
 

No. 2  Секторальна робоча група «Соціальний захист ветеранів» 

Протокол другого засідання 

12/05/2022 - 16:00-18:00 

 

Sectoral Working Group «Social Protection of Veterans (VSP SWG)»  

Minutes of the Second meeting 

12/05/2022 - 16:00-18:00 

 

 

 

Minutes of the meeting / Протокол засідання 

Meeting agenda (Annex 1)  Порядок денний засідання (додаток 1 ) 

At the beginning of the meeting, Yuliia Laputina, the 

Minister for Veterans Affairs of Ukraine, thanked the 

participants for their support and expressed hope for 

further fruitful cooperation. 

Ministry of Veterans Affairs of Ukraine speakers 

presented the following projects: 

 

-  “Ukrainian Veterans Fund programs”; 

- “Modular living spaces for veterans, their family 

members and fallen defenders family members”;  

- “Affordable housing and rehabilitation for defenders 

as part of Ukraine restoration”; 

- “Veterans business initiatives”; 

- “Support the veteran” 

- “Interactive online museum of veteran identity of the 

veteran (woman/man Defender)”; 

-  “Veterans Affairs Service Offices”; 

-  “Cyber security of the Ministry of Veterans Affairs of 

Ukraine (MoVA)”. 

 . 

 

 

International partners discussed projects actively, 

interested in our goal achieving mechanisms, as well as 

stressed the readiness of considering proposals and 

supporting the Ministry of Veterans Affairs of Ukraine 

initiatives.  

Summary: 

The general desire to move from dialogue to concrete 

actions, attracting grants and developing other 

mechanisms for obtaining financial assistance, etc. was 

emphasized. 

На початку зустрічі Юлія Лапутіна, Міністр у 

справах ветеранів України подякувала 

учасникам зустрічі за підтримку та висловила 

сподівання на подальшу плідну співпрацю.  

Спікери Мінветеранів виступили з презентацією 

таких проєктів: 

- “Програми Українського  ветеранського 

фонду”; 

- “Модульні житлові простори для 

ветеранів, членів їхніх сімей та членів 

сімей загиблих захисників”; 

- “Доступне житло та реабілітація для 

Захисників та Захисниць в рамках 

відновлення України”; 

- “Ветеранські підприємницькі 

ініціативи”; 

- “Підтримай ветерана”; 

- “Інтерактивний онлайн музей 

ідентичності ветерана 

(Захисника/Захисниці)”; 

- “Сервісні офіси у справах ветеранів”; 

- “Безпечна робота Мінветеранів”. 

Міжнародні партнери активно брали участь в 

обговоренні проектів, цікавилися механізмами 

досягнення нашої мети, а також наголосили на 

готовності розглянути пропозиції і підтримати 

ініціативи Мінветеранів. 

Резюме зустрічі:  

Наголошено на загальному бажанні від діалогу 

перейти до конкретних дій, залучення грантів і 

розроблення інших механізмів для отримання 

фінансової допомоги тощо. 
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According to the results of the meeting, the following 

was noted: 

- responsible person from Ministry of Veterans Affairs 

of Ukraine for further communication; 

- within 10 days, international partners must select 

projects from those proposed for further 

implementation; 

- in 3 weeks start meetings for discussion of each 

individual project; 

- subsequent meetings frequency. 

 

 

За результатами засідання відзначено таке: 

- відповідальну особу від Мінветеранів для 

подальшої комунікації; 

- за 10 днів міжнародні партнери мають 

вибрати проекти із запропонованих для 

подальшої їх реалізації; 

- за 3 тижні розпочати зустрічі для 

обговорення кожного окремого проєкту; 

- періодичність наступних зустрічей. 

 

Approved by:  

1. Tetiana Kalyta, Deputy Minister for Veterans 

Affairs of Ukraine for Digital Development, 

Digital Transformations and Digitization. 

2. Trevor Boyd, First Secretary of the Embassy of 

the United States of America in Ukraine, Head 

of the Veterans Reintegration Program of 

Bureau of Conflict and Stabilization Operations, 

co-chair of the SWG “Social Protection of  

Veterans”. 

 

Date: 12.05.2022. 

Погоджено:  

1. Тетяна Калита, заступник Міністра у справах 

ветеранів України з питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації, 

співголова СРГ «Соціальний захист ветеранів». 

2. Тревор Бойд, Перший секретар Посольства 

Сполучених Штатів Америки в Україні, керівник 

Програми реінтеграції ветеранів Бюро з питань 

конфліктів та стабілізації, співголова СРГ 

«Соціальний захист ветеранів».    

 

Дата: 12.05.2022. 

 

 


