ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. № 328 і від 11 грудня 2019 р. № 1122»
Зміст положення акта законодавства
Зміст відповідного положення проекту акта
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод
осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або
органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю
таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, здійснення
виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328
Норма відсутня
41. Одержувачами бюджетних коштів за напрямом,
зазначеним у підпункті 9 пункту 5 цього Порядку, можуть бути
громадські об’єднання, благодійні організації, які зареєстровані
відповідно до законодавства України, є неприбутковими та
відповідно до статуту провадять діяльність для сприяння
ефективній реалізації та захисту прав постраждалого населення
(в тому числі осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії
проти України, та членів їх сімей, їх психологічної реабілітації,
соціальної адаптації та мають досвід реалізації такої діяльності
стосовно осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії
проти України).
Громадські об’єднання, благодійні організації одержують
бюджетні кошти за напрямом, зазначеним у підпункті 9 пункту 5
цього Порядку на конкурсній основі. Порядок проведення
конкурсу розробляється і затверджується Мінреінтеграції.
5. Бюджетні кошти спрямовуються за такими напрямами:
5. Бюджетні кошти спрямовуються за такими напрямами:
1) забезпечення надання професійної правової допомоги (в
1) надання грошової допомоги особам, позбавленим особистої
тому числі заходів, спрямованих на забезпечення можливості її свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною
надання) для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на
позбавлених особистої свободи незаконними збройними тимчасово окупованих територіях України та/або території

формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами Російської Федерації у зв’язку з громадською, політичною або
влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях професійною діяльністю таких осіб, та членам їх сімей, у тому
України та/або території Російської Федерації у зв’язку з числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням;
громадською, політичною або професійною діяльністю таких
осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому
числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, та
надання одноразової грошової допомоги після звільнення та
повернення таких осіб на територію України відповідно
до Порядку здійснення соціального і правового захисту осіб,
позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України,
після їх звільнення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1122 “Деякі питання
соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи
внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення”;
2) здійснення виплати одноразової грошової допомоги
2) здійснення виплати одноразової грошової допомоги
особам, яких незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок особам, позбавленим свободи внаслідок збройної агресії проти
дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації України, після їх звільнення, відповідно до Порядку здійснення
та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях та внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення,
тимчасово окупованій території України, відповідно до Порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11
виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було грудня 2019 р. № 1122 «Деякі питання соціального і правового
незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії
незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської проти України, після їх звільнення» (Офіційний вісник України,
Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської 2020 р., № 4, ст. 201);
областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження, та тимчасово окупованій території України,
звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р., затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 38
"Деякі питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно
позбавлено особистої свободи" (Офіційний вісник України, 2018
р., № 13, ст. 447, № 24, ст. 857);

…
…
5) здійснення виплат одноразової грошової допомоги особам,
Норма вилучається
яких було незаконно затримано в результаті акту збройної агресії
з боку Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 р. в
районі Керченської протоки, у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України;
6) здійснення заходів з реінтеграції населення тимчасово 6) здійснення заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих
окупованих територій;
територій;
7) здійснення виплат одноразової грошової допомоги особам,
Норма вилучається
яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій
незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації
та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях,
тимчасово окупованій території України та/або території
Російської Федерації, звільнених 7 вересня 2019 р., відповідно до
Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких
було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій
незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації
та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях,
тимчасово окупованій території України та/або території
Російської Федерації, звільненим 7 вересня 2019 р.,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11
вересня 2019 р. № 845 “Деякі питання соціальної підтримки осіб,
яких було незаконно позбавлено особистої свободи”.
Норма відсутня
8) забезпечення надання професійної правової допомоги (в
тому числі заходів, спрямованих на забезпечення можливості її
надання) для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб,
позбавлених особистої свободи незаконними збройними
формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами
влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях

