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Міністерство у справах ветеранів України  

Н4-*"McTГ-З^^5О   
№ 70 від 31.03.2021 

 

МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ  

НАКАЗ 

 Київ №   

Про організацію та 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 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,  

 д                                                        

НАКАЗУЮ: 

д                                                     

1. Оголосити конкурс з визначення загальнодержавних програм 

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

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

 

2. Затвердити текст 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, що додається. 

 

3. Сектору комунікації та зв’язків із засобами масової інформації 

(Химич О. В.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті 

Міністерства у справах ветеранів України протягом трьох робочих днів. 
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4. Експертній групі взаємодії з громадськими об’єднаннями ветеранів 

Директорату вшанування пам’яті та формування позитивного образу ветерана: 

 

1) направити інформацію Секретаріатові Кабінету Міністрів України для 

розміщення на урядовому вебсайті “Громадянське суспільство і влада”; 

 

2) забезпечити належну організацію проведення конкурсу з визначення 

загальнодержавних програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими 

об’єднаннями ветеранів, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 

2022 році. 

 

3) Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Олександра Терещенка. 

 

 

Міністр                     Юлія ЛАПУТІНА 
  


