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НАКАЗ № 28-02/2022 

Про додавання напрямків діяльності Організації в умовах воєнного стану 

 

 

м. Київ                          «28»  лютого  2022 року     

                                                                                    

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, запровадження указом 

Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», воєнного стану з 24 

лютого 2022 року строком на 30 діб, та необхідністю термінового спрямовування діяльності 

інститутів громадянського суспільства в умовах воєнного стану на захист інтересів цивільного 

населення, 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Додати такі напрямки діяльності Громадської організації «Громадський рух «Соціальна 

єдність»: 

- задоволення продовольчих потреб цивільного населення в умовах воєнного стану (закупівля 

продуктів харчування, у тому числі дитячого харчування, питної води та їх доставку до місць 

призначення);  

- забезпечення одягом та взуттям, товарами першої необхідності, гігієнічними засобами 

цивільного населення в умовах воєнного стану (закупівля одягу, взуття, товарів першої 

необхідності, гігієнічних засобів та їх доставку до місць призначення);   

- забезпечення медичними засобами цивільного населення в умовах воєнного стану 

(закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, 

допоміжних засобів до них, медичного обладнання та їх доставку до місць призначення);  

- евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, 

та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-

мастильних матеріалів;  

- забезпечення гуманітарною допомогою (оплата транспортування гуманітарних вантажів, 

послуг для зберігання гуманітарної та іншої допомоги на території України;  

- облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце 

проживання/перебування (вимушеним переселенцям));  

- реалізація інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах 

воєнного стану, спричиненого військовою агресією Російської Федерації проти України. 

2. Приділити особливу увагу та скорегувати реалізацію визначених напрямків з урахуванням 

потреб осіб з інвалідністю. 

3. Скликати, за першою можливістю, загальні збори членів Організації з метою додавання у 

статутні документи Організації нових напрямків діяльності Організації. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на себе. 

 

 

____________________          Євген ОХРІМЕНКО 

 

 


