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1. Кризове реагування.

2. Соціальний і правовий захист внутрішньо переміщених осіб.

3. Діяльність Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти 
за особливих обставин.

4. Робота гарячих ліній.

5. Національне інформаційне бюро.

6. Допомога звільненим з полону.

7. Гуманітарна допомога постраждалим від війни.

8. Захист інформаційного суверенітету України.

9. Санкційна політика.

10. Облік завданих збройною агресією збитків.

11. Протимінна діяльність.

12. Нормотворча діяльність.

13. Міжнародна діяльність.

Основні напрями роботи:
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З перших тижнів повномасштабного вторгнення організовано 
165 гуманітарних коридорів, якими за березень-травень евакуйовано понад 
350 тисяч цивільних осіб: переважно жінок, дітей і літніх людей, у тому 
числі цивільних осіб з Азовсталі.

Забезпечено роботу Координаційних штабів з питань евакуації цивільного 
населення з небезпечних територій, в межах роботи яких загалом 
евакуйовано понад 150 тисяч осіб. 

У квітні 2022 року створено інститут Уповноваженого з питань осіб, 
зниклих безвісти за особливих обставин. 

Створено 7 спеціальних груп з пошуку тіл, речей і документів загиблих осіб, 
якими здійснено понад 50 виїздів на деокуповані території, в результаті 
яких ексгумовано більш як 700 тіл (останків), речей і документів.

Уповноваженим організовано 16 передач тіл загиблих, у результаті яких
забезпечено репартацію 869 тіл (останків) загиблих у зв'язку зі збройною
агресією проти України.

Основні досягнення у 2022 році: 
кризове реагування

1.

2.

3.
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У червні 2022 року утворений Координаційний штаб з питань захисту прав 
депортованих осіб. В межах роботи штабу надано сприяння понад 
200 тисячам осіб, які покинули територію рф.

Створено портал «Діти війни», в межах роботи якого налагоджено збір 
і міжвідомчий обмін інформацією стосовно депортованих дітей. Наразі 
зібрано інформацію про 13 613 депортованих дітей.

Повернуто 125 дітей, що були незаконно депортовані до рф і тимчасово 
окупованих територій.

Забезпечено виконання Закону України «Про соціальний і правовий захист 
осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи 
внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей», який був 
поданий Президентом України та набрав чинності 19 листопада 2022 року.  

1448 особам, звільненим з полону, та 462 сім’ям військових і цивільних осіб, 
які наразі знаходяться у ворожому полоні, виплачено одноразову грошову 
допомогу у розмірі 100 тисяч гривень кожному.

Загальна сума допомоги – 191 мільйони гривень. 

Основні досягнення у 2022 році: 
захист прав осіб, постраждалих від війни

1.

2.

3.
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Для організації консультування ВПО, громадян, які проживають на тимчасово 
окупованих територіях, цивільного населення, постраждалого внаслідок 
збройної агресії російської федерації проти України, а також інших осіб у 
Мінреінтеграції запроваджено роботу гарячих ліній: 

 1548
гаряча лінія з кризових питань;

 1648
гаряча лінія Національного інформаційного бюро з питань, які стосуються 
військовополонених та загиблих, утримуваних цивільних осіб, зниклих 
безвісти та депортованих осіб; 

+38 (066) 813-62-39
гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО;

0 800 339 247
гаряча лінія Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих 
обставин;  

0 800 750 107
гаряча лінія Мінреінтеграції.

Робота гарячих ліній
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У 2022 році Міністерством розроблено і прийнято або забезпечено прийняття 128 
нормативно-правових актів з усіх напрямів діяльності, зокрема:

Нормотворча діяльність 

5 законопроєктів
(очікують на розгляд 
Верховною Радою)

1 постанова 
Верховної Ради 
України

2 Укази Президента 
України

47 постанов 
Кабінету Міністрів 
України

23 розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України

50 наказів 
Мінреінтеграції, які 
підлягають державній 
реєстрації
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 Для визначення переліку заходів і діяльності, які не будуть підпадати під 
кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність, Мінреінтеграції
розроблені проєкти законів України «Про внесення змін до Закону України "Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України" щодо особливостей діяльності на тимчасово 
окупованій території України» (реєстр. № 7646) та «Проект Закону про 
внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення 
відповідальності за колабораційну діяльність» (реєстр № 7647). 

 З метою запровадження кримінальної відповідальності за здійснення 
примусової паспортизації та сприяння їй Кабінет Міністрів України за 
ініціативи Мінреінтеграції подав проєкт Закону України «Про внесення змін до 
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 
протидії російській паспортизації» (реєстр. № 8052). 