України у зв’язку з громадською, політичною або професійною
діяльністю таких осіб;
Норма відсутня
9) забезпечення реалізації програм (проектів, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства, з питань
захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були
позбавлені) особистої свободи незаконними збройними
формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами
влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у
зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю
таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей.
1
5 . Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на здійснення
51. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на здійснення
заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб,
реабілітації осіб, дії яких спрямовані, сприяли та/або сприяють стосовно яких набув законної сили обвинувальний вирок суду
окупації частини території України, втраті контролю органами України у зв’язку із вчиненням ними злочину проти основ
державної влади над частиною території України, забезпеченню національної безпеки України, вчиненням або сприянням
та підтримці діяльності незаконних органів (посадових осіб), вчиненню терористичного акту, в тому числі втягненням у
утворених на тимчасово окупованій території, незаконних вчинення терористичного акту, публічними закликами до
збройних формувань, окупаційної адміністрації чи будь-яких вчинення терористичного акту, створенням терористичної групи
інших органів та формувань на таких територіях, порушенню чи терористичної організації, фінансуванням тероризму,
правового режиму тимчасово окупованої території України, вчиненням злочину у сфері охорони державної таємниці,
порушенню прав та свобод людини та громадянина, порушенню недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та
норм міжнародного гуманітарного права, громадська та/або мобілізації, злочинів проти встановленого порядку несення
політична діяльність яких не спрямована на підтримку військової служби (військові злочини), злочинів проти миру,
суверенітету і територіальної цілісності України, а також не безпеки людства та міжнародного правопорядку.
можуть бути перераховані на особові рахунки таких осіб.
6. Рішення про фінансування витрат за напрямом, зазначеним
6. Рішення про фінансування витрат за напрямами, зазначеними
у підпункті 1 пункту 5 цього Порядку, приймаються міжвідомчою у підпунктах 1 і 8 пункту 5 цього Порядку, приймаються
комісією, яка утворюється Мінреінтеграції.
міжвідомчою комісією, яка утворюється Мінреінтеграції.
7. Використання бюджетних коштів за напрямом, зазначеним у
7. Використання бюджетних коштів за напрямом, зазначеним у
підпункті 1 пункту 5 цього Порядку, здійснюється Мінреінтеграції на підпункті 1 пункту 5 цього Порядку, здійснюється Мінреінтеграції на
підставі рішення міжвідомчої комісії, прийнятого за зверненням підставі рішення міжвідомчої комісії, прийнятого за зверненням

особи, яка позбавлена особистої свободи незаконними збройними особи, яка позбавлена особистої свободи незаконними збройними
формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади
Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України
та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською, та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською,
політичною або професійною діяльністю такої особи, члена сім’ї, політичною або професійною діяльністю такої особи, члена сім’ї,
близького родича або законного представника такої особи, шляхом близького родича або законного представника такої особи, шляхом
перерахування Мінреінтеграції бюджетних коштів на їх особові перерахування Мінреінтеграції бюджетних коштів на їх особові
рахунки, відкриті у банківських установах, у розмірі 100 тис. рахунки, відкриті у банківських установах, у розмірі 50
гривень з моменту встановлення бюджетних призначень за прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на
відповідною бюджетною програмою.
1 січня календарного року, в якому прийнято рішення
міжвідомчої комісії.
Норма відсутня
71. Використання бюджетних коштів за напрямом, зазначеним
у підпункті 8 пункту 5 цього Порядку, здійснюється
Мінреінтеграції на підставі рішення міжвідомчої комісії,
прийнятого за зверненням особи, яка позбавлена особистої
свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною
адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на
тимчасово окупованих територіях України у зв’язку з
громадською, політичною або професійною діяльністю такої
особи, члена сім’ї, близького родича або законного представника
такої особи, шляхом перерахування Мінреінтеграції бюджетних
коштів на їх особові рахунки, відкриті у банківських установах, у
розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб,
встановлених на 1 січня календарного року, в якому прийнято
рішення міжвідомчої комісії.
Рішення про фінансування витрат за напрямом, зазначеним у
підпункті 8 пункту 5 цього Порядку, може прийматися
міжвідомчою комісією щороку протягом позбавлення особи
особистої свободи незаконними збройними формуваннями,
окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської
Федерації на тимчасово окупованих територіях України у зв’язку

Норма відсутня

з громадською, політичною або професійною діяльністю такої
особи у разі повторного звернення зазначеної особи, члена сім’ї,
близького родича або законного представника такої особи, а
також за умови встановлення бюджетних призначень за
відповідною бюджетною програмою у поточному році.
У разі коли особа, яка позбавлена особистої свободи
незаконними
збройними
формуваннями,
окупаційною
адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на
тимчасово окупованих територіях України у зв’язку з
громадською, політичною або професійною діяльністю такої
особи, член сім’ї, близький родич або законний представник
такої особи позбавлені можливості звернутися за отриманням та
отримати особисто бюджетні кошти за напрямом, зазначеним у
підпункті 8 пункту 5 цього Порядку, за письмовою заявою особи,
яка позбавлена особистої свободи незаконними збройними
формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами
влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях
України у зв’язку з громадською, політичною або професійною
діяльністю такої особи, написаною в присутності його адвоката,
що підтверджується підписом такого адвоката, бюджетні кошти
можуть перераховуватися на відкритий у банківській установі
особовий рахунок іншої визначеної в заяві особи.
72. Одержувачем (одержувачами) бюджетних коштів за
напрямом, зазначеним у підпункті 9 пункту 5 цього Порядку, є
громадське об’єднання або благодійна організація, що повинні
відповідати таким критеріям:
1) провадження діяльності з підтримки та захисту прав і
законних інтересів осіб, які позбавлені (були позбавлені)
особистої свободи незаконними збройними формуваннями,
окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської
Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською,

