
Біографічна довідка 

МУЗИЧЕНКА Володимира Степановича 

 

Народився 28.11.1950 року  у м. Сорока, РМ. Громадянин України. З  2002 

року постійно проживаю на території України. 

Освіта вища: 

1974 р. – Ленінградський держуніверситет, факультет журналістики; 

1988 р. – Київська вища партшкола. 

Трудова діяльність: 

З 1968 року працював в друкарні Видавництва ЦК КПМ на різних  робочих 

посадах, а після отримання вищої освіти проходив Службу головним 

перекладачем іноземних мов в лавах Збройних Сил СРСР за кордоном, в Києві 

очолював інформаційно-аналітичний відділ КМДА, був  засновником та 

головним редактором газет національного рівня в різних країнах світу, у тому 

числі  всеукраїнських газет: МВС РМ, Союзу юристів України «Право», 

Антикорупційного форуму України «Наша Держава», правозахисного 

об’єднання «Громадський захисник» України та інших. 

З лютого 2012 року – пенсіонер Державної пенітенціарної служби 

України, де працював Головним редактором газети «Закон і обов’язок». 

Маю державні нагороди, відомчі заохочення, переможець багатьох 

творчих конкурсів, премій тощо. 

Громадська діяльність: 

Заступник Голови Всеукраїнського союзу громадських об’єднань учасників 

бойових дій, антитерористичної операції, заступник Голови Правління 

Міжнародного благодійного фонду підтримки ветеранів та інвалідів 

інженерних військ „РЕДУТ”, директор ГО: «Зібрання романської культурної 

спадщини», «Молдовська община».  

Журналіст, письменник, автор багатьох публікацій в національної та 

міжнародної пресі, сценаріїв документальних фільмів тощо. 

 

Сімейний стан: 

Одружений, дружина – Музиченко Марія Петрівна.  

 

Контактна інформація: проживає разом з жінкою та молодшим сином 

Артуром за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 2, кв. 232, 02160, 

тел. 097 236 59 14, E-mail: lupashko@ukr.net.  

 

Судимість відсутня. 

 

 

Перший заступник Голови - Директор громадської спілки «Всеукраїнський  

союз громадських об’єднань учасників бойових дій, антитерористичної  

операції, ветеранів військової служби та правоохоронних органів» 

 

С.М. Кочкін 

 

26 квітня 2017 року 
 



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ 

ПРАВООХОРОННИХ ОАНІВ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Інформація про результати діяльності 

Всеукраїнського союзу громадських об'єднань учасників бойових дій, 

антитерористичної операції, ветеранів військової служби та 

правоохоронних органів протягом 2016 року 

 

В лютому 2016 року Всеукраїнським Союзом був організований та 

проведений для учасників бойових дій, учасників АТО, військовослужбовців 

Збройних Сил України та інших силових структур України, ветеранів, 

пенсіонерів та членів їх сімей концерт Державного академічного естрадно-

симфонічного оркестру України з нагоди вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав. 

В травні 2016 року Всеукраїнським Союзом було продовжено виконання 

спільної програми з Громадськими радами при Міністерстві оборони України 

та Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції (розпочата в 2014 році) по відвідуванню 

ветеранами зони проведення антитерористичної операції для зустрічі з бійцями 

що виконують там бойові завдання і проведення святкових концертів з нагоди 

державних та відомчих свят. Так 10-13 травня 2016 року були підготовлені та 

проведені концерти Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру 

України в Бердянську і Маріуполі з нагоди Дня перемоги у Другій світовій 

війні, передана благодійна допомога для військовослужбовців Збройних Сил 

України та місцевих мешканців. Кращі військовослужбовці Збройних Сил 

України за поданням Міністерства оборони України були нагородженні 

нагородами громадських об’єднань. Крім того було проведено вшанування 

пам’яті жертв війни – День скорботи (проведені зустрічі ветеранів військової 

служби та правоохоронних органів, інвалідів, та членів їх сімей, вдів 

військовослужбовців, вшанована пам’ять загиблих, покладанні квітів в  Парку 

Перемоги Дарницького р-ну). 

