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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

“Про Український ветеранський фонд” 

 

 

1.Мета 

Метою проекту є утворення Українського ветеранського фонду (далі – 

Фонд) як бюджетної установи, яка виконує спеціальні функції щодо підтримки 

через відповідні проекти ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності (далі – 

ветерани), членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – 

члени сімей ветеранів). 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проект акта розроблено на виконання підпункту 2 пункту 6 протоколу 

засідання Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 22. 

Прийняття зазначеного проекту обумовлено необхідністю створення 

належних умов для реалізації програм і проектів підтримки ветеранів та членів 

їх сімей, впровадження інноваційних підходів у процесі фінансування таких 

проектів шляхом надання визначального значення рішенням експертного 

середовища під час їх відбору. 

Діяльність Фонду стимулюватиме розробку і впровадження сучасних 

проектів, спрямованих на підтримку ветеранів та членів ї сімей, сприятиме 

реадаптації ветеранів до соціуму. Фонд також буде стартовим майданчиком для 

підтримки ветеранського бізнесу, у тому числі за рахунок надання грантів. 

3.Основні положення проекту акта 

Проект передбачає утворення Фонду як бюджетної установи, яка 

належить до сфери управління Мінветеранів. 

Крім цього проектом передбачається затвердження положення про Фонд, 

яке визначає засади функціонування Фонду, особливості його правового 

статусу, особливості формування органів управління Фонду, що 

забезпечуватиме неупередженість прийняття рішень, прозорість та публічність 

діяльності, а також підвищить довіру до Фонду як до інституції, впевненість у 

стабільності його функціонування потенційних міжнародних та вітчизняних 

донорів.  

Особливості формування та виконання повноважень органами управління 

Фонду, якими визначено Наглядову раду Фонду і Дирекцію Фонду, забезпечить 

збалансованість діяльності Фонду. 

Важливим складовою роботи Фонду стане експертний відбір, 

фінансування та моніторинг виконання проектів, реалізація яких 

забезпечуватиметься за підтримки Фонду.  
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Впроваджуються якісно нові принципи відбору відповідних проектів, які 

здійснюватимуться виключно висококваліфікованим експертним середовищем. 

При цьому добір експертів до експертних рад Фонду відбуватиметься на 

конкурсній основі. 

В якості обов’язкової умови завершення будь-якого проекту, 

реалізованого за підтримки Фонду, визначається публічне представлення 

результатів виконання проекту, а також розміщення звіту про використання 

коштів у рамках проекту на офіційному веб-сайті Фонду для відкритого 

доступу. 

4. Правові аспекти 

Бюджетний кодекс України, закони України “Про Кабінет Міністрів 

України”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття проекту акта сприятиме збільшенню фінансування у такій 

ключовій сфері як підтримка ветеранів та членів їх сімей. 

Джерелами формування коштів Фонду передбачено кошти державного 

бюджету, добровільні внески фізичних і юридичних осіб, у тому числі 

іноземних, інші джерела, не заборонені законодавством України. 

Передбачається, що розмір фінансування Фонду з державного бюджету 

щорічно визначатиметься у законі про Державний бюджет України на 

відповідний рік окремим рядком. 

На момент внесення не передбачає додаткових витрат з державного 

бюджету. 

Фінансово-економічні розрахунки додаються. 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Проект акта потребує погодження Мінфіну, Мінекономіки, Мінцифри. 

Потребує проведення правової експертизи Мін’юстом та визначення 

необхідності проведення антикорупційної експертизи НАЗК. 

Публічні консультації з громадськістю будуть проведені у формі 

електронних консультацій на офіційному вебсайті Мінветеранів відповідно до 

вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування 

та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996. 

7. Оцінка відповідності 

У проекті акта відсутні положення, що: 

стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; 

стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод; 
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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. 

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та 

громадська гендерно-правова експертизи не проводились. 

8. Прогноз результатів 

Реалізація проєкту акта матиме позитивний вплив на реалізацію інтересів 

ветеранів та членів їх сімей, громадських об’єднань ветеранів через відповідні 

проекти, надання інституційної підтримки громадським об’єднанням ветеранів, 

надання грантів ветеранам. 

Збільшиться кількість громадських об’єднань ветеранів залучених до 

реалізації пріоритетних напрямів Мінветеранів, шляхом виконання (реалізації) 

проектів , яким буде надаватись фінансова підтримка через Фонд. 

 

 

Міністр у справах ветеранів України                                     Юлія ЛАПУТІНА 

____ ___________ 2021 р. 

 