Норма відсутня

Норма відсутня

політичною або професійною діяльністю таких осіб, підтримки
зазначених осіб та членів їх сімей;
2) наявність досвіду надання підтримки та захисту прав і
законних інтересів осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної
агресії проти України, та членів їх сімей;
3) наявність державної реєстрації як юридичної особи та
статусу неприбуткової організації;
4) обґрунтованість пропозицій щодо фінансування програми
(проекту, заходу), зазначеного у підпункті 9 пункту 5 цього
Порядку, із зазначенням, зокрема, інформації про технічні
параметри проведення програми (проекту, заходу), строків її
реалізації, фінансових розрахунків.
73. Відбір одержувача (одержувачів) бюджетних коштів за
напрямом, зазначеним у підпункті 9 пункту 5 цього Порядку,
здійснює комісія, яка утворюється Мінреінтеграції. Критерії
відбору одержувача (одержувачів) та персональний склад комісії
затверджується Мінреінтеграції.
74. Для отримання бюджетних коштів одержувач бюджетних
коштів за напрямом, зазначеним у підпункті 9 пункту 5 цього
Порядку, подає головному розпоряднику бюджетних коштів:
1) копію статуту громадського об’єднання (благодійної
організації);
2) інформацію про діяльність громадського об’єднання
(благодійної організації), зокрема наявність у неї досвіду із
здійснення заходів за рахунок бюджетних коштів або інших
джерел, не заборонених законодавством;
3) план заходів за напрямом, зазначеним у підпункті 9 пункту
5 цього Порядку, в якому повинні бути зазначені найменування
кожного заходу, його виконавець, дата і місце проведення, сума
витрат на його підготовку та проведення;

4) кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням
кожного
заходу,
з
відповідними
розрахунками
та
обґрунтуваннями.
Розподіл бюджетних коштів за напрямом, зазначеним у
підпункті 9 пункту 5 цього Порядку, здійснюється згідно з планом
заходів, затвердженим та поданим одержувачем бюджетних
коштів та погодженим Мінреінтеграції.
Одержувачі бюджетних коштів за напрямом, зазначеним у
підпункті 9 пункту 5 цього Порядку, надсилають щокварталу до
20 числа наступного місяця Мінреінтеграції інформацію про їх
використання для її узагальнення і подання Мінфіну до 30 числа
зазначеного місяця.
8. Виплата одноразової грошової допомоги особам, яких
8. Використання бюджетних коштів за напрямом, зазначеним
позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних у підпункті 2 пункту 5 цього Порядку, здійснюється
формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Мінреінтеграції відповідно до Порядку здійснення соціального і
Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної
Луганській областях та тимчасово окупованій території України, агресії проти України, після їх звільнення, затвердженого
визначена у підпункті 2 пункту 5 цього Порядку, здійснюється в постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. №
порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
1122 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 4, ст. 201).
Норма відсутня
85. У випадках, передбачених пунктами 7, 71 і 8 цього Порядку,
заявники мають право подати до Мінреінтеграції електронне
звернення через Єдиний державний веб-портал електронних
послуг (далі – Портал Дія).
Електронне звернення може бути подано через Портал Дія
заявником, який пройшов автентифікацію з використанням
інтегрованої системи автентифікації, електронного підпису, що
базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису,
відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі
послуги” або інших засобів електронної ідентифікації, які дають
змогу однозначно встановити особу заявника.

