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Додаток 
 
Звіт про результати проведення громадського обговорення проєкту 

постанови Кабінету Міністрів України “Про Український ветеранський 
фонд” 

 
На веб-сайті Мінветеранів з 07 по 20 квітня 2021 року тривало 

громадське обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про 
Український ветеранський фонд”.  

Проект акта розроблено на виконання підпункту 2 пункту 6 протоколу 
засідання Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 22. 

Метою проекту є утворення Українського ветеранського фонду (далі – 
УВФ) 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).  

Прийняття проекту акта 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 УВФ стимулюватиме розробку і впровадження 
сучасних проектів, спрямованих на підтримку ветеранів та членів ї сімей, 
сприятиме реадаптації ветеранів до соціуму. УВФ також буде стартовим 
майданчиком для підтримки ветеранського бізнесу, у тому числі за рахунок 
надання грантів.  

30 квітня 2021 року проєкт акта обговорено на засіданні Громадської 
ради при Міністерстві у справах ветеранів України, із наданням пропозицій 
щодо напрямів та порядку діяльності УВФ.  

Засобами електронного зв’язку до Мінветеранів надійшли пропозиції 
від:  

ГО “Сумська обласна спілка інвалідів війни, учасників АТО та ООС” 
щодо порядку роботи УВФ; 

Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 
щодо виділення бюджетних коштів на фінансову підтримку УВФ, 
затвердження стратегії його діяльності, складу органів управління УВФ та їх 
повноважень, а також ролі колегії Мінветеранів у керівництві діяльністю 
УВФ; 

ГС “Координаційна Рада Громадських організацій учасників АТО” 
Полтавської області щодо напрямів роботи УВФ. 

Зазначені вище пропозиції стосувалися змісту Положення про 
Український ветеранський фонд та не були враховані у зв’язку із вилученням 
Положення із остаточної редакції проєкту акта.  

Висловлюємо велику вдячність всім тим, хто приймав участь у 
громадському обговоренні проєкту акта і сподіваємося на плідну співпрацю у 
майбутньому. 