 Для визначення правових та організаційних засад функціонування системи 
застосування норм міжнародного гуманітарного права в Україні Міністерство 
спільно з профільною тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради 
України розробили проєкт Закону України «Про застосування та дотримання 
норм міжнародного гуманітарного права в Україні» (реєстр. № 8268).

Важливі законодавчі ініціативи:
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У червні 2022 року запроваджено посаду 
Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених 
осіб.

На сьогодні в Україні офіційно зареєстровано 
4 867 106 ВПО, а за міжнародними оцінками кількість 
внутрішніх переселенців перевищує 
7 мільйонів громадян. Ще понад 4 мільйони осіб 
зареєструвалися для отримання тимчасового захисту у 
Європі. 

У зв’язку з викликами, спричиненими 
повномасштабною агресією рф проти України, 
Уповноважений ініціював перегляд затвердженої 
Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб і 
впровадження середньострокових рішень щодо 
внутрішнього переміщення до 2024 року. 

В межах Проєкту Ради Європи «Внутрішнє переміщення 
в Україні: розробка сталих рішень. Фаза ІІ» з вересня по 
грудень підготовлено проєкт оновленої Стратегії 
державної політики щодо внутрішнього переміщення 
до 2024 року. Також підготовлено 3 щомісячні доповіді 
Уповноваженого з питань ВПО. 

Захист внутрішньо переміщених осіб
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Починаючи з червня 2022 року, Віцепрем’єр-міністр 
України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України Ірина Верещук
здійснила 16 робочих поїздок до областей України, а 
саме Чернігівської, Київської, Полтавської, Харківської, 
Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Одеської, 
Миколаївської, Черкаської, Вінницької, 
Кіровоградської, Житомирської, Хмельницької, Івано-
Франківської, Закарпатської. 

Ціль поїздок – вирішення проблемних питань 
розміщення та проживання ВПО. В межах робочих
поїздок відвідано декілька десятків місць компактного 
проживання. Під час відвідувань зазначеним закладам 
надавалася гуманітарна допомога у вигляді теплих 
речей, постільних і гігієнічних наборів, харчових 
продуктів.  

Також проведено 16 нарад з головами територіальних 
громад у яких розміщуються ВПО, і 16 зустрічей з 
представниками міжнародних благодійних організацій, 
які допомагають у вирішенні питань облаштування 
МКП.

Захист внутрішньо переміщених осіб
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Мінреінтеграції координує надання міжнародними 
організаціями допомоги внутрішньо переміщеним особам, 
зокрема:
 Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) передано:

- 50 000 наборів для екстреного ремонту в Київську, 
Чернігівську, Сумську та Харківську області;

- 32 000 матраців, 47 500 ковдр, 15 500 подушок, 
1500 розкладачок і 13 500 кухонних наборів у 
Житомирську, Закарпатську, Кіровоградську, Миколаївську, 
Херсонську, Хмельницьку, Полтавську області та м. 
Чернівці;

- 500 ліжкомісць у Тернопільську область;
 Уряд Польщі передав Україні гуманітарну допомогу для 

внутрішньо переміщених осіб – понад 94 тисячі одиниць 
(предметів) допомоги. 

 Евакуйованим дітям і дітям на деокупованих територіях 
ЮНІСЕФ надаються набори зимового одягу для дітей з-поміж 
ВПО віком від 2 до 14 років. Станом на 22.12.2022 забезпечено 
наборами зимового одягу понад 112 000 дітей.

 Мінреінтеграції разом зі Всесвітньою продовольчою 
програмою реалізують спільний гуманітарний проєкт із 
забезпечення продуктовими наборами маломобільних 
переселенців, яких евакуювали з небезпечних регіонів. Вже 
доставлено продукти для близько 5 тисяч громадян у майже 
150 спеціалізованих установ. Проєкт триває.

 ДСНС передано 85 безпілотних літальних апаратів (дронів).

Гуманітарна допомога постраждалим від війни
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На виконання доручень Віцепрем’єр-міністра України –
Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України Ірини Верещук у прифронтових  
областях:

 розблоковано доступ до понад 331 автоматизованих 
систем і реєстрів у територіальних громадах для 
забезпечення доступу населення до адміністративних 
і соціальних послуг;

 загалом придбано понад 226 тис. м3 дров на суму 
понад 524, 5 млн грн. Наразі триває процес
розподілення між прифронтовими територіальними
громадами. 

Кризове реагування на виклики
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В межах роботи Координаційного штабу з питань 
деокупованих територій:

 охоплено 947 звільнених населених пунктів 
Миколаївської, Херсонської, Донецької, 
Луганської та Харківської областей;

 забезпечено здійснення виплат грошової 
допомоги мешканцям деокуповних населених 
пунктів (від Товариства Червоного Хреста 
України по 1200 гривень, від МОМ – по 
2200 гривень) на суму понад 106 млн гривень;

 передано Харківській області 150 станцій 
супутникового інтернету Starlink;

 на звільнені та прифронтові території
міжнародними організаціями направлено понад
400 генераторів різних потужностей;

 для опалення житлових будинків на деокуповані
території передано понад 6 тисяч печей 
металевих (буржуйок) і близько 6,5 тисячі 
кубічних метрів деревини паливної (дров).

