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МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ  

НАКАЗ 

 Київ №   

Про внесення змін до переліку громадських 

об’єднань ветеранів, які не допущені до 

участі у конкурсі з визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених 

громадськими об’єднаннями ветеранів, для 

виконання (реалізації) яким надається 

фінансова підтримка у 2021 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 4 серпня 2021 року 

№ 802),  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до переліку громадських об’єднань, які не допущені до 

участі у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка у 2021 році, затвердженого наказом 

Міністерства у справах ветеранів України від 14 січня 2021 року № 6, виклавши 

його у новій редакції, що додається. 
 

2. Відділу комунікації та зв’язків із засобами масової інформації 

забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства у 

справах ветеранів України протягом трьох робочих днів. 
 

3. Експертній групі взаємодії з громадськими об’єднаннями ветеранів 

Директорату вшанування пам’яті та формування позитивного образу ветерана 

забезпечити доведення наказу до громадських об’єднань ветеранів, які не 

допущено до участі у конкурсі. 
 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 

Міністра Порхуна О. В. 

 

Міністр  Юлія ЛАПУТІНА 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства у справах 

ветеранів України   

14 січня 2021 року № 6 

 

(в редакції наказу Міністерства у 

справах ветеранів України   

від               2021 року №      ) 

 

ПЕРЕЛІК  

громадських об’єднань, які не допущені до участі у конкурсі  

з визначення програм (проектів, заходів), розроблених  громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2021 році  

 
№ 

з/п 
Назва громадського об’єднання Підстава Примітки 

1.  Громадська організація “ЛУЦЬКА 

МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКИ 

ВОЇНІВ АТО ВОЛИНІ” 

Інформація, зазначена в конкурсній 

пропозиції, не відповідає інформації про 

інститут громадянського суспільства, що 

міститься у відкритих державних реєстрах 

Конкурсні пропозиції можуть подаватися 

інститутами громадянського суспільства. Інститут 

громадянського суспільства – громадські 

об’єднання та їх відокремлені підрозділи із статусом 

юридичної особи, творчі спілки, які згідно із 

законодавством мають право на отримання 

фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів. 

Водночас у відкритому Реєстрі неприбуткових 

установ та організацій на період прийому 

конкурсних пропозицій відсутня інформація про 

громадське об’єднання (відповідно до частини 

п’ятої статті 1 Закону України  “Про громадські 

об’єднання” громадське об’єднання може 

здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи 

або без такого статусу. Громадське об’єднання зі 

статусом юридичної особи є непідприємницьким 

товариством, основною метою якого не є одержання 

прибутку) 
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№ 

з/п 
Назва громадського об’єднання Підстава Примітки 

2.  Громадська організація “УКРАЇНСЬКА 

АСОЦІАЦІЯ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ 

“НОДУС” 

Інформація, зазначена в конкурсній 

пропозиції, не відповідає інформації про 

інститут громадянського суспільства, що 

міститься у відкритих державних реєстрах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до оголошення, 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” та “Про правовий статус та 

вшанування пам’яті борців за незалежність України 

у XX столітті”.  

При здійсненні перевірки статуту громадського 

об’єднання у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань встановлено, що конкурсна 

пропозиція подана громадським об’єднанням, яке не 

являється громадським об’єднанням ветеранів 

війни, жертв нацистських переслідувань або жертв 

політичних репресій 

3.  Громадська організація “ВЕТАН” Інформація, зазначена в конкурсній 

пропозиції, не відповідає інформації про 

інститут громадянського суспільства, що 

міститься у відкритих державних реєстрах 

 

 

 

 

 

Відповідно до оголошення, 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 
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№ 

з/п 
Назва громадського об’єднання Підстава Примітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” та “Про правовий статус та 

вшанування пам’яті борців за незалежність України 

у XX столітті”.  

При здійсненні перевірки статуту громадського 

об’єднання у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань встановлено, що конкурсна 

пропозиція подана громадським об’єднанням, яке не 

являється громадським об’єднанням ветеранів 

війни, жертв нацистських переслідувань або жертв 

політичних репресій 

4.  Громадська організація "ІННОВАЦІЙНІ 

СОЦІАЛЬНІ РІШЕННЯ"  

Інформація, зазначена в конкурсній 

пропозиції, не відповідає інформації про 

інститут громадянського суспільства, що 

міститься у відкритих державних реєстрах 

Відповідно до оголошення, 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” та “Про правовий статус та 

вшанування пам’яті борців за незалежність України 

у XX столітті”.  
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№ 

з/п 
Назва громадського об’єднання Підстава Примітки 

При здійсненні перевірки статуту громадського 

об’єднання у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань встановлено, що метою 

громадського об’єднання не визначено  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” та “Про правовий статус та 

вшанування пам’яті борців за незалежність України 

у XX столітті”. 

5.  Громадська організація "ВАЛЬКІРІЯ" Інформація, зазначена в конкурсній 

пропозиції, не відповідає інформації про 

інститут громадянського суспільства, що 

міститься у відкритих державних реєстрах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до оголошення, 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” та “Про правовий статус та 

вшанування пам’яті борців за незалежність України 

у XX столітті”.  
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№ 

з/п 
Назва громадського об’єднання Підстава Примітки 

При здійсненні перевірки статуту громадського 

об’єднання у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань встановлено, що метою 

громадського об’єднання не визначено  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” та “Про правовий статус та 

вшанування пам’яті борців за незалежність України 

у XX столітті”. 

 

 

Генеральний директор Директорату вшанування пам’яті  

та формування позитивного образу ветерана                                                                                      Руслан ПРИХОДЬКО 

 


