
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства у справах 

ветеранів України  

__ ________ 2021 р. № __ 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

 про проведення конкурсу з визначення загальнодержавних програм 

(проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, 

для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2022 році 

 

Відповідно до абзацу другого пункту 4 Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських 

об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, 

заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та 

з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 156  

(зі змінами), пункту 4 Порядку проведення конкурсу з визначення 

загальнодержавних програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами), 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 

оголошує конкурс з визначення загальнодержавних програм (проєктів, заходів), 

розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка у 2022 році 

 

Конкурсні пропозиції подаються громадськими об’єднаннями ветеранів 

війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які 

зареєстровані відповідно до вимог законодавства, внесені до Реєстру 

громадських об’єднань та утворені з метою захисту прав і свобод, задоволення 

суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів ветеранів війни, жертв 

нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які отримали свій 

статус відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про 

реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917- 

1991 років” і “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність 

України у XX столітті” (далі – ветерани, громадські об’єднання) на розв’язання 

таких пріоритетних напрямів: 
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1. Формування в суспільстві позитивного образу ветерана війни, 

взірця героїзму та патріотизму. 

Форми реалізації: проведення соціологічних досліджень з вимірювання 

рівня довіри та ставлення суспільства до ветерана війни;  проведення  фокус-

груп, досліджень, форумів та урочистих заходів, виставок, фестивалів, 

конкурсів, культурно-мистецьких акцій, оглядів, концертів, конференцій, 

семінарів;  проведення інформаційних кампаній, спрямованих на формування в 

суспільстві позитивного образу ветерана війни; виготовлення і розміщення 

соціальних фільмів, роликів та іншого медіаконтенту. 

Граничний обсяг фінансування: 800 тис. грн. 

 

Впровадження заходів, спрямованих на підвищення рівня 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, а також формування 

громадянської ідентичності та стійкості. 

Форми реалізації: проведення таборів, вишколів, концертів, конференцій, 

форумів, фестивалів, акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, зборів-

походів, семінарів-тренінгів, тренінгів, змагань, зустрічей в закладах освіти, 

уроків мужності; спільні заходи для школярів та молоді за участю ветеранів 

війни, створення інформаційних тематичних продуктів, медіа-просторів, медіа-

виробництво. 

Граничний обсяг фінансування: 800 тис. грн. 
 

3. Сприяння працевлаштуванню ветеранів війни та започаткуванню 

ними власної справи, підтримка ветеранських підприємницьких ініціатив. 

Форми реалізації: проведення інформаційних кампаній, створення 

інформаційних тематичних продуктів та медіа-просторів, підготовка продуктів 

соціальної реклами, проведення бізнес форумів, виставок ветеранського бізнесу, 

запровадження освітніх програм, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, 

виставок, зустрічей з обміну досвідом; розробка та імплементація програм 

дистанційного навчання; консультування з питань працевлаштування. 

Граничний обсяг фінансування: 800 тис. грн.  

 

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

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

Форми реалізації: проведення досліджень з надання пільг та соціальних 

гарантій, передбачених законодавством, проведення інформаційних кампаній 

спрямованих на роз’яснення наявних прав і гарантій, надання консультацій 

ветеранам війни та членам їх сімей. 

Граничний обсяг фінансування: 800 тис. грн.  
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5. Соціальна адаптація ветеранів війни, у тому числі психологічна 

допомога ветеранам війни та членам їх сімей, членам сімей загиблих 

(померлих) ветеранів війни.  

Форми реалізації: заходи (тренінги, форуми, конференції тощо) з 

соціальної адаптації ветеранів війни та членів їх сімей; проведення для ветеранів 

війни та членів їх сімей інформаційно-просвітницьких заходів з метою 

роз’яснення важливості проходження психологічної реабілітації та соціальної 

адаптації; підтримка діяльності груп швидкого реагування для соціальної 

підтримки ветеранів війни, створення інформаційних тематичних продуктів, 

медіа-просторів, медіа-виробництво. 

Граничний обсяг фінансування: 800 тис. грн. 

 

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

їх сімей. 

Форми реалізації: підтримка адаптивних видів спорту, проведення 

спортивних змагань, турнірів для ветеранів війни та членів їх сімей; проведення 

інформаційних кампаній, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту 

серед ветеранів війни та членів їх сімей. 

Граничний обсяг фінансування: 800 тис. грн.  

 

7. Підвищення організаційної спроможності громадських об'єднань 

ветеранів війни.  

Форми реалізації: проведення форумів, з’їздів, семінарів, семінарів-

тренінгів, тренінгів, конференцій. 

Граничний обсяг фінансування: 250 тис. грн. 

 

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. 

Форми реалізації: організація та проведення заходів, спрямованих на 

відзначення пам’ятних дат:  

День пам’яті Героїв Крут (29 січня); 

День вшанування учасників бойових  дій  на  території  інших  держав  (15 

лютого); 

День Героїв Небесної Сотні (20 лютого);  

День українського добровольця (14 березня);  

День пам’яті та примирення (8 травня); 

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня);  

День українських миротворців (15 липня); 

День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України (29 серпня); 
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День захисника України (14 жовтня); 

інших дат, встановлених актами Президента України або Верховної Ради 

України та пов’язаних з вшануванням ветеранів війни, жертв нацистських 

переслідувань та жертв політичних репресій, захистом незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та 

державності, проголошенням незалежності України. 