В червні 2016 року Всеукраїнським Союзом було продовжено реалізацію 

проекту по проведенню екскурсій для дітей учасників бойових дій, учасників 

АТО, військовослужбовців Збройних Сил України та інших силових структур 

України та ветеранів до музеїв та історичних місць Києва і Київської області 

(розпочатий в 2015 році). Так 05 травня .2016 року була підготовлена та 

проведена екскурсія для дітей учасників АТО до Національного музею України 

«Київська фортеця». 

В липні 2016 року були вшановані учасники миротворчих операцій, 

ветерани військової служби які приймали участь у підготовці і проведенні 

миротворчих операцій з нагоди Дня українських миротворців. Спільно з 

Міністерством оборони України були нагороджені учасники миротворчих 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ,  

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ТА 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  
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операцій відомчими відзнаками Міністерства оборони України та нагородами 

громадських об’єднань. 

В серпні 2016 року Всеукраїнським Союзом в рамках виконання спільної 

програми з Громадськими радами при Міністерстві оборони України та 

Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції були підготовлені та проведені концерти за участю 

вокального ансамблю «Зерно любові», Народного артиста України Лихач О.М., 

заслуженого артиста України Яна Апріль в містах: Кремінна, Старобільськ, 

Сєвєродонецьк, Новоайдар Луганської області присвячені 25-й річниці 

незалежності України, передана благодійна допомога для військовослужбовців 

Збройних Сил України та місцевих мешканців. Кращі військовослужбовці 

Збройних Сил України за поданням Міністерства оборони України були 

нагородженні нагородами громадських об’єднань. 

В вересні 2016 року за ініціативи Всеукраїнського Союзу був 

підготовлений та проведений круглий стіл з питань соціального захисту 

учасників бойових дій, учасників АТО, військовослужбовців Збройних Сил 

України та інших силових структур України, ветеранів, пенсіонерів та членів їх 

сімей за участю керівників центральних органів виконавчої влади, в тому числі 

першого заступника Міністра оборони України Руснака І.С., заступника 

Міністра соціальної політики України - керівника апарату Іванкевича В.В., 

Голови Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції Дерев’янка А.В., заступника Голови СБ України, 

заступника Голови Державної прикордонної служби України, представників 

інших міністерств та відомств. За результатами проведення круглого столу 

було підготовлено та відправлено листи керівництву Держави, керівникам 

центральних органів виконавчої влади. 

В жовтні 2016 року Всеукраїнським Союзом в рамках виконання спільної 

програми з Громадськими радами при Міністерстві оборони України та 

Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції були підготовлені та проведені концерти за участю 

Київського муніципального духового оркестру, вокального ансамблю «Зерно 

любові», Народного артиста України Лихач О.М., заслуженого артиста України 

Яна Апріль, заслуженої артистки України Мамчур С.В. в містах: Бердянськ 

Запорізької області та Маріуполь Донецької області присвячені Дню Захисника 

України, передана благодійна допомога для військовослужбовців Збройних Сил 

України та місцевих мешканців. Кращі військовослужбовці Збройних Сил 

України за поданням Міністерства оборони України були нагородженні 

нагородами громадських об’єднань. 

Крім того в жовтні 2016 року Всеукраїнський Союз організував та прийняв 

активну участь у підготовці та проведенні  VI Всеукраїнського форуму 

ветеранів (далі Форум). В роботі Форуму прийняли участь представники 116 

громадських об’єднань ветеранів та учасників АТО, представники центральних 

органів виконавчої влади, в тому числі заступник Міністра оборони України 

Дублян В.О., заступник Міністра соціальної політики України - керівник 

апарату Іванкевич В.В., Голова Державної служби України у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної операції Дерев’янко А.В., заступник 

Голови СБ України, заступник Голови Державної прикордонної служби 



України, представники інших міністерств та відомств. За результатами 

проведення Форуму було підготовлено та надіслано керівництву Держави, 

керівникам центральних органів виконавчої влади, всім народним депутатам 

України «Звернення VI Всеукраїнський форум ветеранів до керівників держави, 

центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, народних депутатів України та інститутів громадянського 

суспільства». 

В листопаді 2016 року було організовано та проведено вшанування пам’яті 

загиблих у всіх війнах та військових конфліктах. 

