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МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ  
 

НАКАЗ 
 

 Київ 
_________________________                                                                        № ________________________  

 

Про проведення громадської експертизи 

громадською організацією “Автомайдан 

“Вінничина” 

 

 

Відповідно до Законів України “Про інформацію”, “Про доступ до 

публічної інформації”, Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 05 листопада 2008 р. № 976, на підставі запиту громадської 

організації “Автомайдан “Вінничина”, який надійшов 11 травня 2021 р. за  

вх. № ЗПІ-08/185, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити відповідальними за забезпечення взаємодії із 

громадською організацією “Автомайдан “Вінничина” (в межах компетенції): 

 

ВОЛЧИХІНА 

Бориса Валентиновича 

 

начальника Фінансового управління; 

ГОРБАТЮКА  

Анатолія Олексійовича 

заступника начальника Управління 

документообігу та звернень громадян – 

начальника відділу організації 

документообігу та виконавської дисципліни; 

 

ГРИЦУНЬ 

Наталію Валеріївну 

заступника генерального директора 

Директорату реабілітації, медичного 

забезпечення та соціальної реадаптації 

ветеранів – керівника експертної групи 

психосоціальної реабілітації; 

 

КУШНІРА  

Максима Валерійовича 

заступника генерального директора 

Директорату стратегічного планування, 
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європейської інтеграції та забезпечення 

взаємодії з органами державної влади – 

керівника експертної групи стратегічного 

планування та інституційного розвитку; 

 

МАКСИМЧУКА 

Олександра Олександровича 

 

начальника Юридичного управління; 

МАЛЬЦЕВА 

Ігоря Всеволодовича 

 

директора Директорату соціального 

забезпечення; 

ТАДЕВОСЯН 

Рузанну Суриківну 

заступника генерального директора 

Директорату цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації – керівника 

експертної групи ведення державного реєстру; 

 

ШТЕФАНЮКА 

Андрія Миколайовича 

головного спеціаліста експертної групи 

взаємодії з громадськими об’єднаннями 

ветеранів Директорату вшанування пам’яті та 

формування позитивного образу ветерана. 

 

2. Завідувачу Сектору комунікації та зв’язків із засобами масової 

інформації – прес-секретарю Міністра Химич О. В. до 20.05.2021 розмістити 

на офіційному вебсайті Мінветеранів інформацію про надходження запиту 

щодо громадської експертизи, текст цього наказу та заходи, які здійснені з 

метою сприяння проведенню громадської експертизи. 
 

3. Заступнику начальника Управління документообігу та звернень 

громадян – начальнику відділу організації документообігу та виконавської 

дисципліни Горбатюку А. О. протягом трьох робочих днів з моменту видання 

цього наказу довести його до відома громадського об’єднання “Автомайдан 

“Вінничина”. 
 

4. Керівникам структурних підрозділів протягом десяти робочих днів з 

моменту видання цього наказу організувати та забезпечити надання до 

Директорату стратегічного планування, європейської інтеграції та 

забезпечення взаємодії з органами державної влади електронних копій 

запитуваних документів. 

 

5. Заступнику генерального директора Директорату стратегічного 

планування, європейської інтеграції та забезпечення взаємодії з органами 

державної влади – керівнику експертної групи стратегічного планування та 

інституційного розвитку Кушніру М. В. спільно із заступником начальника 

Управління документообігу та звернень громадян – начальником відділу 

організації документообігу та виконавської дисципліни Горбатюком  А. О.  
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забезпечити узагальнення та надання не пізніше двадцяти робочих днів з 

моменту видання цього наказу громадському об’єднанню “Автомайдан 

“Вінничина” електронних копій запитуваних документів. 

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного 

секретаря Дараган Л. В. 

 

 

Перший заступник Міністра Олександр ПОРХУН 

 



ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА 

 

Громадська експертиза проводиться відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 05.11.2008 № 976 “Про затвердження Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”. 

Відповідно до порядку сприяння орган виконавчої влади після 

надходження від інституту громадянського суспільства, громадської ради 

письмового запиту щодо проведення громадської експертизи: 

… 

розміщує протягом семи робочих днів інформацію про надходження 

запиту щодо проведення громадської експертизи, текст наказу 

(розпорядження) та заходи, здійснені органом виконавчої влади з метою 

сприяння її проведенню, на власному веб-сайті. 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Відповідно до Законів України “Про інформацію”, “Про доступ до 

публічної інформації”, Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 05 листопада 2008 р. № 976, громадська організація 

“Автомайдан “Вінничина” 11 травня 2021 року надала запит на проведення 

громадської експертизи: 

Запитувач: Громадська організація “Автомайдан “Вінниччина”, 

зареєстрована 05.06.2014 Виконавчим комітетом Вінницької міської ради за 

номером запису: 11741020000012442; місцезнаходження: м. Вінниця, вул. 

Ватутіна 30 , електронна адреса avtomaydanvin@gmail.com. 

Предмет громадської експертизи: стан дотримання та виконання своїх 

повноважень Міністерством у справах ветеранів України у 2020 році згідно 

постанови КМУ від 27 грудня 2018 р. № 1175 “Деякі питання Міністерства у 

справах ветеранів”. 

Мета громадської експертизи:  

оцінка діяльності Міністерства у справах ветеранів України у 2020 році 

згідно постанови КМУ від 27 грудня 2018 р. № 1175 “Деякі питання 

Міністерства у справах ветеранів”; 

розробка та внесення пропозицій щодо підвищення ефективності 

діяльності Міністерства у справах ветеранів України у 2020 році згідно 

постанови КМУ від 27 грудня 2018 р. № 1175 “Деякі питання Міністерства у 

справах ветеранів”. 

 

Заходи здійснені з метою сприяння проведенню громадської 

експертизи:  

видано наказ Міністерства у справах ветеранів України від 19.05.2021 

№ 104;  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF
mailto:avtomaydanvin@gmail.com
https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=1f1dcefc-506b-40a2-b49f-b724040ed9d6
https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=1f1dcefc-506b-40a2-b49f-b724040ed9d6


призначено відповідальних за забезпечення взаємодії з громадською 

організацією “Автомайдан “Вінниччина” під час проведення громадської 

експертизи; 

визначено завдання щодо підготовки і надання документів для 

проведення громадської експертизи. 

 

Наказ Міністерства у справах ветеранів України від 19.05.2021 

№ 104 “Про проведення громадської експертизи громадською організацією 

“Автомайдан “Вінничина”. 

https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=1f1dcefc-506b-40a2-b49f-b724040ed9d6
https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=1f1dcefc-506b-40a2-b49f-b724040ed9d6
https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=1f1dcefc-506b-40a2-b49f-b724040ed9d6

