МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ

№

Про затвердження орієнтовного плану
проведення Міністерством у справах
ветеранів України консультацій з
громадськістю на 2022 рік

Відповідно до пункту 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю
з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, та
керуючись Положенням про Міністерство у справах ветеранів України,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року
№ 1175 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 року
№ 276), з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності Міністерства
у справах ветеранів України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити орієнтовний план проведення Міністерством у справах
ветеранів України консультацій з громадськістю на 2022 рік (далі – План), що
додається.
2. Керівникам структурних підрозділів у межах компетенції забезпечити
виконання заходів, передбачених Планом.
3. Відділу комунікації та інформаційного забезпечення (Хропко В. П.)
оприлюднити План на офіційному вебсайті Міністерства у справах ветеранів
України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника
Міністра Порхуна О. В
Міністр

Юлія ЛАПУТІНА

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

Н4-*"Ow[k1/jyО
№ 267 від 21.12.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства у справах ветеранів
України
__ ________ 2021 р. № _____

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення Міністерством у справах ветеранів України консультацій з громадськістю на 2022 рік

№

1
1.

2.

Захід, що
проводитиметься у
Питання або проект нормативно
рамках
правового акту*
консультацій з
громадськістю**
2
3
Стратегія Міністерства у справах публічне
ветеранів України щодо розвитку громадське
ветеранської політики
обговорення

Про внесення змін до Вимог до електронні
суб’єктів надання послуг із консультації з
психологічної реабілітації
громадськістю

Строк
проведення
консультацій***

Заінтересовані сторони, яких
планується залучити до
консультацій ****

4
січень-лютий

5
структурні підрозділи
Мінветеранів, інші
зацікавлені центральні і
місцеві органи державної
влади, Рада ветеранів
України, Громадська рада
при Мінветеранів
громадськість (ветерани
війни, постраждалі учасники
Революції Гідності, особи,
які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, члени
їх сімей та члени сімей
загиблих (померлих)),
громадські об’єднання
ветеранів війни

лютий

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

Контактні дані
особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)
6
Експертна група
стратегічного планування
та інституційного розвитку
strategy1@mva.gov.ua
097 5286195
Експертна група
психологічної допомоги та
оздоровлення
(044) 281-08-31,
y.mazur@mva.gov.ua

Міністерство у справах ветеранів України

Н4-*"Ow[k1/jyО
№ 267 від 21.12.2021

2
1
3.

2
Обговорення ключових напрямів
Плану заходів реалізації Стратегії
розвитку підприємницьких
ініціатив до 2030 року
Проєкт розпорядження Кабінету
Міністрів України “Про заходи з
відзначення у 2022 році Дня
пам’яті захисників України, які
загинули в боротьбі за
незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України”
Про внесення змін до Закону
України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту” в частині його
приведення у відповідність до
Закону України “Про державні
фінансові гарантії медичного
обслуговування населення”

3
публічне
громадське
обговорення

4
березень

електронні
консультації з
громадськістю

квітень

електронні
консультації з
громадськістю

липень

6.

Про внесення змін до статті 11 електронні
Закону України “Про соціальний і консультації з
правовий
захист громадськістю
військовослужбовців та членів їх
сімей”

липень

7.

Про внесення змін до постанов електронні
Кабінету Міністрів України від 31 консультації з
громадськістю

липень

4.

5.

5
ветерани-підприємці,
громадські організації та
асоціації ветеранівпідприємців
ветерани, члени родин
загиблих

6
Експертна група з питань
ветеранського розвитку,
063 227 0936,
a.bovsunivska@mva.gov.ua
Експертна група
меморіальної роботи та з
питань нагород
063 227 0936
m.zubov@mva.gov.ua

громадськість (ветерани
війни, постраждалі учасники
Революції Гідності, особи,
які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, члени
їх сімей та члени сімей
загиблих (померлих)),
громадські об’єднання
ветеранів війни
громадськість (ветерани
війни, постраждалі учасники
Революції Гідності, особи,
які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, члени
їх сімей та члени сімей
загиблих (померлих)),
громадські об’єднання
ветеранів війни
громадськість (ветерани
війни, постраждалі учасники
Революції Гідності, особи,

Експертна група
реабілітації та медичного
забезпечення
(044) 281-08-39,
med@mva.gov.ua

Експертна група
психологічної допомоги та
оздоровлення
(044) 281-08-31,
y.mazur@mva.gov.ua

Експертна група освітніх
програм та професійної
адаптації

3
1

2
березня 2015 р. № 179 і від
21 червня 2017 р. № 432

8.

