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МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 Київ №   

Про затвердження переліку інститутів 

громадянського суспільства, що недопущені 

до участі у конкурсі з визначення 

загальнодержавних програм (проектів, 

заходів), розроблених громадськими 

об’єднаннями ветеранів війни, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова 

підтримка у 2022 році 

 

 

Відповідно до пункту 7 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 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня  

2021 року № 802), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити перелік інститутів громадянського суспільства, що 

недопущені до участі у конкурсі з визначення загальнодержавних програм 

(проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів війни, 

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

додається. 

 

2. Відділу комунікації та інформаційного забезпечення (Храпко В. П.) 

забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства у 

справах ветеранів України протягом трьох робочих днів. 

 

3. Експертній групі взаємодії з громадськими об’єднаннями та розвитку 

ветеранського руху Директорату громадянської ідентичності та ветеранського 

розвитку (Демиденко Г. П.) забезпечити доведення цього наказу до 

громадських об’єднань, що недопущені до участі у конкурсі з визначення 

загальнодержавних програм (проектів, заходів), розроблених громадськими 

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

фінансова підтримка у 2022 році. 
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4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 

Міністра Порхуна О. В. 

 

 

Міністр Юлія ЛАПУТІНА 
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Міністерство у справах ветеранів України  

Н4-*"HWГГ1@/!О   
№ 272 від 23.12.2021 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства у справах 

ветеранів України 

“___” __________ 2021 року № ___ 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

інститутів громадянського суспільства, що недопущені до участі у конкурсі з визначення загальнодержавних програм 

(проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів війни, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка у 2022 році 
 

№ 

Назва інституту 

громадянського 

суспільства 

Дата реєстрації 

та 

реєстраційний 

номер  

конкурсної 

пропозиції 

Підстава Примітки 

1.  Громадська організація  

“Реабілітаційний центр 

фонду Братів Кузьміних” 

28 вересня      

2021 року № 1 

Конкурсна пропозиція не 

відповідає 

загальнодержавному 

рівню виконання 

(реалізації) програми 

(проекту, заходу) 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

12 жовтня 2011 р. № 1049 не допускається спрямування 

бюджетних коштів на виконання проектів, які не 

відповідають загальнодержавному рівню. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 

14 лютого 2018 р. № 156 загальнодержавні програми 

(проекти, заходи) - провадження проектної діяльності на 

території більш як половини областей України і м. Києва 

та/або забезпечення участі у такій діяльності ветеранів 

війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, з більш як половини областей 

України і м. Києва. 
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№ 

Назва інституту 

громадянського 

суспільства 

Дата реєстрації 

та 

реєстраційний 

номер  

конкурсної 

пропозиції 

Підстава Примітки 

Під час перевірки конкурсної пропозиції № 1                           

від 28 вересня 2021 року, поданою громадською 

організацією “Реабілітаційний центр фонду Братів 

Кузьміних”, встановлено  невідповідність 

загальнодержавному рівню 

2.  Громадська організація  

“Реабілітаційний центр 

фонду Братів Кузьміних” 

28 вересня      

2021 року № 2 

Конкурсна пропозиція не 

відповідає 

загальнодержавному 

рівню виконання 

(реалізації) програми 

(проекту, заходу) 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

12 жовтня 2011 р. № 1049 не допускається спрямування 

бюджетних коштів на виконання проектів, які не 

відповідають загальнодержавному рівню. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 

14 лютого 2018 р. № 156 загальнодержавні програми 

(проекти, заходи) – провадження проектної діяльності на 

території більш як половини областей України і м. Києва 

та/або забезпечення участі у такій діяльності ветеранів 

війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, з більш як половини областей 

України і м. Києва. 

