МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
ПРОТОКОЛ №4
засідання комітету з відбору представників громадських об’єднань до
складу Наглядової ради бюджетної установи “Український
ветеранський фонд” (далі – Комітет)
21 лютого 2022 року
м. Київ
Засідання відбувається у режимі відеоконференцій, запис проведено.
Присутні (не беруть участь у обговоренні та голосуванні):
Фабричева Ольга Володимирівна – секретар Комітету, керівник експертної
групи координації забезпечення формування державної політики,
Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції
Мінветеранів
Члени Комітету відповідно до наказу Мінветеранів № 6 від 14.01.2022:
1. ДЕМИДЕНКО Ганна Павлівна
2.КАШЕНЕЦЬ Світлана Василівна
3.КУЗЬМЕНКО Віталій Миколайович
4.КУШНІР Максим Валерійович
5.ЛЕВИЦЬКА Богдана Анатоліївна
6.ПАВЛОВСЬКИЙ Андрій Броніславович
Внесені пропозиції:

Відсутні

Співбесіда з представниками громадських об’єднань, які були
допущені до участь в конкурсному відборі до складу Наглядової ради.
Голова комітету Демиденко Г.П. надала присутнім інформацію щодо порядку
проведення співбесіди з кандидатами, які були запрошені на засідання
Комітету та проведення подальшого рейтингового голосування, відповідно до
норм Положення. Кожному кандидату було повідомлено про час підключення
до відеоконференції та надане посилання для підключення. Всі кандидати
підтвердили свою участь на засіданні та отримали запрошення на електронну
пошту. З 15:30 до 17:45 були заслухані та відповіли на питання 9 кандидатів:
Антонюк В.І. (ГО «Спілка учасників бойових дій та АТО «УВО»»)
Зелінський А.І. (ГО «Життя після війни»)
Зайченко М.Л. (ГО «Запорізьке об’єднання ветеранів АТО та бійців
ОЗСП «Азов»)

Кукса О.В. (ГО «Українське об’єднання учасників бойових дій та
волонтерів АТО у Сумській області»)
Маматов О.Л. (Всеукраїнська організація інвалідів війни, Збройних
сил та учасників бойових дій)
Музика Н.О. (ГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО»)
Рослицька Л.Л. (ГО «Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО та
бойових дій»)
Чмут Т.М. (ГО «Український мілітарний центр»)
Шатровський Д.О. (ГО «Ветеранське братерство»
Кандидат Марущак М.І. (ГО «Прикарпатська асоціація ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів і АТО)» був присутній на співбесіді в режимі онланй,
але не зміг відповісти на питання, в зв’язку з технічними проблемами.
Голосування:
Члени Комітету провели рейтингове голосування після заслуховування
всіх кандидатів.
Загальні результати голосування:
Кандидат
Голосування
Антонюк В.І. (ГО «Спілка учасників За – 0
бойових дій та АТО «УВО»»)
Проти - 5
Утримався - 1
Зелінський А.І. (ГО «Життя після За - 5
війни»)
Проти - 0
Утримався - 1
Зайченко М.Л. (ГО «Запорізьке За - 4
об’єднання ветеранів АТО та бійців Проти - 0
ОЗСП «Азов»)
Утримались - 2
Кукса
О.В.
(ГО
«Українське За - 0
об’єднання учасників бойових дій та Проти - 6
волонтерів АТО у Сумській області») Утримався - 0
Маматов
О.Л.
(Всеукраїнська За- 0
організація інвалідів війни, Збройних Проти- 6
сил та учасників бойових дій)
Утримався -0
Марущак М.І. (ГО «Прикарпатська За - 0
асоціація
ветеранів
Афганістану Проти - 6
(воїнів-інтернаціоналістів і АТО)»
Утримався - 0
Музика Н.О. (ГО «Об’єднання дружин За - 0
і матерів бійців учасників АТО»)
Проти - 6
Утримався - 0

