СТРУКТУРА МІНІСТЕРСТВА У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Проект Центру суспільного розвитку «ІНТЕР-АКЦІЯ» щодо функціонального розподілу 325 штатних одиниць
(цифра біля найменування структурного підрозділу означає кількість штатних одиниць у ньому)

Директорат стратегічного
планування та європейської
інтеграції (9)

МІНІСТР

Перший заступник Міністра

Заступник Міністра

Управління нормопроектного
забезпечення (14)
- відділ розробки проектів
нормативно-правових актів (6)
- аналітично-правовий відділ (4)
- сектор взаємодії з органами
державної влади (3)

Управління забезпечення
здоров’я ветеранів (17)
- відділ медичного забезпечення
та засобів реабілітації (5)
- відділ психологічного
супроводу ветеранів та їх сімей
(6)
- відділ санаторно-курортного
лікування (5)

Управління міжнародного
співробітництва та європейської
інтеграції (13)
- відділ міжнародної технічної
допомоги та співпраці з
фінансовими донорами (5)
- відділ міжнародних зв’язків та
європейської інтеграції (4)
- сектор протоколу (3)
Відділ у місті Києві (5)

Заступник Міністра

Управління з питань
соціальної підтримки
ветеранів (19)
- відділ професійної
адаптації та особистісного
розвитку (6)
- відділ житлового
забезпечення та реалізації
соціальних прав (7)
- відділ документального
підтвердження статусу
ветерана (5)
Співробітниками вищезазначених Управлінь здійснюється
надання телефонних консультацій (за окремим позмінним
графіком на підставі посадових інструкцій) у рамках
функціонування при Міністерстві гарячих ліній з питань скарг
та психологічної допомоги
Відділи/Сектори
у 8-ми областях (по 4-6)

Відділи/Сектори
у 8-ми областях (по 4-6)

Патронатна служба
(10)

Заступник Міністра
Управління з питань вшанування
пам’яті та розвитку
ветеранського руху (20)
- відділ ведення реєстрів
меморіальних об’єктів та
забезпечення урочистих заходів (7)
- відділ суспільно-гуманітарної
роботи (5)
- відділ організації взаємодії з
об’єднаннями громадян (7)

Відділи/Сектори
у 8-ми областях (по 4-6)

Державний секретар Міністерства у справах ветеранів України спрямовує діяльність таких структурних підрозділів
Управління
документального
забезпечення та
контролю
(15)
- відділ
організації
документообігу (4)
- відділ
звернень
громадян та
доступу до
публічної
інформації
(4)
- відділ
моніторингу
та
забезпечення
виконавської
дисципліни
(4)
- архівний
сектор (2)

Відділ
Відділ
управлінорганізаня
ційного
персона- забезпечення
лом
та
(6)
оперативного
планування
(7)

Фінансовоекономічне
управління
(17)

Господарське
управління
(15)
- відділ
матеріальнотехнічного
забезпечення
(5)

Юридичний
відділ
(5)

Відділ
аналітичної
роботи та
інформування
(6)

Підрозділ
- відділ
відповідає за
бюджетного
договірнопланування (9)
правову та
Підрозділ
судовоаналізує,
Підрозділ
- відділ
претензійну
зокрема,
відповідає за бухгалтерського
- відділ
роботу,
динаміку
роботу
обліку та
державних
погоджує
оцінок
приймальні
звітності (7)
закупівель (4) індивідуальні
ветеранів
Міністра,
та
щодо
директорату,
- відділ
організаційно- ефективності
колегіальних
господарської
розпорядчі
відповідної
та дорадчих
взаємодії з
накази тощо
державної
органів,
територіальполітики,
складання
ними
узагальнює
поточних
органами та
матеріали
планів/звітів
підпорядковадля
Міністерства,
ними
керівництва,
супроводзакладами (5)
супроводжує
ження участі
його публічні
керівництва у
виступи,
міжвідомчих
готує
та загальновітальні
державних
тексти для
представсайту та
ницьких
забезпечує
заходах тощо
його роботу в
цілому,
взаємодіє зі
ЗМІ тощо

Відділ
Управління Спеціалісти
внутріш- автоматиз окремих
нього
зації
питань
аудиту
сервісів
(3)
(6)
(12)
- відділ
персоніфікованих баз
даних (5)
- відділ
інформаційних
технологій
(6)

-запобігання
корупції
- режимносекретна
робота
- мобробота,
охорона
праці та
цивільний
захист

Проект Центру суспільного розвитку «ІНТЕР-АКЦІЯ»

