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Міністерство у справах ветеранів України  

Н4-*"H*i9.@k^^О   
№ 91 від 29.04.2021 

 

МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ  

НАКАЗ 

 Київ №   
 

 

Про затвердження переліку інститутів 

громадянського суспільства, визнаних 

переможцями конкурсу з визначення 

загальнодержавних програм (проєктів, заходів), 

розроблених громадськими об’єднаннями 

ветеранів, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка у 2021 році, з 

якими будуть укладені договори про виконання 

(реалізацію) програми (проєкту, заходу)  
 

 

Відповідно до пункту 22 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), на підставі рішення конкурсної комісії з розгляду 

загальнодержавних програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими 

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

підтримка у 2021 році, від 18 лютого 2021 року № 5/1 та інформації, наданої 

переможцями конкурсу, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити перелік інститутів громадянського суспільства, визначених 

переможцями конкурсу з визначення загальнодержавних програм (проєктів, 

заходів), розроблених  громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2021 році, з якими будуть 

укладені договори про виконання (реалізацію) програми (проєкту, заходу), що 

додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міністр                                                                                          Юлія ЛАПУТІНА 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства у справах  

ветеранів України 

__________________  № _____  

 

 

ПЕРЕЛІК 

інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями 

конкурсу з визначення загальнодержавних програм (проєктів, 

заходів), розроблених  громадськими об’єднаннями ветеранів, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2021 

році, з якими будуть укладені договори про виконання (реалізацію) 

програми (проекту, заходу) 
 

№ 

з/п 

Назва інституту 

громадянського суспільства 
Назва програми (проєкту, заходу) 

Рекомендована 

конкурсною 

комісією сума 

коштів, грн 

1.  Громадська спілка   

“ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ 

УЧАСНИКІВ АТО” 

Кубок Героїв АТО 748 000,00 

2.  Громадська організація  

“ЄДИНА РОДИНА 

МИКОЛАЇВЩИНИ” 

Розвиток мережі груп підтримки 

ветеранів методом “Рівний рівному” 

566 000,00 

3.  Громадська організація 

“ДОБРОВОЛЬЦІ” 

Створення кіберспортивної 

інфраструктури ветеранських 

організацій, як інструмент соціальної 

адаптації ветеранів АТО/ООС 

600 000,00 

4.  Громадська організація  

“АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ-

ВЕТЕРАНІВ 

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ 

ОПЕРАЦІЇ” 

Міжнародний форум громадських 

об'єднань ветеранів 

635 635,00 

Адвокація інтересів ветеранів війни 

на місцевих рівнях 

590 000,00 

5.  Громадська організація  

“ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА” 

Вчись, працюй, живи. Серія 

профорієнтаційних івент-фестивалів 

для ветеранів, роботодавців, 

соціальних працівників, навчальних 

закладів 

610 000,00 

6.  Громадська організація  

“ОБ'ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ, ІНВАЛІДІВ 

ВІЙНИ, УЧАСНИКІВ 

БОЙОВИХ ДІЙ, УЧАСНИКІВ 

ЛОКАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ І 

МИРОТВОРЧИХ СИЛ 

“ГВАРДІЯ” 

Семінари-тренінги “Veteran Patriotic 

Training” 

 

380 000,00 

7.  Громадська організація  

“МОЛОДІЖНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ “МОЛОДЬ-

МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ” 

РАТНИКИ - СИЛА ПЕРЕМОЖЦІВ! 

 

516 000,00 

ВСЬОГО:  4 645 635,00 

 