Формування електронного звернення завершується після
накладення
електронного
підпису,
що
базується
на
кваліфікованому сертифікаті електронного підпису заявника.
Сформоване електронне звернення передається програмними
засобами Порталу Дія до Мінреінтеграції шляхом електронної
інформаційної взаємодії.
Інформація про результат розгляду електронного звернення
передається шляхом електронної інформаційної взаємодії через
інформаційні системи Мінреінтеграції до Порталу Дія.
Програмними засобами Порталу Дія в автоматичному режимі
повідомляється заявнику про результат розгляду електронного
звернення.
Порядок інформаційної взаємодії встановлюються Мінцифри
та Мінреінтеграції шляхом укладання договорів про
інформаційну взаємодію.
Інформаційна взаємодія Порталу Дія та інформаційних
систем Мінреінтеграції здійснюється в електронній формі з
дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи
та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі
послуги”, “Про захист персональних даних”, “Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.
Порядок здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх
звільнення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1122
12. Після повернення звільнених осіб на територію України їм
12. Після повернення звільнених осіб на територію України їм
виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 100 тис. виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 50
гривень за рахунок та в межах коштів, передбачених за програмою прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на
“Заходи щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення
позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними міжвідомчої комісії щодо визнання особи такою, що була
збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або позбавлена свободи внаслідок збройної агресії проти України, за
органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у рахунок та в межах коштів, передбачених за програмою “Заходи
зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були

вказаних осіб, підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, заходи позбавлені)
особистої
свободи
незаконними
збройними
з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади
державних стипендій імені Левка Лук’яненка”, крім осіб, яким було Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з
здійснено виплату одноразової грошової допомоги відповідно до громадською, політичною або професійною діяльністю вказаних
Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було осіб, підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, заходи з
незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати
збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на державних стипендій імені Левка Лук’яненка”, крім осіб, яким було
окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи здійснено виплату одноразової грошової допомоги відповідно до
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було
тимчасово окупованій території України, звільненим 27 грудня 2017 незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних
р. та 24 січня 2018 року, затвердженого постановою Кабінету збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на
Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 38 “Деякі питання окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи
соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та
свободи” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 13, ст. 447, № 24, ст. тимчасово окупованій території України, звільненим 27 грудня 2017
857), Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких р. та 24 січня 2018 року, затвердженого постановою Кабінету
було незаконно затримано в результаті акту збройної агресії з боку Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 38 “Деякі питання
Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 р. в районі соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої
Керченської протоки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів свободи” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 13, ст. 447, № 24, ст.
України від 5 грудня 2018 р. № 1066 “Деякі питання підтримки осіб, 857), Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких
яких було незаконно затримано в результаті акту збройної агресії з було незаконно затримано в результаті акту збройної агресії з боку
боку Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 р. в районі Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 р. в районі
Керченської протоки” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 100, ст. Керченської протоки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
3311), Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких України від 5 грудня 2018 р. № 1066 “Деякі питання підтримки осіб,
було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій яких було незаконно затримано в результаті акту збройної агресії з
незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або боку Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 р. в районі
органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих Керченської протоки” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 100, ст.
територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово 3311), Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких
окупованій території України та/або території Російської Федерації, було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій
звільненим 7 вересня 2019 р., затвердженого постановою Кабінету незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або
Міністрів України від 11 вересня 2019 р. № 845 “Деякі питання органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово

соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої окупованій території України та/або території Російської Федерації,
свободи” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 78, ст. 2693).
звільненим 7 вересня 2019 р., затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 вересня 2019 р. № 845 “Деякі питання
соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої
свободи” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 78, ст. 2693).
Норма відсутня
131. У випадку, передбаченому пунктом 13 цього Порядку,
заявники мають право подати до Мінреінтеграції електронне
звернення через Єдиний державний веб-портал електронних
послуг (далі – Портал Дія).
Електронне звернення може бути подано через Портал Дія
заявником, який пройшов автентифікацію з використанням
інтегрованої системи автентифікації, електронного підпису, що
базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису,
відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі
послуги” або інших засобів електронної ідентифікації, які дають
змогу однозначно встановити особу заявника.
Формування електронного звернення завершується після
накладення
електронного
підпису,
що
базується
на
кваліфікованому сертифікаті електронного підпису заявника.
Сформоване
електронне
звернення
передається
програмними засобами Порталу Дія до Мінреінтеграції шляхом
електронної інформаційної взаємодії.
Інформація про результат розгляду електронного звернення
передається шляхом електронної інформаційної взаємодії через
інформаційні системи Мінреінтеграції до Порталу Дія.
Програмними засобами Порталу Дія в автоматичному
режимі повідомляється заявнику про результат розгляду
електронного звернення.
Порядок
інформаційної
взаємодії
встановлюються
Мінцифри та Мінреінтеграції шляхом укладання договорів про
інформаційну взаємодію.

Інформаційна взаємодія Порталу Дія та інформаційних
систем Мінреінтеграції здійснюється в електронній формі з
дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи
та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі
послуги”, “Про захист персональних даних”, “Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах’’.

Віце-прем’єр-міністр України Міністр з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій
України
«____» _____________2022 р.

Ірина ВЕРЕЩУК

