
 

  

 

 

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД 
 

Сертифікат 
58E2D9E7F900307B040000008ACF3000F3858D00  
Підписувач Лапутіна Юлія Анатоліївна 
Дійсний з 28.12.2020 0:00:00 по 28.12.2022 0:00:00 

 
Міністерство у справах ветеранів України  
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МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ  

НАКАЗ 

 Київ №   
 

 

Про комітет з відбору представників  

громадських об’єднань до складу  

Наглядової ради бюджетної установи 

“Український ветеранський фонд” 

 

Відповідно до пункту 5 розділу V Положення про Український 

ветеранський фонд, затвердженого наказом Мінветеранів від 20.12.2021 № 263,  

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Утворити комітет з відбору представників громадських об’єднань до 

складу Наглядової ради бюджетної установи “Український ветеранський фонд 

( далі - Комітет) та затвердити його у складі, що додається. 

 

2. Визначити секретарем Комітету представника Мінветеранів 

ФАБРИЧЕВУ Ольгу Володимирівну – керівника експертної групи координації 

забезпечення формування державної політики Директорату стратегічного 

планування та  європейської інтеграції Мінветеранів. 

 

3. У період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дозволити 

проводити засідання Комітету в тому числі у режимі відеоконференцій з 

використанням відповідних технічних засобів та програмного забезпечення, 

зокрема, через Інтернет (онлайн - засідання). 

 

4. Відділу комунікацій та зв’язків із засобами масової інформації 

забезпечити інформаційний супровід роботи Комітету. 

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

Міністр  Юлія ЛАПУТІНА 

 

 



 
                          Додаток 

                                                                                                              до наказу Міністерства 
                                                                                                              у справах ветеранів України 

  від “___” ________ 2022 року 

 
СКЛАД 

 

комітету з відбору представників громадських об’єднань до складу Наглядової 

ради бюджетної установи “Український ветеранський фонд” 
 
 
ДЕМИДЕНКО  
Ганна Павлівна 
 
 
 
КАШЕНЕЦЬ  
Світлана Василівна 
 
 
 
КУЗЬМЕНКО  
Віталій Миколайович 
 
 
КУШНІР  
Максим Валерійович 
 
 
 
 
 
ЛЕВИЦЬКА  
Богдана Анатоліївна 

керівник експертної групи взаємодії з 
громадськими об’єднаннями та розвитку 
ветеранського руху Директорату громадянської 
ідентичності та ветеранського розвитку; 
 
радник Міністра відділу радників Патронатної 
служби Міністра у справах ветеранів України; 
 
 
 
член Громадської ради при Мінветеранів (за 
згодою); 
 
 
заступник Генерального директора – керівник 
експертної групи стратегічного планування та 
інституційного розвитку Директорату 
стратегічного планування та  європейської 
інтеграції Мінветеранів; 
 
 
член Громадської ради при Мінветеранів (за 
згодою); 

 
 
ПАВЛОВСЬКИЙ  
Андрій Броніславович  

 
 
заступник начальника Юридичного управління 
Мінветеранів – начальник відділу нормативно-
правової роботи. 

 


