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Міністерство у справах ветеранів України  

Н4-*"Pr\C1X'JО   
№ 12 від 17.01.2022 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства у справах 

ветеранів України 

15 грудня 2020 року № 232 

 

(в редакції наказу Міністерства у 

справах ветеранів України 

від “      ” _____________ 2022 року) 

 

 

 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з розгляду загальнодержавних програм (проектів, 

заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я,  

по батькові 

Місце роботи, посада 

члена конкурсної комісії 

Найменування 

організації, яку 

представляє член 

конкурсної комісії, код 

ЄДРПОУ 

1. ПОРХУН 

Олександр 

Володимирович 

 

Перший заступник 

Міністра у справах 

ветеранів України, голова 

конкурсної комісії  

Міністерство у справах 

ветеранів України 

 

2. СІСЕЦЬКА 

Вікторія  

Ігорівна 

Державний експерт 

експертної групи взаємодії 

з громадськими 

об’єднаннями  та розвитку 

ветеранського руху 

Директорату громадянської 

ідентичності та 

ветеранського розвитку, 

секретар конкурсної комісії 

Міністерство у справах 

ветеранів України 

 

Члени комісії: 

3. ДАНИЛОВА 

Ольга 

Олександрівна 

Помічник Міністра сектору 

забезпечення діяльності 

Патронатної служби 

Міністра 

Міністерство у справах 

ветеранів України 
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№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я,  

по батькові 

Місце роботи, посада 

члена конкурсної комісії 

Найменування 

організації, яку 

представляє член 

конкурсної комісії, код 

ЄДРПОУ 

4. КОВАЛЬСЬКИЙ 

Валентин 

Дмитрович 

Член Ради ветеранів 

України, голова 

громадської організації 

“Спілка учасників АТО м. 

Хмільника та 

Хмільницького району”  

(за згодою) 

Громадська організація 

“Спілка учасників АТО       

м. Хмільника та 

Хмільницького району”, 

39745298 

5. КОТЯШ  

Лія Григорівна 

Проектний менеджер 

громадської організації 

“Спілка Учасників, 

Ветеранів, Інвалідів АТО та 

бойових дій” (за згодою) 

Громадська організація 

“Спілка Учасників, 

Ветеранів, Інвалідів АТО 

та бойових дій”, 

39443410 

6. КУЗЬМЕНКО 

Віталій 

Миколайович 

Заступник Голови 

Громадської ради при 

Мінветеранів (за згодою) 

 

Громадська організація 

“Київська міська спілка 

ветеранів АТО”, 

39490874 

7. ЛАВІНЮКОВА 

Наталія 

Вікторівна 

Начальник Відділу 

внутрішнього аудиту 

Міністерство у справах 

ветеранів України 

 

8. ЛИТВИНОВ 

Олександр 

Вікторович 

Заступник голови 

Української Спілки 

ветеранів Афганістану 

(воїнів – 

інтернаціоналістів)  

(за згодою) 

Українська Спілка 

ветеранів Афганістану 

(воїнів – 

інтернаціоналістів),  

00039864  

9. МАРТИНЮК  

Дмитро 

Сергійович 

Завідувач Сектору з питань 

запобігання та виявлення 

корупції   

Міністерство у справах 

ветеранів України 

 

10. МОРІЙ  

Юлія Олегівна 

Голова громадської 

організації “Всеукраїнська 

правозахисна організація 

“Юридична сотня”  

(за згодою) 

Громадська організація 

“Всеукраїнська 

правозахисна організація 

Юридична сотня”, 

39582430 

11. МУЗИКА 

Наталія Олегівна 

Голова громадської 

організації “Об’єднання 

дружин і матерів бійців 

учасників АТО”  

(за згодою) 

Громадська організація 

“Об'єднання дружин і 

матерів бійців учасників 

АТО”, 

39469376 
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№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я,  

по батькові 

Місце роботи, посада 

члена конкурсної комісії 

Найменування 

організації, яку 

представляє член 

конкурсної комісії, код 

ЄДРПОУ 

12. ПРИХОДЬКО 

Руслан 

Вікторович 

Генеральний директор 

Директорату громадянської 

ідентичності та 

ветеранського розвитку 

Міністерство у справах 

ветеранів України 

 

13. СИДОРЕНКО 

Дар’я Віталіївна 

Консультантка з питань 

публічного фінансування 

громадської організації 

“Український незалежний 

центр політичних 

досліджень” (за згодою) 

Громадська організація 

“Український 

незалежний центр 

політичних досліджень”  

25836432 

 

 

 