Координаційні штаби
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В березні утворено Координаційний штаб з 
питань поводження з військовополоненими. 
Протягом 3 місяців, поки головою штабу була 
Ірина Верещук, з полону вдалося звільнити 403 
особи, з них 100 цивільних. Наприкінці травня 
штаб був переданий під управління ГУР МО. 

Наприкінці липня утворено Координаційний штаб 
з питань підготовки проведення обов’язкової 
евакуації населення Донецької області в умовах 
воєнного стану.

За пропозиціями Координаційного штабу 2 серпня 
2022 року Уряд оголосив обов’язкову евакуацію з 
Донецької області. 

Координаційні штаби
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В червні 2022 року утворений Координаційний штаб з питань захисту прав 
депортованих осіб. За час роботи штабу надано сприяння понад 200 тисячам 
осіб, які покинули територію рф.

В межах роботи Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду 
громадян України з тимчасово окупованої Російською Федерацією території 
України, зокрема Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, через 
територію інших країн на територію України, допомоги у поверненні в Україну 
запроваджено механізм дистанційної ідентифікації та подальшого оформлення, 
виготовлення посвідчення на повернення в дипломатичних 
установах/консульствах України в сусідніх країнах.

Постанова КМУ від 21 жовтня 2022 року № 1201 «Про реалізацію експериментального 
проекту щодо оформлення на території України посвідчення особи на повернення в 
Україну».

Координаційні штаби
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У квітні 2022 року змінами до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих 
безвісти за особливих обставин» передбачено утворення в апараті
Мінреінтеграції посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за 
особливих обставин, а також його Секретаріату. За цей час:

 Уповноваженим організовано 16 передач тіл загиблих, у результаті яких
забезпечено репартацію 869 тіл (останків) загиблих у зв'язку зі збройною
агресією проти України.

 Створено 7 спеціальних груп з пошуку тіл, речей і документів загиблих осіб, 
якими здійснено понад 50 виїздів на деокуповані території, в результаті яких 
ексгумовано більш як 700 тіл (останків), речей і документів.

 Розшукано та повернуто для поховання тіла загиблих із зон бойових 
зіткнень: понад 3000.

 Заведено справ з розшуку осіб, зниклих безвісти: 13 835.

Діяльність Уповноваженого з питань осіб, 
зниклих безвісти за особливих обставин
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Національне інформаційне бюро створене 17 березня на виконання Женевських 
конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року. 

Ключові завдання НІБ: 

 збір, централізація й узагальнення інформації про військовополонених і загиблих 
комбатантів з обох сторін конфлікту,

 збір інформації про постраждалих внаслідок збройної агресії осіб: утримуваних 
цивільних осіб, зниклих безвісти, примусово переміщених (депортованих) тощо.

Національне інформаційне бюро

297 148 звернень було 
прийнято НІБом, з них:

 192 050 дзвінків 
операторами гарячої лінії 
НІБ 1648,

 45 238 звернень через 
форму на сайті,

 31 360 звернень через чат-
боти у Telegram і Viber,

 28 500 звернень через 
електронну скриньку.

1596 осіб звільнено з 
російського полону, з них:

 1464 військовослужбовці,

 132 цивільні особи.

4929 листів передано, з 
них:

 2102 рідним від українських 
полонених,

 2827 полоненим від 
близьких.

Ключові результати НІБ: 
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З початку повномасштабного вторгнення рф на всіх ресурсах міністерства 
опубліковано 14 180 матеріалів, зокрема на офіційному сайті – 1426 матеріалів, у 
соцмережах – 7852 матеріали.

Проведено дві інформаційні кампанії:

 «Гарячі лінії Уряду допомагають» для популяризації гарячих ліній міністерств 
(поширено 20 текстових і візуальних матеріалів);

 щодо протидії незаконній паспортизації та «референдумам» на ТОТ (поширено 
понад 700 тематичних публікацій, 18 цифрових банерів, 9 аудіоматеріалів, 10 
відео та 3 порадники).

На деокупованих територіях розміщено 23 постери на зовнішніх рекламних 
носіях формату білборд, зокрема у Херсонській області – 19, Харківській – 4. Крім 
того, надруковано 5 тиражів буклетів (60 тисяч одиниць) з корисною 
інформацією для мешканців ДОТ.

Організовано роботу 9 мовників, які транслюють сигнал на деокуповані та 
прилеглі до них регіони. Згенеровано 167 годин інформаційного контенту на 
телебаченні та 459 годин на радіо, який містив корисні та важливі повідомлення 
для мешканців зазначених територій.

