MIHICTEPCTBO У СПРАВАХ BETEPAHIB УКРАiНИ
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затвердження

Прiоритетних
реалiзацiю яких
спрямовуються
загапьнодержавнi
проIрами (проекти, заходи), розробленi

напрямiв, на

громадськими об'еднаннями BeTepaHiB,

для виконання (реалiзацiТ) яких нада€ться
фiнансова пiдтримка у 202l роцi, форми
виконання (реалiзацiТ), граничний

ix
обсяг

фiнансування

бюджетних коштiв.

за

рахунок

ВiдповiДно дО постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд |4 лютого
2018 р. Jф 156 "Щеякi питання надання фiнансовоi пiдтримки громадським
об'сднанняМ BeTepaHiB", постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд |2 жовтня 2011 р. J\Ъ 1049 "Про затвердження Порядку проведення
конкурсу з визначення проI рам (проектiв, заходiв),
розроблених громадськими
органiзацiями та творчими спiлками, для виконання (реалiзацii) яких надаеться
фiнансова пiдтримка"

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити TaKi, що додаються Прiоритетнi напрями, на
реалiзацiю
яких спрямовуються заг€Lльнодержавнi програми (проекти, заходи),
розробленi
громадськими об'еднаннями BeTepaHiB, ДЛя виконання (реалiзацii) яких
надаеться фiнансова пiдтримка у 2021 роцi, форми ix виконання (реалiзацiТ),
граничний обсяг фiнансуваннrl за рахунок бюджетних коштiв.
2. Контроль за виконанням нак€ву

MiHicTp

зЕLлишаю за собою.

Сергiй БЕССАРАБ

dr

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa у
справах BeTepaHiB Украiни
вlд
2020 р. М

_

ПРIОРИТЕТНI НАПРЯМИ,

на реалiзацiю яких спрямовуються загальнодержавнi проI
рами
(проекти, заходи), розробленi громадськими об'еднаннями BeTepaHiB,

для виконання (реалiзацii) яких нада€ться фiнансова пiдтримка
у 2021 роцi, форми Тх виконання (реалiзацiТ), граничний обсяг
фiнансування за рахунок бюджетних коштiв.

1. Формування в суспiльствi однозначного позитивного образу
ветерана, взiрця героiЪму та патрiотизму.

Форми виконання: Проведення соцiологiчних дослiджень

вимiрювання рiвня довiри

та

вiдношення суспiльства

до

з

ветерана,

проведення фокус-груп з метою визначення основних
рис ветерана, як BiH
сприйма€ться рiзними верствами суспiльства. !ослiдження iснуючого
iмiджу ветерана, опрацювання плюсiв та MiHyciB, визначення способiв
роботи з перевагами i нейтралiзацiТ недолiкiв iмiджу. Проведення форумiв
та урочистих заходiв з пiдсилення образу ветерана-захисника, заходiв з
визначення стратегii та iHcTpyMeHTiB посилення образу ветераназахисника, проведення фестива-гriв, KoHKypciB, культурно-мистецьких
акцiй, оглядiв, концертiв, конференцiй, ceMiHapiB. Проведення поiЭдок
BeTepaHiB до мiсць подiй, Виготовлення i розмiщення соцiальних
фiльмiв,
роликiв та соцiальноТ реклами.
Граничний обсяг фiнансування: 800 тис грн.

Пiдняття рiвня нацiонально-патрiотичного виховання загалом
та вiйськово-патрiотичного як його складника, зокрема, через
залучення до виховного процесу BeTepaHiB.
Форми виконання: llроведення
wорми
Проведення таборiв,
таборiв, вишколiв,
вишколiв, концертiв,
конференцiй, форумiв, фестивалiв, акцiй, iгор, KoHKypciB, засiдань за
круглиМ столом, зборiв-походiв, семiнарiв-тренiнгiв, тренiнгiв, змагань,
зустрiчi в закладах освiти, ypoKiB мужностi, спiльнi заходи для школярiв та
2.

молодi за участю BeTepaHiB.
Граничний обсяг фiнансування; 800 тис грн.

3.

Ато/осс

Сприяння працевлаштуванню учасникiв
та
запровадження ними власноi справи
Форми виконання: Проведення бiзнес форумiв, ярмарок вакансiй,
тренiнгiВ, KypciB, навчаJIьних ceMiHapiB, виставок, зустрiчей з обмiну досвiдом,

РОЗРОбКа Та iМПЛеМенТацiя програм дистанцiйного навчаннrI, консультуваннJI з

питань працевлаштуваннrI.
Граничний обсяг фiнансування: 800 тис грн.

