті та мужності, допомагають в оформленні 

музеїв і куточків бойової і трудової слави, вміло пропагують правду про Велику 

Вітчизняну війну та Закони України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні1941-1945 рр.», та «Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 

1939-1945 років». 

Значну роботу щодо соціального захисту ветеранів проводять  Центр 

волонтерського руху «Пенсіонер» і  медико-соціальна комісія Ради ветеранів району. 

Багато позитивного в діяльності щодо соціального захисту ветеранів відзначається в радах 

первинних організацій ветеранів, де керівниками  є: Прітчін А.П., Попович В.С., 

Пашиніна А.І., Коптев П.П. та інші.  

 

Ветеранські організації району приділяють належну увагу розвитку волонтерського 

руху, головною ланкою якого є волонтерський Центр «Пенсіонер» (керівник – Дзюбенко 

Г.Н.); у первинних організаціях -  волонтерські групи під керівництвом волонтерів-

організаторів. В своїй роботі добротворці співпрацюють з представниками відділу 

соціальних програм райдержадміністрації, Товариства Червоного Хреста, комітету  

ветеранів жінок району, районним Управлінням освіти, територіальними центрами 

захисту населення. 



В рядах  волонтерського руху налічується 405 його учасників, з них 108 - молоді 

люди. Вони опікають 570 ветеранів, у тому числі 432 ветерана Великої Вітчизняної війни і 

138 пенсіонерів. Дуже важко було з фінансовим забезпеченням. У 2012-2015 роках  не 

отримано жодної гривні від районної та міської держадміністрацій. 

 

Київська міська Рада ветеранів для стимулювання роботи  у 2014 році надала 6750 

грн., які були одержані від спонсорів. Ці незначні грошові кошти були видані волонтерам 

у первинних організаціях. Тож у подальшому волонтерам, активу організації ветеранів 

прийшлося шукати спонсорів. І первинним організаціям №№ 1004, 1008, 1011, 1013/1,  

1014, 1016, 1018 та 1019 вдалося знайти їх. Ці низові ветеранські колективи зуміли 

придбати та надати грошово-матеріальну допомогу 2328 ветеранам на суму 133127 грн. 

Так, первинна організація ветеранів № 1011 «Лук’янівська», де голова Ради Прітчін А.П., 

надала матеріальну допомогу на суму більш 55 тис. грн у 2011 році, а в 2015 році – 171265 

грн., було охоплено 730 нужденних людей. Всього по району надано грошово-матеріальну 

допомогу 1572 пенсіонерам на суму 250608 грн. 

Що стосується надання матеріальної допомоги ветеранам Луганської області, що 

знаходятться в зоні АТО, то первинні організації ветеранів району  зібрали та відправили 

допомогу на загальну суму 29 тис. грн.. Це первинні організації №№ 1004 (Бойко І.Я.), 

1011 (Прітчін А.П.), 1016 (Пашиніна А.І.),  1012 (Поліхун Г.М.), 1003 (Соловйов М.С.), 

1019 (Карлова А.О.). За цю доброчинну роботу вони нагороджені Грамотами та Подяками 

від голови Організації ветеранів України Цибенка П.С.  

За минулі 30 років  у нашій організації було проведено 9 районних звітно-виборчих 

конференцій, десятки  засідань Пленумів і Президій, чимало різних семінарів, ділових 

зустрічей з керівництвом району, виїздів та культпоходів, консультацій, доповідей тощо. 

До складу райради обиралися чесні, досвідчені, безкорисливі та охочі до праці ветерани, 

серед них Ніколаєнко А.С., Овсянников О.І., Кравцов Р.А., Бережной І.Я., Красильников 

І.М., Стельмахович І.А., Мачула А.І., Стариченко М.В., Короленко І.В., Неклюдов І.І., 

Нікітін А.Д., Оніщенко В.А., Смирнова Л.О., Савченко М.Г., Федоров В.М., Квітинський 

В.А., Оксов А.А., Гордєєв А.М., Горін О.М., Буркаль Д.І., Коптев П.П, Прітчін А.П.,   

Бойко І.Я. та інші. 

Активно, творчо, з запалом раніше працювали, а дехто працює і дотепер головами 

рад первинних організацій ветеранів. Серед них: Карасьов Б.Д., Зерзьов В.Д., Должиков 

І.Л., Лолин Л.А., Славщик М.К., Живоглядов В.Д., Рибін В.Л., Гордієнко Г.Г., Яременко 

М.Ф., Корочин М.Є., Зубарєв А.Ф., Ластовець І.Є., Щетинін Н.Ф., Перкін А.А., 

Супинський Ю.В., Інкіна А.Ф., Сотникова З.І., Селезньова А.Ф., Лебедєва Г.Н., Тишко 

І.А., Коптев П.П., Омельяненко А.Ф., Анісин Г.А.,  Малих А.М..,  Фурсова К.Є., 

Краснянський В.П., Соловйов М.С., Бойко І.Я., Семенов Н.М., Корминський В.Н., Бичек 

М.О., Поліхун Г.М., Шмарьова Г.І., Шостак Л.П., Прітчін А.П., Попович В.М., Карлова 

А.О., Рашковська Л.Ф. 