Рослицька
Л.Л.
(ГО
«Спілка
учасників, ветеранів, інвалідів АТО та
бойових дій»)
Чмут
Т.М.
(ГО
«Український
мілітарний центр»)

За - 2
Проти - 2
Утримався - 2
За - 4
Проти - 0
Утримався - 2
Шатровський Д.О. (ГО «Ветеранське За - 2
братерство»
Проти - 2
Утримався - 2
Рейтингування за результатами голосування:
Кандидат
Кількість голосів «За»
Зелінський А.І. (ГО «Життя 5
після війни»)
Зайченко М.Л. (ГО «Запорізьке 4
об’єднання ветеранів АТО та
бійців ОЗСП «Азов»)
Чмут Т.М. (ГО «Український 4
мілітарний центр»)
Рослицька Л.Л. (ГО «Спілка 2
учасників, ветеранів, інвалідів
АТО та бойових дій»)
Шатровський
Д.О.
(ГО 2
«Ветеранське братерство»
Антонюк В.І. (ГО «Спілка 0
учасників бойових дій та АТО
«УВО»»)
Кукса О.В. (ГО «Українське 0
об’єднання учасників бойових
дій та волонтерів АТО у
Сумській області»)
Маматов О.Л. (Всеукраїнська 0
організація інвалідів війни,
Збройних сил та учасників
бойових дій)
Марущак
М.І.
(ГО 0
«Прикарпатська
асоціація
ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів і АТО)»
Музика Н.О. (ГО «Об’єднання 0
дружин і матерів бійців
учасників АТО»)

За результатами рейтингового голосування по кожній
кандидатурі, яка допущена до участі у відборі з числа
представників громадських об’єднань, до складу Наглядової ради
відібрані 3 кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів
членів Комітету, присутніх на засіданні:
№

Назва ГО

1

ГО
«Запорізьке
об’єднання
ветеранів АТО та
бійців
ОЗСП
«Азов»
ГО «Життя після
війни»

2

3

ГО «Український
мілітарний центр»

ПІБ кандидата Місце
роботи,
посада
Зайченко
ГО «Запорізьке
Максим
об’єднання
Леонідович
ветеранів АТО та
бійців
ОЗСП
«Азов», керівник
Зелінський
Патріарша курія
Андрій
УГКЦ, заступник
Іванович
керівника
Департаменту
військового
капеланства
Чмут
Тарас ГО «Український
Миколайович
мілітарний
центр»,
голова
правління.
Директор
благодійного
фонду
«Повернись
живим»

Окрема думка - коментар:
Член Комітету Віталій Кузьменко попросив занести до
протоколу окрему думку, у вигляді коментаря, щодо ризиків
функціонування Наглядової ради у зв'язку із включенням до її
складу представників окремих політичних партій та релігійних
організацій. Безвідносно до самих кандидатур кандидатів, а також
зазначив, що до проведення голосування зауваження відсутні.
Голова Комітету Ганна Демиденко повідомила, що протокол
підписується всіма присутніми членами Комітету не пізніше
наступного робочого дня після дня проведення відбору
представників громадських об’єднань до складу Наглядової ради.
Після цього протокол та результати рейтингового голосування
будуть оприлюднені на офіційних ресурсах Мінветеранів.

Вирішили: рекомендувати Мінветеранів включити до складу
Наглядової ради Українського ветеранського фонду трьох
представників громадських об’єднань що набрали найбільшу
кількість голосів членів Комітету, присутніх на засіданні, за
результатами рейтингового голосування.
За - Одноголосно Проти - “0”
Підписи
Члени Комітету
ДЕМИДЕНКО Ганна Павлівна
КАШЕНЕЦЬ Світлана Василівна
КУЗЬМЕНКО Віталій Миколайович
КУШНІР Максим Валерійович
ЛЕВИЦЬКА Богдана Анатоліївна
ПАВЛОВСЬКИЙ Андрій Броніславович
Секретар Комітету
ФАБРИЧЕВА Ольга Володимирівна

