Інформація про результати діяльності
Асоціація народних волонтерів України стала першою спільною ініціативою, запущеною
волонтерськими групами в період загострення військової агресії 2014 року. 16 лютого 2014 року
громадська спілка «Асоціація народних волонтерів України» об'єднала групу з 30 найбільших
волонтерських організацій, включаючи «Повернись живим», «Патріот», «Підтримай Армію
України», «Волонтерська Сотня», «Соборність», «Крила феніксу», «Народний проект»,
«Автомайдан», «Український ЛЕГІОН», «Юридична сотня» та ін. Виклики часу привели до
усвідомлення необхідності об'єднання зусиль з метою як забезпечення власної безпеки
пересування, так і максимізації ефективності наданої «Збройний силам України» допомоги.
Створення інституту громадського контролю - Ради волонтерів при Міністерстві оборони
України, - в умовах «не стандартного» для Міністерства статусу бойових дій, дозволило колись
роз'єднаним сомоорганізованим волонтерським групам синхронізуватися і посилити роботу
Міністерства оборони/Генерального штабу, тим самим в свою чергу примноживши ефект
допомоги, наданої військовим і цивільному населенню на сході України.
Силами Асоціації народних волонтерів України і Ради волонтерів при Міністерстві оборони
було створено Комітет реформ і Комітет антикорупційного моніторингу, на базі якого було
ініційовано проект співпраці з Британським офісом Transparency International. Представники
організацій, що входять до Асоціації на різних етапах здійснювали активну участь у роботі
атестаційних комісій Міністерства оборони України, Національної поліції України та ін.
Представники АНВУ і Ради Волонтерів при Міністерстві оборони України беруть активну
участь у матеріальному забезпеченні військових на Сході України, надають медичну,
психологічну, технічну і матеріальну підтримку учасникам АТО та їх сім’ям (Додаток 2).
Волонтерські організації - члени Асоціації працюють практично з усіма військовими частинами
та підрозділами Збройних Сил України, з’єднаннями та частинами Прикордонних військ
України, з’єднаннями, військовими частинами та підрозділами Національної гвардії України та
добровольчими батальйонами, що беруть участь у збройному конфлікті на Сході України.
Структура Асоціації (Додаток 1) вибудована таким чином, щоб об’єднати зусилля членів
Асоціації, експертів, представників різних державних структур (в першу чергу МО, МВС, СБУ)
для роботи в Комітетах (робочих групах) над актуальними суспільно значимими проектами.
Кожен Комітет Асоціації працює над кількома проектами об’єднаними за напрямком (Додаток
1).
Результати роботи Асоціації в рамках громадських/експертних формувань при
Міністерстві оборони України:


Завдяки діям Комітету з проблем ВМС України було вирішені питання зі збереження
статусу ВМС як виду Збройних Сил України та відмови від прийняття рішення про
перенесення Штабу ВМС з Одеси до Миколаєва, що могло привести до фактичного
знищення ВМС України.
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Силами Асоціації організований прийом гуманітарної допомоги з Канади та
встановлений контроль за розподілом цієї допомоги службами МО України, що
отримало високу оцінку Уряду Канади.
Комітетом бойової підготовки та Комітетом з питань підтримки геоінформаційного
забезпечення сфери оборони був налагоджений процес надання підрозділам ЗСУ
актуальних топографічних даних на мапах та електронних носіях необхідного
масштабу в залежності від поставлених завдань.
При сприянні Асоціації розпочато програму щодо військової підготовки підрозділу
ЗСУ спеціалістами компанії АКАДЕМІ США за сучасними стандартами. За кошти
залучені волонтерами відбулася експертиза наданого підрозділу (батальйону) ЗСУ та
бази підготовки «Десна». В подальшому передбачається розширення програми та
створення нового сучасного тренувального центру.
Асоціація вдосконалила програму «Військовий резерв». За цією програмою
планується в найкоротший термін мобілізувати в підрозділи територіальної оборони
та підготувати відповідним чином активне населення країни в кожному
адміністративному районі для охорони власної території та об’єктів на ній, боротьбі з
ДРГ супротивника та організації руху опору.
Медичним комітетом Асоціації розроблена та прийнята МО України програма
підготовки з тактичної медицини, розроблена та прийнята нова сучасна
індивідуальна аптечка наближена до стандартів НАТО.
Завдяки безпосередньої участі членів Асоціації — радників Міністра оборони, була
затверджена Кабінетом міністрів України та впроваджена в дію програма мотивації
військовослужбовців воюючих в зоні бойових дій, яка передбачає грошову
винагороду за знешкоджену одиницю техніки супротивника та виконане завдання.
Представники Асоціації приймають активну участь у розробці необхідних
законодавчих документів МО України, зокрема стратегічних документів: Концепції
оборонного сектору України, Стратегічного бюлетеня тощо.
Комітет інформаційної політики разом з відповідними структурними підрозділами
МО України розробили і втілюють проект з телерадіомовлення на тимчасово
окупованих територіях, проект супротиву російської пропаганді та разом з
представниками СБУ втілюють заходи інформаційної безпеки в соціальних мережах.
Ще багато реалізованих та в процесі розробки проектів та проблем які опрацьовують
різні комітети Асоціації разом з залученими фахівцями.
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Додаток 1
КОМІТЕТИ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
«АСОЦІАЦІЯ НАРОДНИХ ВОЛОНТЕРІВ УКРАЇНИ».
Комітет інформації та пропаганди
Інформаційно-психологічний спротив «гібридній» війні проти України і протидія загрозам євроатлантичної безпеки.
1. Протидія агресивному інформаційно-психологічному впливу противника (як прямо так і
опосередковано через концепції євразійства, руського міра, лівацтва, агресивного
націоналізму) в членах НАТО, ЄС і третіх державах, інформаційно-психологічний
простір важливий для національної безпеки України.
2. Об’єднання української діаспори, іноземних лідерів думок в національних ІПП та певних
політичних сил для спротиву «гібридній» війні проти України і протидія загрозам євроатлантичній безпеці.
3. Сприяння психологічній підготовці й адаптації учасників АТО із залученням провідних
закордонних фахівців і фінансових ресурсів.
Комітет з реорганізації та удосконалення бойової підготовки
Збройних Сил України
1. Створення актуальної, що відповідає сучасним реаліям, військової доктрини та
оборонної стратегії України.
1. Розробка концепції та впровадження системи територіальної оборони. Підготовка та
сприяння у прийнятті закону «Про територіальну оборону».
2. Реформування системи базової військової підготовки підрозділів ЗСУ відповідно до
стандартів НАТО.
3. Реформування системи збору, аналізу, контролю якості, зберігання і розповсюдження
актуальних картографічних даних для потреб ЗСУ.
4. Реформування мобілізаційної системи країни, її актуалізація, та приведення у
відповідність до вимог сьогоднішнього часу, внесення відповідних змін до оборонну
стратегію країни і законодавчу базу.

Комітет народного контролю та люстрації
Здійснення контролю в усіх галузях діяльності, пов'язаних із обороноздатністю країни.
Здійснення контролю за впровадженням Закону України «Про очищення влади» у всіх галузях
діяльності, пов'язаних із обороноздатністю країни.
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1. Допомога з питань координації роботи Міністерства оборони (МО) та Генштабу України
(ГШ) з громадськістю.
2. Аналіз проведеної роботи МО та ГШ по забезпеченню обороноздатності країни за період
АТО.
3. Систематичний контроль за ходом виконання робіт МО та ГШ.
4. Виявлення шляхів оптимізації та шляхів підвищення ефективності господарської
діяльності МО та ГШ, а також аналіз резервів потужностей.
5. Проведення спільних разом з представниками МО та ГШ планових та позапланових
рейдів, перевірок, оглядів підприємств та установ МО та ГШ зі складанням звітів про їх
господарську та фінансову діяльність.
6. Попередження проявів бюрократії, волокити, безхазяйності та халатності посадових та
службових осіб, військовослужбовців, працюючих в галузі обороноздатності країни.
7. Впровадження системи оптимізації витрат держави на кадри МО та ГШ.
Комітет з медицини, медичної адаптації та реабілітації
Зміни інструкцій та створення новітнього українського стандарту з надання домедичної та
медичної допомоги на полі бою, як частину військово-медичної підготовки у ЗСУ та
впровадження поняття "тактична медицина" з залученням фахівців ВМА ЗСУ, ЦВМУ ЗСУ, ВМД
МОУ, членами комітету та незалежними експертами.
1. Створення нового українського стандарту з надання долікарської допомоги на полі бою,
медичної допомоги під час ведення бойових дій і мед евакуації.
2. Налагодження співпраці, загальною координація між МОЗ та МО та іншими силовими
відомствами та міністерствами щодо забезпечення потреб у лікуванні поранених бійців в
лікарнях, підпорядкованих МОЗ.
3. Порядок забезпечення військових частин медикаментів та їх списання, в т.ч. списання
частинами.
4. Удосконалення системи закупівлі та постачання медичних засобів у т.ч. аптечок у зону
АТО. Вже затверджено новітню, першу, прогресивну індивідуальну аптечку.
5. Запровадження змін до програм навчання особового складу з надання домедчної
допомоги.