Під час перевірки конкурсної пропозиції № 2                                  

від 28 вересня 2021 року, поданою громадською 

організацією “Реабілітаційний центр фонду Братів 

Кузьміних”, встановлено  невідповідність 

загальнодержавному рівню. 
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№ 

Назва інституту 

громадянського 

суспільства 

Дата реєстрації 

та 

реєстраційний 

номер  

конкурсної 

пропозиції 

Підстава Примітки 

3.  Громадська організація 

“Центр сприяння 

соціальної адаптації 

психологічної реабілітації 

учасників АТО та 

інвалідів” 

29 вересня      

2021 рік № 3 

Конкурсна пропозиція не 

відповідає 

загальнодержавному 

рівню виконання 

(реалізації) програми 

(проекту, заходу) 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

12 жовтня 2011 р. № 1049 не допускається спрямування 

бюджетних коштів на виконання проектів, які не 

відповідають загальнодержавному рівню. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 

14 лютого 2018 р. № 156 загальнодержавні програми 

(проекти, заходи) – провадження проектної діяльності на 

території більш як половини областей України і м. Києва 

та/або забезпечення участі у такій діяльності ветеранів 

війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, з більш як половини областей 

України і м. Києва. 

Під час перевірки конкурсної пропозиції № 3                             

від 29 вересня 2021 року, поданої громадською 

організацією “Центр сприяння соціальної адаптації 

психологічної реабілітації учасників АТО та інвалідів”, 

встановлено  невідповідність загальнодержавному рівню 

4.  Громадська організація 

“Учасників Бойових Дій 

та ветеранів АТО - Біла 

Стріла” 

30 вересня      

2021 року № 8 

Конкурсна пропозиція не 

відповідає 

загальнодержавному 

рівню виконання 

(реалізації) програми 

(проекту, заходу) 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

12 жовтня 2011 р. № 1049 не допускається спрямування 

бюджетних коштів на виконання проектів, які не 

відповідають загальнодержавному рівню. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 

14 лютого 2018 р. № 156 загальнодержавні програми 

(проекти, заходи) – провадження проектної діяльності на 

території більш як половини областей України і м. Києва 

та/або забезпечення участі у такій діяльності ветеранів 
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№ 

Назва інституту 

громадянського 

суспільства 

Дата реєстрації 

та 

реєстраційний 

номер  

конкурсної 

пропозиції 

Підстава Примітки 

війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, з більш як половини областей 

України і м. Києва. 

Під час перевірки конкурсної пропозиції № 8                                       

від 30 вересня 2021 року, поданої громадською 

організацією “Учасників Бойових Дій та ветеранів АТО - 

Біла Стріла”, встановлено  невідповідність 

загальнодержавному рівню 

5.  Громадська організація 

“Спілка ветеранів 

добровольців” 

30 вересня      

2021 року № 13 

Конкурсна пропозиція не 

відповідає 

загальнодержавному 

рівню виконання 

(реалізації) програми 

(проекту, заходу) 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

12 жовтня 2011 р. № 1049 не допускається спрямування 

бюджетних коштів на виконання проектів, які не 

відповідають загальнодержавному рівню. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 

14 лютого 2018 р. № 156 загальнодержавні програми 

(проекти, заходи) – провадження проектної діяльності на 

території більш як половини областей України і м. Києва 

та/або забезпечення участі у такій діяльності ветеранів 

війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, з більш як половини областей 

України і м. Києва. 

Під час перевірки конкурсної пропозиції № 13                            

від 30 вересня 2021 року, поданої громадською 

організацією “Спілка ветеранів добровольців”, 

встановлено  невідповідність загальнодержавному рівню 
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№ 

Назва інституту 

громадянського 

суспільства 

Дата реєстрації 

та 

реєстраційний 

номер  

конкурсної 

пропозиції 

Підстава Примітки 

6.  Громадська організація 

“Валькірія” 

30 вересня      

2021 року № 16 

Інформація, зазначена в 

конкурсній пропозиції, 

не відповідає інформації 

про інститут 

громадянського 

суспільства, що 

міститься у державних 

реєстрах 

Відповідно до 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, затвердженого наказом 

Мінветеранів від 31 березня 2021 року № 70 (зі змінами) 

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”. 