4. Заходи з роз'яснення наявних прав i гарантiйо що надаються
ветеранам та членам ii сiмей, а також монiторинг ix реалiзацii.

з надання пiльг та
соцiальних гарантiй передбачених законодавством, вивчення вiдношення
BeTepaHiB до пiльг, рiвня Тх доступностi, соцiальноi справедливостi та
прозоростi. Проведення iнформацiйних кампанiй спрямованих на
роз'яснення
наявних прав i гарантiй, надання консультацiй ветеранам та членам ik сiмей.
Граничний обсяг фiнансування; 800 тис грн.
Форми виконання: Проведення дослiджень

5. Соцiальна адаптацiя

BeTepaHiB. Розвиток фiзичноТ культури i
спорту серед BeTepaHiB та членiв ix сiмей

Форми виконання: Заходи з

соцiальноi адаптацii BeTepaHiB;
проведення iнформаuiйно-просвiтницьких заходiв з метою роз'яснення
важливоСтi проходження психологiчноi реабiлiтацii та соцiа-гrьноi адаптацii
УЧаСНИКаМИ АТО/ОСС Та ЧЛенаМи ix сiмей; пiдтримка дiяльностi груп
швидкого реаryвання для соцiальноi пiдтримки учасникам ДТО/ОСС;

гIроведення спортивних змагань, rypнipiB для BeTepaHiB та членiв ik сiмей;
проведення iнформацiйних кампанiй спрямованих на розвиток
фiзичноi
культури та спорту серед BeTepaHiB та членiв ix сiмей.
Граничний обсяг фiнансування: 800 тис грн.

6. Пiдвищення

органiзацiйноi спроможностi громадських
об'сднань BeTepaHiB.
Форми виконання: Проведення форумiв, з'iЪдiв, ceMiHapiB, ceMiHapiBтренiнгiв, тренiнгiв, конференцiй.
Граничний обсяг фiнансування: 250 тис грн.
7. Вiдзначення святкових, памоятних та iсторичних дат, пов'язаних з

вшануванням та увiчненням пам'ятi BeTepaHiB вiйни, захистом
незалежностi, cyBepeHiтeTy та територiальноТ цiлiсностi Украiни,
формуванням соборностi та державностi, проголошенням незалежностi
украiни, вiдвiдування вiйськових поховань i вiйськових пам'ятникiв.
Форми виконання:
Органiзаuiя та проведення заходiв, спрямованих

на

вiдзначення

пам'ятних дат:
lень пам'ятi ГероТв Круr (29 сiчня);
!ень вшанування учасникiв бойових дiй на територiт iнших держав
(15 лютого);
lень ГероТв НебесноТ CoTHi (20 лютого);
!ень украiнського добровольця (14 березня);

!ень пам'ятi та примирення (8 травня);
!ень перемоги над нацизмом у !ругiй свiтовiй вiйнi

(9 травня);
Щень пам'ятi жертв полiтичних репресiй (третя недiля травня);

lень

нез€ulежнiсть,

пам'ятi захисникiв УкраIни, якi загинули

в

боротьбi

cyBepeHiTeT i територiальну цiлiснiсть Украiни (29 серпня);
пам'ятi жертв Бабиного Яру (29 вересня);
захисника УкраТни (14 жовтня);
пам'ятi жертв голодоморiв (четверта субота листопада);

за

!ень
!ень
!ень
iнших дат, встановлених актами Президента УкраТни або BepxoBHoi Ради
украiни та пов'язаних з вшануванням BeTepaHiB вiйни, жертв нацистських
переслiдувань та жертв полiтичних репресiй, захистом нез€Lлежностi,

cyBepeHiTeTy та територiальноi цiлiсностi Украiни,
формуванням соборностi та
державностi, проголошенням незалежностi Украiни.
Граничний обсяг фiнансування одного заходу: 250 тис грн.

8. Пошук, ексгумацii та перепоховання ocTaHKiB загиблих
вiйськовослужбовцiв. Заходи з упорядкування мiсць поховання загиблих
захисникiв.
Форми виконання: проведення пошукових експедицiй з виявлення

ocTaHKiB загиблиХ захисникiв, заходiв з

ix урочистого перепоховання, заходи

щодо упорядкування мiсць поховання загиблих захисникiв, органiзацiя

поiЭдок BeTepaHiB з вiдвiдування мiсць поховань.
Граничний обсяг фiнансування: 800 тис грн.

