
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту наказу Міністерства у справах ветеранів України 

“Про затвердження Порядку виконання (реалізації) загальнодержавних 

програм (проєктів, заходів) та здійснення заходів з відвідування військових 

поховань і військових пам’ятників, відзначення святкових, пам’ятних та 

історичних дат ” 

 

 

1. Мета 

Забезпечення механізму виконання (реалізації) загальнодержавних 

програм (проєктів, заходів) та здійснення заходів з відвідування військових 

поховань і військових пам’ятників, відзначення святкових, пам’ятних та 

історичних дат, покращення взаємодії Мінветеранів з громадськими 

об’єднаннями ветеранів, спрощення процедури надання коштів на виконання 

загальнодержавних програм (проєктів, заходів) та посилення контролю за їх 

виконанням та використанням коштів державного бюджету. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття наказу 

Проєкт наказу забезпечує виконання пункту 6 Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку 

громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм 

(проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових 

пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року 

№156.  

Прийняття наказу викликано змінами внесеними в Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку 

громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм 

(проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових 

пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року 

№156.  

 

3. Основні положення проекту наказу 

Проєктом наказу пропонується визначити порядок планування і строки 

реалізації проєктів, форми проведення заходів, структуру видатків на реалізацію 

проекту та вимоги до формування кошторисів витрат, порядок проведення 

моніторингу,  порядок подання звітності та підготовка підсумкового висновку. 

Планування реалізації програм (проєктів, заходів) здійснюється  

Мінветеранів та відображає перелік основних заходів, терміни та місця  їх 

проведення,  осіб відповідальних за їх підготовку та проведення. 

Проєкт визначає види витрат які можуть бути здійснені за рахунок 

бюджетних коштів, які спрямовуються на фінансову підтримку громадських 

об’єднань ветеранів війни на виконання загальнодержавних програм (проєктів, 

заходів). 



Посилено контроль за виконанням проєктів. Пропонується передбачити 

проведення моніторингу протягом усього часу реалізації проекту та проведення 

поточного оцінювання проекту. Результати оцінювання пропонується надсилати 

представникам громадського об'єднання для виявлення та усунення можливих 

проблем із реалізацією проекту. 

Пропонується передбачити можливість розірвання договору та 

припинення фінансування у разі порушення істотних умов договору.  

 

4. Правові аспекти 

Правовими підставами розроблення проекту постанови є такі нормативно-

правові акти, що діють у відповідній сфері суспільних відносин:  

Закон України “Про громадські об'єднання” від 22.03.2012 № 4572-VI ; 

Закон України “«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” від 22.10.1993 № 3551-XII ; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. № 1049 “Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка”. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 156 “Деякі 

питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів”. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація акта не потребуватиме додаткових витрат з Державного 

бюджету України та забезпечить механізм реалізації бюджетної програми 

1501030  “Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів на виконання 

загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування 

військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, 

пам’ятних та історичних дат”,  економне та ефективне використання бюджетних 

коштів. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Проєкт акта буде надано на розгляд Громадської ради при Мінветеранів та 

розміщено для громадського обговорення на офіційному вебсайті.  

 

7. Оцінка відповідності 

У проєкті акту відсутні положення що: 

стосуються зобов'язань України у сфері європейської інтеграції; 

стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод; 

впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, 

пов'язаних з корупцією; 

створюють підстави для дискримінації. 

 

 



8. Прогноз результатів 

Реалізація проєкту наказу дозволить розблокувати процеси виконання 

(реалізації) загальнодержавних програм (проєктів, заходів) та здійснення заходів 

з відвідування військових поховань і військових пам’ятників, відзначення 

святкових, пам’ятних та історичних дат, позитивний вплив на інтереси 

громадських об’єднань ветеранів, які виявитимуть бажання взяти участь в 

оголошеному Міністерством у справах ветеранів України конкурсі з визначення 

програм (проєктів, заходів), для виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