При перевірці статуту громадської організації “Валькірія” 

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, 

що статутом не визначено, що метою громадської 

організації є захист прав і свобод, задоволення суспільних, 

зокрема соціальних, та інших інтересів ветеранів війни, 
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№ 

Назва інституту 

громадянського 

суспільства 

Дата реєстрації 

та 

реєстраційний 

номер  

конкурсної 

пропозиції 

Підстава Примітки 

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” 

7.  Громадська організація 

“Валькірія” 

30 вересня      

2021 рік № 17 

Інформація, зазначена в 

конкурсній пропозиції, 

не відповідає інформації 

про інститут 

громадянського 

суспільства, що 

міститься у державних 

реєстрах 

Відповідно до 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, затвердженого наказом 

Мінветеранів від 31 березня 2021 року № 70 (зі змінами) 

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 
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№ 

Назва інституту 

громадянського 

суспільства 

Дата реєстрації 

та 

реєстраційний 

номер  

конкурсної 

пропозиції 

Підстава Примітки 

вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX 

столітті”. 

При перевірці статуту громадської організації “Валькірія” 

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, 

що статутом не визначено, що метою громадської 

організації є захист 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” 

8.  Міжнародна асоціація  

офіцерів спеціальних  

підрозділів по  

боротьбі з  

організованою  

злочинністю “Центр” 

30 вересня     

2021 року № 21 

Інформація, зазначена в 

конкурсній пропозиції, 

не відповідає інформації 

про інститут 

громадянського 

суспільства, що 

міститься у державних 

реєстрах 

Відповідно до 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, затвердженого наказом 

Мінветеранів від 31 березня 2021 року № 70 (зі змінами) 

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 
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№ 

Назва інституту 

громадянського 

суспільства 

Дата реєстрації 

та 

реєстраційний 
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конкурсної 

пропозиції 

Підстава Примітки 

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”. 

При перевірці статуту Міжнародної асоціації  офіцерів 

спеціальних  підрозділів по  боротьбі з  організованою  

злочинністю    “Центр” у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, встановлено, що статутом не 

визначено, що метою громадської організації є захист 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”. 
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№ 

Назва інституту 

громадянського 

суспільства 

Дата реєстрації 

та 
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пропозиції 

Підстава Примітки 

9.  Громадська організація 

“ШТУКА” 

30 вересня      

2021 року № 23 

Конкурсна пропозиція не 

відповідає 

загальнодержавному 

рівню виконання 

(реалізації) програми 

(проекту, заходу) 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

12 жовтня 2011 р. № 1049 не допускається спрямування 

бюджетних коштів на виконання проектів, які не 

відповідають загальнодержавному рівню. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 

14 лютого 2018 р. № 156 загальнодержавні програми 

(проекти, заходи) – провадження проектної діяльності на 

території більш як половини областей України і м. Києва 

та/або забезпечення участі у такій діяльності ветеранів 

війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, з більш як половини областей 

України і м. Києва. 

Під час перевірки конкурсної пропозиції № 23                        

від 30 вересня 2021 року, поданої громадською 

організацією “ШТУКА”, встановлено  невідповідність 

загальнодержавному рівню 

10.  Громадська організація 

“Корпус справедливості” 

30 вересня      

2021 року № 25 

Інформація, зазначена в 

конкурсній пропозиції, 

не відповідає інформації 

про інститут 

громадянського 

суспільства, що 

міститься у державних 

реєстрах 

Відповідно до 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, затвердженого наказом 

Мінветеранів від 31 березня 2021 року № 70 (зі змінами) 

конкурсні пропозиції подаються громадськими 

об’єднаннями ветеранів війни, жертв нацистських 

переслідувань та жертв політичних репресій, які 

зареєстровані відповідно до вимог законодавства, внесені 
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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”. 

При перевірці статуту громадської організації “Корпус 

справедливості” у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань встановлено, що статутом не 

визначено, що метою громадської організації є захист 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”. 
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11.  Громадська організація 

“КнягиНАТО” 

28 жовтня        

2021 рік № 35 

Інформація, зазначена в 

конкурсній пропозиції, 

не відповідає інформації 

про інститут 

громадянського 

суспільства, що 

міститься у державних 

реєстрах 

Відповідно до 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, затвердженого наказом 

Мінветеранів від 31 березня 2021 року № 70 (зі змінами) 

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”. 

При перевірці статуту громадської організації 

“КнягиНАТО” у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань встановлено, що статутом не визначено, що 

метою громадської організації є захист прав і свобод, 

задоволення суспільних, зокрема соціальних, та інших 
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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”. 
 

  

Генеральний директор Директорату 

громадянської ідентичності та ветеранського розвитку                                                                           Руслан ПРИХОДЬКО 


