
 
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

делегованого представника  
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 

АФГАНІСТАНУ (ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ) 
на включення до списку кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в 

установчих зборах по формуванню складу громадської ради при Одеській обласній 
державній адміністрації 

 
 

№ 
з/п Найменування Зміст 

1  Прізвище,  
ім'я , по батькові ЄРМАКОВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

2  Число, місяць, рік і місце 
народження 

05.01.1945 
село Онуфріївка, Кіровоградського району, 
Кіровоградської області 

3  Громадянство Громадянин України 
4  Посада, місце роботи Голова ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ  
АФГАНІСТАНУ (ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ) 

5  Посада в інституті 
громадянського 
суспільства 

Голова організації 

6  Відомості про освіту, 
наявність наукового 
ступеня, посади, місця 
роботи, трудову та/або 
громадську діяльність 
 
 

Освіта: 
• Київське ВОКУ (1962-1966р.),  
• Військова  академія  ім. М.В. Фрунзе (1975-

1977р.); 
• Військова академія Генерального штабу  

Збройних сил СРСР (1982-1984р.), офіцер с 
вищою оперативно-стратегічною освітою;  

Наукового ступеня – немає. 
Трудова діяльність: 

• військова служба (1962-1995 р.); 
• директор приватної охоронної структури ТОВ 

«Служба економічної безпеки» м. Одеса (1995-
2000 р.); 

• голова Одеського регіонального відділення, 
віце-президент Української федерації 
професіоналів  безпеки   (2000-2014р.); 

• голова Одеської обласної організації 
Української Спілки ветеранів Афганістану 
(воїнів-інтернаціоналістів) (2014р.  по 
теперішний час). 

7  Контактна інформація 
(поштова адреса, номер 
телефону, адреса 
електронної пошти 
 (за наявності)  

65107, Україна, м. Одеса, вул. Канатна, 83, каб.520. 
+380632200201 
ooousva@ukr.net 
  
 

 

 
09.02.2021р. 

Делегований представник  
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ  
АФГАНІСТАНУ  
(ВОЇНІВ-НТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ) 

 

 
 

  

Ю.М.Єрмаков  
  



        
ВІДОМОСТІ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 

АФГАНІСТАНУ (ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ) 
 

 
Інформую про результати діяльності ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ (ВОЇНІВ-   
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої 
влади повідомлення про формування складу громадської рад, а саме: 

 

№ 
з/п 

 
Відомості про 

результати діяльності 
 

Зміст 

1  Проведені заходи, 
дослідження, надані 
послуги 
 

1. Надання консультацій з правових питань членам  
Спілки та допомогу в вирішенні їх соціальних 
проблем – постійно;  

2. Проведення семінарів по питанням, що 
стосується соціального захисту ветеранів війни - 
постійно; 

3. Розроблення та виготовлення періодичних, 
довідкових, інформаційних та методичних 
видань з питань соціального захисту, 
реабілітації, соціалізації, адаптації, 
працевлаштування ветеранів та діяльності 
об’єднань ветеранів війни; 

4. Здійснювання постійного контролю за 
виконанням вимог Закону України  «Про статус 
ветеранів війни,  гарантії їх соціального 
захисту»,  надання фінансової підтримки 
статутної діяльності ООО УСВА та місцевим 
відділенням; 

5. Проведення заходів по національно-
патріотичному вихованню молоді а також 
спортивно-реабілітаційних заходів з усіма 
місцевими відділеннями УСВА, згідно планам 
районних організацій УСВА – постійно; 

6. Встановлення комунікацій та привертання уваги 
Верховної Ради України, Кабінету міністрів 
Україні, Офісу Президента України з метою   
вирішення проблем ветеранів війни. 

7. Домогтися від Мінветеранів подачі заяви на 
виготовлення і видачу бланків талонів для 
безкоштовного проїзду УБД по СНД. 

  
2  Реалізовані проекти 

виконані програми, 
друковані видання 
 

1. Єдиний, постійно діючий  соціальний проект – 
виконання цілей і завдань визначених Статутом; 

2. Програма сприяння реформуванню 
ветеранського руху в Одеський області з метою 
посилення захисту прав учасників бойових дій та сімей 
загиблих військовослужбовців. 



Друковані відання:  
• Виготовлення посібника с територіальної 

оборони;  
• довідник «Азбука виживання, мала війна»; 
• сторінка у соціальній мережі 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id 
«Ветеран Афганістану»; 

• Чат в Viberе Правління ООО УСВА. 
  
