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МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ  

НАКАЗ 

 Київ №   

Про внесення змін до Переліку 

наборів даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих 

даних, розпорядником якої є 

Міністерство у справах ветеранів 

України  

 

 

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та 

постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 “Про 

затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 

формі відкритих даних”, з метою забезпечення відкритості та прозорості 

діяльності Міністерства у справах ветеранів України та уточнення інформації, 

яка підлягає оприлюдненню, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню 

у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство у справах 

ветеранів України, затвердженого наказом Міністерства у справах ветеранів 

України від 13 липня 2022 року № 143, виклавши його у новій редакції, що 

додається. 

 

2. Відділу комунікації та інформаційного забезпечення (Хропко В. П.) 

забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Мінветеранів. 

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря 

Міністерства у справах ветеранів України Мартиненка О. А. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства у справах  

ветеранів України 

13 липня 2021 року № 143 

 

(в редакції наказу Міністерства  

у справах ветеранів України 

від _______________  № _______) 

 

ПЕРЕЛІК 

наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних,  

розпорядником яких є Міністерство у справах ветеранів України 

 
 

 

№ 

з/п 

Назва набору даних відповідно до  

постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 жовтня 2015 р. 

№ 835 

Назва документу, що підлягає 

оприлюдненню 

Рекомендований формат 

для набору відкритих 

даних 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

підготовку та подання 

інформації 

Періодичність 

оновлення 

наборів даних 

1 Довідник підприємств, установ, 

організацій та територіальних 

органів розпорядника інформації та 

організацій, що належать до сфери 

його управління, у тому числі їх 

ідентифікаційних кодів в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, офіційних 

веб-сайтів, адрес електронної пошти, 

номерів телефонів, місцезнаходження 

Довідник центрального апарату Мінветеранів XLS(X), RTF, DOC(X) Управління з питань 

персоналу 

Щороку 

Довідник територіальних органів Мінветеранів 

 

Директорат стратегічного 

планування та європейської 

інтеграції  Довідник бюджетної установи “Український 

ветеранський фонд” 

 

Довідник центрів соціально-психологічної 

реабілітації населення, що належать до сфери 

управління Мінветеранів 

 

Директорат реабілітації та 

медичного забезпечення  

Довідник субʼєктів надання послуг, включених 

до Реєстру постачальників послуг з 

психологічної реабілітації для ветеранів і 

членів їх сімей 

 



2 
 

 

№ 

з/п 

Назва набору даних відповідно до  

постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 жовтня 2015 р. 

№ 835 

Назва документу, що підлягає 

оприлюдненню 

Рекомендований формат 

для набору відкритих 

даних 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

підготовку та подання 

інформації 

Періодичність 

оновлення 

наборів даних 

2 Інформація про структуру 

(організаційну структуру) 

розпорядника інформації 

Структура Мінветеранів  XLS(X) Управління з питань 

персоналу 

Щороку 

3 Нормативи, що затверджуються та 

підлягають оприлюдненню 

відповідно до закону розпорядником 

інформації 

Наказ про встановлення граничної вартості 

послуг супервізії фахівців з надання послуг із 

психологічної реабілітації 

 

RTF, DOC(X) Директорат реабілітації та 

медичного забезпечення  

Щороку 

Наказ про затвердження граничної вартості 

санаторно-курортної путівки на 

лікування/оздоровлення 

Наказ про затвердження граничної вартості 

послуг із психологічної реабілітації 

 

Наказ про затвердження Розміру фактичних 

витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються  за запитом на інформацію, 

розпорядником якої є Міністерство у справах 

ветеранів України 

 

Управління документообігу 

та звернень громадян 

4 Звіти, у тому числі щодо 

задоволення запитів на інформацію  

Звіт про стан розгляду запитів на публічну 

інформацію 

 

XLS(X) Управління документообігу 

та звернень громадян 

Щомісяця 

  

Оперативний звіт про діяльність центрів 

соціально-психологічної реабілітації 

населення, що належать до сфери управління 

Мінветеранів 

 