Комітет з відновлення і розвитку ВМС України
Здійснення контролю в усіх галузях діяльності, пов'язаних із відновленням, реформуванням та
розвитком ВМС України.
1. Розробка військово-морської доктрини України, створення Державної програми.
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2. Зупинення планів ліквідації ВМС України як окремого виду військ і переведення штабу
ВМС з м. Одеса, в м. Миколаїв.
3. Відродження ВМС України, тобто створення нового військово-морського флоту.
4. Всебічна підтримка, допомога та соціальний захист особового складу ВМС, виведеного з
Криму.
Комітет речового забезпечення
Вирішення питань пов’язаних з тиловим забезпеченням у мирний та воєнний час, надання
допомоги волонтерським організаціям та здійснення координації роботи з Міністерством
оборони та іншими державними структурами, юридичними і фізичними особами у питаннях
забезпечення ЗСУ.
1. Забезпечення підрозділів якісним обмундируванням.
2. Розробка спільно з МО нової форми на 2015 рік та підготовка до її виробництва.
3. Розробка змін чинного законодавства з метою підвищення ефективності проведення
тендерних закупівель.
4. Функціонування волонтерського центру обмундирування та засобів захисту.
Комітет бойової амуніції та модернізації індивідуальних озброєнь
1. Впровадження сучасних стандартів бойової амуніції для державних збройних формувань
(ЗСУ, Національна Гвардія, Прикордонна служба, СБУ) та батальйонів територіальної
оборони.
2. Удосконалення системи постачання бойової амуніції для державних збройних
формувань (ЗСУ, Національна Гвардія, Прикордонна служба, СБУ) та батальйонів
територіальної оборони.
3. Внесення змін до існуючої процедури ремонту та модернізації індивідуальних озброєнь
безпосередньо у військових частинах.
4. Сприяння розвитку вітчизняних конструкторських бюро та компаній, основною
діяльністю яких є розробка, ремонт та модернізація індивідуальних озброєнь та
військової.
5. Сприяння розвитку вітчизняного виробника бойової амуніції.

Комітет з питань підтримки геоінформаційного забезпечення сфери оборони
Удосконалення системи збору, обробки, розповсюдження геоінформаційних даних і технологій
для забезпечення оборони та народного господарства України.
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1. Сприяння створенню якісних картографічних матеріалів всіх видів (електронних баз
геоданих та друкованих топокарт, спеціальних карт, матеріалів ДЗЗ) для ефективного
забезпечення ними військових підрозділів.
2. Сприяння в отримуванні оновлених геопросторових даних, в тому числі для
розвідувальних задач.
3. Впровадження системи навігаційного забезпечення
(спеціалізовані програмні продукти та технічні засоби).

військових

підрозділів

4. Впровадження геоінформаційних систем та технологій в діяльність силових структур.
5. Удосконалення системи топографічної підготовки особового складу силових структур.
6. Удосконалення законодавчої та нормативної
геоінформаційного забезпечення сфери оборони.

бази

для

вирішення

задач

Комітет захисту волонтерів
Забезпечення захисту волонтерів, в тому числі захисту від неправомірних дій з боку державних
органів та громадян України та інших держав, допомога волонтерським організаціям в питаннях
пов’язаних з протиправними діями з боку державних органів (МВС, СБУ, Прокуратура, КРУ,
Міністерство податків і зборів), протиправних дій третіх осіб (шахрайство, грабіж, вимагання).
1.

перевірки контролюючих органів;

2.

контроль законності (незаконності) затримання (арешту) членів волонтерських
організацій як органами правопорядку так і кримінальними елементами;

3.

допомога у створенні «чорних списків» чиновників, і волонтерів-шахраїв;

4.

допомога по включенню членів асоціації в комісіях з питань люстрації (згідно п.1 ст. 5
Закону України «про очищення влади»);

5.

допомога та координація (представництво інтересів) в органах законодавчої та
виконавчої влади;

6.

допомога у здійсненні перевірок бізнес-партнерів;

7.

допомога в отриманні оперативної інформації — правовий супровід і забезпечення для
членів організації знаходяться в зоні АТО;

8.

допомога у створенні та наповненні бази постачальників;

9.