В грудні 2016 року Всеукраїнським Союзом в рамках виконання спільної 

програми з Громадськими радами при Міністерстві оборони України та 

Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції були підготовлені та проведені концерти за участю 

Одеського муніципального театру духової музики, вокального ансамблю 

«Зерно любові», заслуженого артиста України Яна Апріль, заслуженої артистки 

України Мамчур С.В.  в містах Кремінна, Старобільськ, Сватово та селі 

Деніжнікове Луганської області присвячені Дню Збройних Сил України, 

передана благодійна допомога для військовослужбовців Збройних Сил України 

та місцевих мешканців. Кращі військовослужбовці Збройних Сил України за 

поданням Міністерства оборони України були нагородженні нагородами 

громадських об’єднань. 

В період з 12-ти по 24 грудня 2016 року в рамках програми Державної 

служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції по психологічній реабілітації учасників АТО була проведена 

психологічна реабілітація 5 діючих військовослужбовців та 10 звільнених 

учасників АТО на базі Бердянського санаторію «Нафтохімік України». 

Крім того протягом 2016 року Всеукраїнським Союзом здійснено: 

1. Благодійна допомога шляхом безкоштовного постачання медичних 

препаратів, медичного одягу, білизни, ліжок, візків та іншого медичного 

обладнання 55 (п’ятдесяти п’яти) медичним закладам Украйни (в т.ч. 12-ти – 

військовим госпіталям, 7-ми – медичним реабілітаційним центрам, 5-ти – 

обласним госпіталям ветеранів, 12-ти – міським лікарням, 24 – центральним 

районним лікарням). Для підвозу благодійної допомоги було здійснено 61 рейс 

вантажівок (акти передачі в наявності). 

2. Представники Всеукраїнського Союзу прийняли активну участь у 

роботі: 

 комісії Міністерства оборони України з питань визначення статусу 

учасника бойових дій; 

 комісії Генеральному штабі Збройних Сил України з питань 

визначення статусу учасника бойових дій; 

 робочих груп Комітету реформ Міністерства оборони України, 

 комісії з розгляду кандидатів для призначення на посади в 

структурних підрозділах Міністерства оборони України; 

 засідань круглих столів, конференцій та форумів які організовувало та 

проводило Міністерство оборони України; 

 з питань військово-патріотичного виховання молоді спільно з 

представниками Міністерства оборони України, Генерального штабу 



Збройних Сил України, оперативних командувань та військових 

частин Збройних Сил України; 

 щодо перевірки організації освітнього процесу та стану підготовки 

фахівців в вищих військових навчальних закладах Міністерства 

оборони України. 

3. З метою інформування учасників бойових дій, учасників АТО, 

військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, 

ветеранів, пенсіонерів та членів їх сімей з питань їх соціального захисту був 

підготовлений та  виданий «Вісник ветеранів № 4»; 

4. В Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил 

України подані письмові пропозиції: 

 щодо створення, організації підготовки та бойового використання 

батальйонів територіальної оборони; 

 реалізації спільних проектів з питань військово-патріотичного 

вихованню молоді; 

 організації спільної роботи щодо допризовної підготовки молоді; 

 організації спільної роботи щодо реабілітації військовослужбовців, 

учасників бойових дій, учасників АТО та ветеранів. 

5. Взято участь у делегаціях Державної служби України у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції з метою відвідуванні 

місць поховань воїнів, які загинули у Другій світовій війні до Волинської, 

Рівненської, Чернівецької областей України, республіки Білорусь та республіки 

Молдова; 

6. Проведено в музеях та школах десять тематичних уроків , щодо 

патріотичного виховання дітей шкільного віку за участю ветеранів війни, 

учасників АТО, учасників бойових дій на території інших держав; 

7. Взято участь у організації і проведенні виставки в м. Одеса присвяченої 

учасникам бойових дій в АТО; 

8. Проведено воєнно-наукову конференцію з питань досвіду бойових дій 

Збройних Сил України та інших військових формувань в АТО; 

9. Проведено одинадцять засідань круглих столів з питань захисту прав та 

свобод ветеранів та учасників АТО, у тому числі два за участю представників 

керівництва держави та центральних органів влади. 

 

 

Голова Всеукраїнського Союзу громадських об’єднань учасників  

бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних  

органів «Всеукраїнський  Союз»      ПАЛІЙ В.М. 

 
 