 

Станом на 1 січня 2018 року в районній організації перебуває 14903 ветеранів усіх 

категорій. Серед них: учасників бойових дій – 396, інвалідів війни – 244, учасників 

Великої Вітчизняної війни – 2465, ветеранів праці - дітей війни 9402, ветеранів Збройних 

Сил, МВС і СБУ – 161, вдів загиблих воїнів – 420. 

Районна Рада організації ветеранів нині складається з 40 членів, до Президії входить  13 

осіб. В Раді налічується 2 комітети (ветеранів праці, дітей війни та ветеранів війни і  

військової служби); 3 комісії; 2 центри ( захисту правди історії Великої Вітчизняної війни 

та центр волонтерського руху «Пенсіонер»). Для  більш плідної діяльності плани роботи 

райради і рад первинних організацій ветеранів складаються на півріччя. 

 

На конкурсному огляді роботи центра захисту правди історії війни та центра 

волонтерського руху «Пенсіонер», проведеному Київською міською Радою ветеранів, 

(присвяченому 70-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні), наша організація була 



нагороджена Грамотою Київської міської Ради ветеранів. Добре працював ветеранcький 

актив, за що гідно відзначений районною адміністрацією, міською і районною Радами 

ветеранів.   

 

У складі ветеранських організацій району понад 65% - жінки. Багато з них    - 

учасниці бойових дій, інваліди війни та загального захворювання, учасниці Великої 

Вітчизняної війни, діти війни, ветерани праці, вдови загиблих і померлих воїнів. Значна 

частина цих чудових жінок бере активну участь у роботі ветеранських організацій. Серед 

них  наша гордість Дев’ятова С.І., Інкіна А.Ф., Селезньова А.Ф., Карлова А.О., 

Рашковська Л.Ф., Пашаніна А.І., Попович В.С., Шостак Л.П., Лук’яненко Н.Г., Марчук 

Т.І., Смірнова Л.О., Сахарова В.Г. та інші.  

 

Значна робота проведена під час підготовки та святкування 70-річчя Великої 

Перемоги. 700 ветеранів-фронтовиків нагороджені ювілейною медаллю "70 років 

визволення України від фашистських загарбників (1944 – 2014). 5 травня 2015 року в 

Будинку вчителя відбулися урочисті збори, на які було запрошено 180 ветеранів. Багато з 

них відзначено Грамотами та Подяками Київським міським головою та керівниками 

ветеранських організацій від районної до Організації ветеранів України включно. На свято 

були запрошені відомі всім творчі колективи країни. Це Український народний хор ім. Г. 

Верьовки, Український народний ансамбль танцю ім. Вірського, дитячі колективи, квартет 

"Гетьман", народний артист України Леонід Сандуленко. 

Багатим на значні дати в історії України став 2016 рік. Це 75-річниці з дня початку 

Великої Вітчизняної війни, оборони Києва, партизанського руху в Україні. Ветерани 

району взяли участь у покладанні квітів до могили Невідомого солдата, Пам'ятного знаку 

народним месникам у парку Партизанської Слави, відвідали музей історії Великої 

Вітчизняної війни, здійснили екскурсію на лінію оборони Києва. 29 вересня 2016 року 

ветерани організації разом з усією громадою району відвідали Національний 

меморіальний заповідник "Бабин Яр", де віддали данину пам'яті полеглим в ньому. 

 

В організації ветеранів розвивається і культурне життя. Бібліотеки району та шкіл 

використовують для виставок, презентацій книги про Велику Вітчизняну  війну, у тому 

числі написаних ветеранами району (Рашковська Л.Ф. «Роки опалені війною», 

Верхняцький В.Р. ,Філоненко П.О. - книги про синів полку). Працюють літературна студія 

«Соняшник » (керівник - Рашковська Л.Ф.), факультет поезії в університеті третього 

покоління (керівник - Дагаєв В.О.). Пишуть вірші Євсиков В.Є., Корочин В.Е., Пипа Л.Д., 

Поліхун Г.М.. Співпрацюють з газетами  Якушенко С.П., Євчиков В.Є., та інші. 

Діють хори ветеранів «Калина», який знаходиться у складі  первинної організацій № 1012, 

що на масиві «Татарка» (голова Ради - Поліхун Г.М.)  та заводу ім. Артема разом з 

головою Ради Шмарьовою Г.І. Багато років діє ансамбль «Мрія» під керівництвом Героя 

Соціалістичної Праці  Дев’ятової С.І.  Створений у 1987 році, він завоював великий 

авторитет і пошану серед населення міста та району, особливо серед ветеранів та молоді. 

Ансамбль здобув  звання «Народний» і відзначений високими нагородами – дипломами, 

грамотами та цінними подарунками. 

Райрада ветеранів працює активно, дружньо й по - діловому вирішує завдання, що 

стоять перед нею, надаючи найбільшу увагу всебічному зміцненню і покращенню 

діяльності первинних організацій.  

Ветерани району робитимуть усе можливе для того, щоб у наш складний і важкий 

час  за допомогою й за участю місцевих органів влади успішно вирішувати завдання щодо 

захисту життєво важливих інтересів багатостраждального старшого покоління. 


