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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства у справах 

ветеранів України  

__ ________ 2022 року № __ 

 

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 

державної політики з питань, що належать до компетенції Міністерства у 

справах ветеранів України на виконання яких повинні спрямовуватись 

загальнодержавні програми (проєкти, заходи), розроблені громадськими 

об’єднаннями ветеранів війни, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка у 2023 році 

 

Відповідно до пункту 4 Порядку виконання загальнодержавних програм 

(проєктів, заходів) громадськими об’єднаннями ветеранів війни, затвердженого 
наказом Міністерства у справах ветеранів України від 07 червня 2021 р. № 118, 

що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 червня 2021 р. за 

№ 852/36474, та з метою ефективного розподілу коштів, передбачених у 

державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів, 

заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з 

відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, Міністерство у справах 

ветеранів України визначає такі пріоритетні завдання державної політики з 

питань, що належать до компетенції Міністерства у справах ветеранів України, 

на виконання яких повинні спрямовуватись загальнодержавні програми 

(проєкти, заходи), розроблені громадськими об’єднаннями ветеранів війни, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2023 році: 

 

1. Впровадження заходів, спрямованих на формування громадянської 

ідентичності та підвищення рівня національно-патріотичного виховання, 

зокрема, військово-патріотичного виховання дітей та молоді. 

2. Героїзація у суспільстві образу ветеранів війни, вшанування пам’яті 

загиблих (померлих) ветеранів війни, а також загиблих (померлих) Захисників та 

Захисниць України. 

3. Сприяння працевлаштуванню ветеранів війни та започаткуванню ними 

власної справи, підтримка ветеранських підприємницьких ініціатив. 

4. Заходи з роз’яснення наявних прав і гарантій, що надаються ветеранам 

війни та членам їх сімей, а також моніторинг їх реалізації. 

5. Соціальна адаптація ветеранів війни, у тому числі психологічна допомога 

ветеранам війни та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів 

війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.  

6. Розвиток фізичної культури і спорту серед ветеранів війни та членів їх 

сімей. 
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7. Підвищення організаційної спроможності громадських об'єднань 

ветеранів війни.  

8. Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з 

вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, захистом незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та 

державності, проголошенням незалежності України, відвідування військових 

поховань і військових пам’ятників. 

 

Перший заступник Міністра  

у справах ветеранів України  Олександр ПОРХУН 

 