Захист інформаційного суверенітету України
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Від початку відкритої збройної агресії російської федерації проти України 
24 лютого 2022 року Мінреінтеграції розроблено 10 санкційних пакетів (у тому 
числі два секторальних пакети), якими ініційовано застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) до 466 фізичних осіб і 331 юридичної особи.

Санкційна політика
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Облік завданих збройною агресією збитків

Постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 326 та 
від 22 липня 2022 року № 951 започатковано визначення шкоди та збитків, завданих Україні 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

 21 галузевий напрям визначення шкоди та збитків.

 Понад 423 млрд доларів США — обсяг непрямих економічних втрат, пов’язаних із 
людськими втратами.

 Понад 32 млрд доларів США — попередній обсяг прямих втрат.

 В межах робочої групи «Аудит збитків» Національної ради з відновлення України від
наслідків війни підготовлено попередній розрахунок прямих збитків — $95,5 млрд і 
мінімальних потреб у відновленні зруйнованих активів — $165,1 млрд. Дані були 
представлені на Міжнародній конференції з питань відновлення України у м. Лугано 
(Швейцарія). Також було визначено структуру створеного пізніше Державного реєстру
майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, 
спричинених військовою агресією РФ.

 У 2022 році проведено 2 засідання Комісії з проведення аудиту збитків, завданих 
Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Робота Комісії полягала в 
координації діяльності органів виконавчої влади щодо виконання постанови КМУ від 20 
березня 2022 року № 326 (визначення шкоди та збитків, завданих Україні в результаті 
збройної агресії РФ). 

 Наразі погоджено, затверджено наказами й зареєстровано у Мін’юсті 10 методик, 
8 методик погоджено Мінреінтеграції без зауважень, 4 методики перебувають на 
опрацюванні в Мінреінтеграції, 4 методики — на стадії підготовки міністерствами.
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За координації Мінреінтеграції реалізовано низку заходів із залученням допомоги
від Міжнародних партнерів, зокрема:

1. 99 000 000 доларів США спрямовано на здійснення соціальних виплат ВПО для 
покриття витрат на проживання в межах проєкту «Східна Україна: возз’єднання, 
відновлення та відродження (Проєкт 3В)», що реалізується за підтримки Світового банку.

2. За підтримки Уряду Німеччини та Кредитної установи для відбудови (KfW) укладено 512 
договорів на суму 668 100 000 гривень з метою надання пільгових кредитів для 
придбання житла ВПО.

3. В рамках роботи Координаційного штабу з питань деокупованих територій було 
залучено фінансову підтримку від міжнародних організацій та налагоджено процес 
виплат для населення Харківщини, Херсонщини та Донеччини. 

 65 845 осіб отримали фінансову допомогу на загальну суму 79 014 000 гривень від 
Товариства Червоного Хреста України та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

 12 393 особи отримали фінансову допомогу на загальну суму 27 264 600 гривень за 
підтримки Міжнародної організації з міграції.

4. За підтримки Фонду «Партнерство за сильну Україну» з-поміж 77 об’єктів, розташованих 
на звільнених територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської та Херсонської 
областей, завершено ремонт 25 об’єктів, на решті об’єктів роботи тривають. 

Міжнародна діяльність
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Розпорядженням КМУ від 15.04.2022 № 288-р. схвалений оперативний план 
заходів з протимінної діяльності. 

У 2022 році:

 10 мільйонів осіб охоплено СМС-інформуванням про небезпеку 
від вибухонебезпечних предметів.

 128 тисяч роздаткових матеріалів з мінної безпеки розповсюджено 
серед населення деокупованих територій.

 138 білбордів і сітілайтів щодо безпечної поведінки розміщено 
на території Київської, Чернігівської та Харківської областей.

2200 маркувальних знаків передано громадам звільнених територій.

 10 відеороликів з мінної безпеки було створено.

 З 24.02.2022 на деокупованих територіях знищено 252 550 мін і боєприпасів, 
що не вибухнули.

Протимінна діяльність
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Збільшити вдвічі загальну суму міжнародної допомоги для внутрішньо 
переміщених осіб у вигляді грошових виплат ВПО (в тому числі шляхом 
зменшення витрат міжнародних донорів на менш ефективні форми 
допомоги внутрішнім переселенцям).

У 2022 році сума грошової допомоги для ВПО становила 735 млн доларів 
США, у 2023 році планується залучити 1,5 млрд доларів США.

Забезпечити прийняття проєкту Закону України «Про застосування та 
дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Україні» (реєстр. 
№ 8268).

Пріоритети на 2023 рік:

1.

2.



Дякую за увагу

Разом до перемоги!
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