Граничний обсяг фінансування одного заходу: 250 тис. грн. 

 

9. Впорядкування місць поховання загиблих захисників. Пошук, 

ексгумації та перепоховання останків загиблих військовослужбовців. 

Форми реалізації: проведення заходів щодо впорядкування місць 

поховання загиблих захисників; організація поїздок ветеранів війни з 

відвідування місць поховань; проведення пошукових експедицій з виявлення 

останків загиблих захисників; проведення заходів із їх урочистого 

перепоховання. 

Граничний обсяг фінансування: 800 тис. грн.   

 

Подані на конкурс проєкт та кошторис витрат повинні відповідати 

вимогам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 

2016 року № 710 “Про ефективне використання державних коштів”. 

Фінансова підтримка надається за рахунок коштів державного бюджету на 

виконання (реалізацію) загальнодержавних програм (проєктів, заходів). 
 

Загальнодержавний рівень реалізації програми (проєкту, заходу) – 

провадження проєктної діяльності на території більш як половини областей 

України, у тому числі м. Києва, та/або забезпечення участі у такій діяльності 

ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських 

переслідувань”, “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного 

режиму 1917-1991 років” та “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців 

за незалежність України у XX столітті”, з більш як половини областей України, 

у тому числі м. Києва. 
 

Конкурсна пропозиція складається державною мовою та має містити 

документи, оформлені відповідно до форм, затверджених наказом Міністерства 

у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України від 30 вересня 2019 року № 62, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 12 листопада 2019 року за № 1153/34124: 

1) заяву для участі у конкурсі з визначення загальнодержавних програм 

(проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, скріплену печаткою 

громадського об’єднання (у разі наявності); 

2) опис програми (проєкту, заходу); 

3) кошторис витрат; 
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4) листи-підтвердження органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів 

громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення до 

реалізації проєкту); 

5) інформацію про діяльність громадського об’єднання, зокрема досвід 

реалізації проєктів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів 

та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадського об’єднання, 

його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення; 

6) документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи 

громадського об’єднання (на підписання, подання чи захист конкурсної 

пропозиції – у разі підписання, подання чи захисту конкурсної пропозиції не 

керівником громадського об’єднання). 

Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадськими об’єднаннями, 

зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до 

оголошення проведення конкурсу, які включені до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій та утворені з метою захисту прав і свобод, задоволення 

суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів ветеранів війни, осіб, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників 

Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється 

чинність Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про реабілітацію жертв 

репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” і “Про 

правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у  

XX столітті”. 
 

Конкурсна пропозиція має подаватися у друкованому (оригінал та окремо 

одна копія) та електронному вигляді (сканкопія у форматі PDF на 

електронному носії інформації або електронною поштою на скриньку 

dsiv@mva.gov.ua). 
 

Усі аркуші документів, що складають друкований варіант конкурсної 

пропозиції (окремо оригінал та окремо одна копія), мають бути разом 

пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою громадського об’єднання 

(у разі наявності). Тобто подаються два друковані примірника. 

Організатор конкурсу видає учасникові конкурсу довідку із зазначенням 

дати надходження конкурсної пропозиції та переліком наданих документів. 
 

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу. 

Громадське об’єднання може подавати на конкурс кілька конкурсних 

пропозицій. 

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній 

пропозиції, покладається на учасника конкурсу. 
 

До участі у конкурсі не допускаються громадські об’єднання у разі, 

коли: 

1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації 

mailto:dsiv@mva.gov.ua
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про громадське об’єднання, що міститься у відкритих державних реєстрах; 

2) громадське об’єднання зареєстроване пізніше ніж за шість місяців до 

оголошення проведення конкурсу; 

3) громадське об’єднання відмовилося від участі в конкурсі шляхом 

надсилання офіційного листа; 

4) громадське об’єднання перебуває у стані припинення; 

5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого 

організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному 

обсязі; 

6) установлено факт порушення громадським об’єднанням вимог 

бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із 

застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження). 

Громадське об’єднання бере участь у співфінансуванні програми (проєкту, 

заходу) в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування. 

Внесок на реалізацію проєкту може здійснюватися громадським 

об’єднанням, яке визнано переможцем конкурсу та отримало фінансову 

підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні 

ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування 

засновників і членів; як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, 

проїзду, інші товари та послуги. 

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного 

проєкту становить не більше 85 відсотків від загальної суми кошторису витрат 

на реалізацію проєкту та не може перевищувати граничний обсяг, визначений 

за пріоритетним напрямом. 

Конкурсні пропозиції приймаються з дня опублікування оголошення до 

16:00 год. 30 вересня 2021 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, 

з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) за адресою: м. Київ, провулок 

Музейний, 12, Міністерство у справах ветеранів України, 2 поверх, каб. 209. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями просимо конкурсні 

пропозиції надсилати поштою. 

За додатковою інформацією звертатись за контактним телефоном            

(044) 281-08-44 або електронною поштою на скриньку dsiv@mva.gov.ua.  

Дата проведення першого засідання конкурсної комісії буде повідомлена 

додатково шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства у справах 

ветеранів України (mva.gov.ua). 

 

 

Заступник Міністра              Олександр ТЕРЕЩЕНКО 
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