 

3  Подання відповідному 
органу виконавчої 
влади письмових 
обґрунтованих 
пропозицій і зауважень 
з питань формування та 
реалізації державної, 
регіональної політики у 
відповідній сфері та 
інформування про них 
громадськості 

Звернення до Президенту України, Голови Верховної Ради, 
Прем’єр-міністру,  Профільним комітетам ВРУ і міністерствам 
по питанням здійснення необхідних змін у чинному 
законодавстві України та забезпеченню поліпшення умов, 
надання медичної допомоги ветеранам війни. 
Надання пропозиції профільному комітету ВРУ і Мінветеранів 
у відношенні розробки законопроектів про статус ветеранів 
війни.  
Участь в судових засіданнях судів всіх рівнів з питання 
виготовлення і видачу бланків талонів для безкоштовного 
проїзду УБД по СНД. 
Звернення до Прем’єр-міністра України щодо монетизації 
пільг на проїзд. 
Звернення до Прем’єр-міністра України у відношенні 
перепрофілювання державного закладу «Український 
госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна». 
Звернення до Голови Одеської обласної Ради  про визначення 
різних сум матеріальної допомоги матерям та вдов загиблих на 
території інших країн і АТО. 
Інформування громадськості про роботу здійснюється через 
СМІ, соціальні мережі Facebook та Viber.  
 

4  Річний фінансовий звіт 
(за наявності) 

За 6 місяців 2020 року організацією надана соціальна та 
благодійна допомогу у розмірі 117000 (сто сімнадцять тисяч) 
гривень (сприяння подоланню наслідків пандемії COVID-19), а 
також надана допомога внутрішньо переміщеним особам у 
розмірі 50000 (п’ятдесят тисяч) гривень через реалізацію 
відповідного соціального проекту Одеської міської ради. 
Ведеться строга звітність в органах ДПС. 
 

5  Тощо  
(за потребою) 

Ведеться строга звітність в органах ДПС и держказначейства. 
 

  
09.02.2021 

 

  
Голова організації   

 

  

Ю.М.Єрмаков  
  

https://www.facebook.com/profile.php?id


ВІДОМОСТІ 
 про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського 

суспільства, номер контактного телефону  
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 

АФГАНІСТАНУ (ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ) 
 

 
 

№ 
п/п 

Відомості 
про ІГС Зміст 

1  Місцезнаходження 65107, Україна, м. Одеса, вул. Канатна, 83, каб.418. 
2  Адреса електронної 

пошти ooousva@ukr.net 

3  Номер контактного 
телефону 

+380632200201 
  

4  Інше  
(за потребою)  

Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id «Ветеран 
Афганістану». 
  

  
09.02.2021 

 

Голова організації                                                       Єрмаков Ю,М. 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id


МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
делегованого представника інституту громадянського суспільства 

 
 

Я, ЄРМАКОВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, головою Голова Одеської обласної організації  
Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (2014 р. - до 
теперішнього часу). Спільно з членами організації активно займаюсь громадською діяльністю. 
Підходжу до роботи комплексно, системно і активно захищаю права ветеранів війни. Вважаю 
таку роботу своїм громадянським обов’язком. 

Я ретельно оцінюю свій 25-річний досвід громадської діяльності, ретельно аналізую діюче 
законодавство України, розпорядження голови Одеській обласній державній адміністрації, 
рішення Одеської обласної ради, готую і надаю рекомендації органам державної влади та 
місцевого самоврядування щодо реалізації та захисту прав жителів Одеської області. Маю 
професійні навички у сфері права, економічної діяльності та державного управління.  

Метою моєї участі в роботі громадської ради при Одеській обласній державній 
адміністрації є реалізація та захист законних економічних, соціальних, творчих, вікових та 
інших інтересів жителів Одеської області і перш за все учасників бойових дій та членів їх сімей, 
осіб з обмеженими можливостями,  внутрішньо переміщених осіб. Свою роботу у громадської 
раді бачу у правовому захисті вищезгаданих осіб, сприянні реалізації ними конституційного 
права на участь в управлінні державними справами, а також врахуванню Одеською обласною 
державною адміністрацією громадської думки під час формування та реалізації регіональної 
політики. 

У складі громадської ради, серед інших членів громадської ради я зможу більш ефективно 
реалізовувати свій досвід та професіоналізм на користь громадянського суспільства Одеської 
області. Я впевнений, що моя професійна спроможність і прагнення долучитися до позитивних 
змін у країні відповідають посаді члена громадської ради при Одеській обласній державній 
адміністрації. 

 
09.02.2021 
 

Делегований представник  
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ  
АФГАНІСТАНУ  
(ВОЇНІВ-НТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ) 

 

 
 

  

Ю.М.Єрмаков  
  

 
 

 
 

 
 
 



 