XLS(X), RTF, DOC(X) Директорат реабілітації та 

медичного забезпечення  

Щокварталу 

Звіт про стан реалізації заходів, визначених 

Антикорупційною програмою Міністерства у 

справах ветеранів України 

 

Сектор з питань запобігання 

та виявлення корупції 

Щокварталу 

Звіт про виконання паспортів бюджетних 

програм, головним розпорядником яких є 

Міністерство у справах ветеранів України 

XLS(X), RTF, DOC(X) Фінансове управління Щороку 
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№ 

з/п 

Назва набору даних відповідно до  

постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 жовтня 2015 р. 

№ 835 

Назва документу, що підлягає 

оприлюдненню 

Рекомендований формат 

для набору відкритих 

даних 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

підготовку та подання 

інформації 

Періодичність 

оновлення 

наборів даних 

Звіт про результати оцінки ефективності 

бюджетних програм, головним розпорядником 

яких є Міністерство у справах ветеранів 

України 

 

Баланс (форма № 1-дс) 

 

XLS(X) Управління бухгалтерського 

обліку та звітності 

Щокварталу 

Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс) 

 

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс) 

 

Щороку 

Звіт про власний капітал (форма № 4-дс) 

 

Примітки до річної фінансової звітності 

(форма № 5-дс) 

 

5 Реєстр наборів даних, що 

перебувають у володінні 

розпорядника інформації 

Реєстр наборів даних, що перебувають у 

володінні Мінветеранів 

DOC(X), XLS(X) Управління документообігу 

та звернень громадян 

Щороку 

6 Адміністративні дані в значенні 

Закону України “Про державну 

статистику”, що збираються 

(обробляються) та підлягають 

оприлюдненню відповідно до вимог 

закону розпорядником інформації 

Зведена інформація про кількість учасників 

бойових дій, внесених до Єдиного реєстру 

учасників антитерористичної операції та осіб, 

які брали участь у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення 

 

DOC(X), XLS(X) Директорат цифрового 

розвитку, цифрових 

трансформацій та 

цифровізації 

Щокварталу 

7 Переліки нормативно-правових 

актів, актів індивідуальної дії (крім 

внутрішньоорганізаційних), 

прийнятих розпорядником 

Перелік прийнятих наказів Мінветеранів 

(нормативно-правових та актів індивідуальної 

дії крім внутрішньоорганізаційних) 

 

XLS(X), RTF, DOC(X) Управління документообігу 

та звернень громадян  

Щомісяця 
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№ 

з/п 

Назва набору даних відповідно до  

постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 жовтня 2015 р. 

№ 835 

Назва документу, що підлягає 

оприлюдненню 

Рекомендований формат 

для набору відкритих 

даних 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

підготовку та подання 

інформації 

Періодичність 

оновлення 

наборів даних 

інформації, проекти нормативно-

правових актів 

Проекти розроблених нормативно-правових 

актів 

DOC(X), XLS(X), PDF (з 

текстовим змістом, 

нескановане зображення) 

Самостійні структурні 

підрозділи 

8 Інформація про нормативно-правові 

засади діяльності розпорядника 

інформації 

Інформація про нормативно-правові засади 

діяльності Мінветеранів 

DOC(X), XLS(X) Юридичне управління Щороку  

9 Інформація про отримане майно 

(обладнання, програмне 

забезпечення) у рамках міжнародної 

технічної допомоги 

Інформація про отримане Мінветеранів майно 

(обладнання, програмне забезпечення) у 

рамках міжнародної технічної допомоги 

XLS(X), RTF, DOC(X) Директорат стратегічного 

планування та європейської 

інтеграції 

Щороку 

 

10 Результати інформаційного аудиту 

 

 

Звіт за результатами проведення 

інформаційного аудиту Мінветеранів 

 

XLS(X), RTF, DOC(X) Управління документообігу 

та звернень громадян 

 

Щороку 

 

 

____________________________________________________________ 
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