Проєкт Закону України “Про
внесення змін до Закону України
“Про
засади
внутрішньої
і
зовнішньої політики” щодо засад
внутрішньої політики у сфері
соціального захисту ветеранів
війни
Про
затвердження
Порядку
використання
коштів
для
проведення спортивних заходів за
участі ветеранів війни

9.

10.

3

4

публічне
громадське
обговорення

липень

електронні
консультації з
громадськістю

серпень

Про
затвердження
програми електронні
запобігання
самогубствам
та консультації з
самоушкодженням серед ветеранів громадськістю
війни

серпень

5
які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, члени
їх сімей та члени сімей
загиблих (померлих)),
громадські об’єднання
ветеранів війни
структурні підрозділи
Мінветеранів, Рада ветеранів
України, Рада родин
загиблих

6
(044) 281-08-31,
s.voichuk@mva.gov.ua
i.bashkatova@mva.gov.ua

громадськість (ветерани
війни, постраждалі учасники
Революції Гідності, особи,
які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, члени
їх сімей та члени сімей
загиблих (померлих)),
громадські об’єднання
ветеранів війни
громадськість (ветерани
війни, постраждалі учасники
Революції Гідності, особи,
які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, члени
їх сімей та члени сімей
загиблих (померлих)),
громадські об’єднання
ветеранів війни

Експертна група
фізкультурно-спортивної
реабілітації та розвитку
ветеранського спорту (044)
281-08-39,
r.davydenko@mva.gov.ua

Експертна група
координації роботи із
забезпечення формування
державної політики
v.pavlenko@mva.gov.ua
0988815729

Експертна група
психологічної допомоги та
оздоровлення
(044) 281-08-31,
y.mazur@mva.gov.ua

4
1
11.

2
3
Проєкт
постанови
Кабінету публічне
Міністрів
України
“Про громадське
затвердження Порядку проведення обговорення
комплексного огляду системи
соціального захисту ветеранів
війни”

4
у двомісячний
термін
після прийняття
Закону України
про внесення змін
до Закону
України "Про
статус ветеранів
війни, гарантії їх
соціального
захисту" (проєкт
р.н 5583)

5
структурні підрозділи
Мінветеранів, Рада ветеранів
України, Рада родин
загиблих

6
Експертна група
координації роботи із
забезпечення формування
державної політики
v.pavlenko@mva.gov.ua
0988815729

_______________________________________
Примітка:
* Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 03.11.2010 № 996 (далі – Порядок), консультації з громадськістю проводяться не
лише щодо проектів нормативно-правових актів, але й стосовно питань реалізації державної політики. Тобто консультації
проводяться на усіх етапах вироблення державної політики: формулювання та аналіз проблеми, вибір альтернативи її розв’язання,
підготовка проекту рішення, реалізація рішення, моніторинг реалізації, оцінювання результативності політики.
** З урахуванням пунктів 11 – 13, 16, 22 Порядку.
*** Строк проведення консультацій повинен вказуватись максимально чітко, наприклад «березень 2022 року».
**** Заінтересовані сторони (стейкхолдери) – представники соціальних груп населення, інститути громадянського суспільства,
суб’єкти господарювання: - інтереси яких зачіпає проблема або на інтереси яких вплине рішення; - які можуть брати (брали) участь
у розв’язанні проблеми чи реалізації рішення; - які є фахівцями у відповідній сфері (експерти). Соціальні групи конкретизуються
за соціально значимими критеріями, наприклад, за віком (молодь, люди літнього віку тощо), сферою діяльності (лікарі, вчителі,
безробітні тощо), місцем проживання (міські жителі, сільські жителі, жителі конкретного регіону, адміністративно-територіальної
одиниці тощо). Інститути громадянського суспільства, суб’єкти господарювання конкретизуються за сферою/галуззю діяльності.