допомога у встановленні відносин і координації дій з військовими підрозділами в зоні
АТО;
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10.

допомога членам асоціації в безпечній доставці вантажу і людей на територію АТО, а также їх вивезення (інформування про безпечні маршрути, допомога в пошуку конвою,
логістика);

11.

надання пропозицій щодо створення та впровадження нормативно-правової бази та
громадських та/або державних структур для захисту волонтерів, в тому числі в сферах:
персонального фізичного захисту волонтерів та захисту від фіскальних та
правоохоронних органів;

12.

створення органу (зовнішнього або внутрішнього по відношенню до Асоціації) задля
оперативного реагування на запити волонтерів про допомогу.

13.

виявлення фактів системного порушення прав волонтерів посадовими особами та
окремими громадянами, та привертання уваги вищих посадових осіб, а саме:
Президента України, міністрів, керівника Генштабу, народних депутатів України,
Генпрокурора, щодо встановлених фактів порушень;

14.

розробка та впровадження стандартів волонтерської етики;

15.

взаємодія з комітетами Асоціації Народних Волонтерів
оприлюднення випадків шахрайства в середовищі волонтерів.
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Додаток 2
Технічна допомога надана членами Асоціації на кінець 2015 року
Технічна допомога армії:
Відремонтовано 10 літаків, броньовано та відновлено більше 200 одиниць техніки, передано
103 одиниці техніки (позашляховики, карети швидкої допомоги, машини медевакуації, УАЗи,
ГАЗи та ін.), створено та передано 29 БПЛА.
Створено близько десятка наукових розробок, серед яких унікальний міні танк, стабілізаційна
система ведення бою, гіростабілізрована платформа з денною камерою та тепловізором для
ведення спостереження з БПЛА, гусенична та колесна спецтехніка модульного типу та інші.
Матеріальне забезпечення бійців апаратами та прицілами нічного бачення (близько 150 од.),
тепловізорами та тепловізійними прицілами (близько 200 од.), біноклями та потужною оптикою
(близько 400 од.), лазерними далекомірами (понад 50 од.), засобами зв’язку (рації, станції,
мобільні роутери, мобільні телефони, навігатори, комплекти супутникового зв’язку – близько
2,5 тис од.), запчастинами для тюнінгу зброї (цівки, каліматори, рукоятки, приціли, та ін – понад
4,5 тис од.), тактичною формою, окулярами, касками та бронежилетами (понад 15 тис. од.),
товарами побуту ( палатки, системи автономного освітлення, генератори, "буржуйки",
інструменти та ін. – близько 2,5 тис од.), одягом та взуттям (близько 40 тис.од.).
Створений координаційно-аналітичний центр обмундирування, спорядження та засобів захисту
для відбору найбільш якісних і затребуваних зразків і можливості їх замовлення волонтерами
без торгових посередників, виключно за цінами виробників. Центр став постійно діючою
виставкою, яка значно полегшила завдання для багатьох волонтерів з пошуку необхідних,
якісних і недорогих речей і спорядження. Зараз на виставці представлені: кращі комплекти
термобілизни з х/б і флісу, більше 30 зразків берців, близько 20 видів бронежилетів з
бронеплитами різного класу захисту, каски від 2100 грн, зимові та літні комплекти
обмундирування, маскхалати, балаклави, спальні мішки від 350 до 480 грн, розвантаження та
багато іншого. 2
Перша медична допомога:
Проведено навчання для близько 20 тис. медичних працівників та бійців, передано близько 20
тис. аптечок (переважна більшість стандарту НАТО) та близько 100 медичних рюкзаків.
Допомога вимушеним переселенцям:
5 березня 2014 був відкритий перший міський Координаційний центр допомоги вимушеним
переселенцям, який розташовувався в КМДА і прийняв на себе основний потік перших
біженців. Пізніше створений обласний центр в КОДА, який приймав і обслуговував в день до
300 осіб. Загальна кількість прийнятих переселенців перевищила 10 000 чол. За період з
березня по вересень 2014 року, при безпосередній участі, було заселено 10 компактних
поселень, загальною чисельністю понад 3000 осіб.
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Лікування та реабілітація учасників конфлікту та членів їх сімей за сприяння благодійних
організацій – членів Асоціації пройшли лікування близько 2 000 бійців, оздоровлено понад 400
дітей.
Створено найбільшу в Україні Єдину базу даних постраждалих на Майдані (близько 800 осіб) та
базу "Діти Героїв", в якій на даний момент більше 500 дітей полеглих та важкопоранених.
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