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ІНФОРМАЦІЯ 

390_Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 
(КВК)  (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

про досягнення запланованої мети,  завдань та  результативних показників бюджетних програм, а також  цілей державної політики 

за результатами 2020 року 

1. Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках

тис.грн 

Найменування 
2018 рік 

звіт 

2019 рік 

звіт 

2020 рік 

план 

зі змінами 

звіт 

відхилення 

звітних 

показників від 

планових 

1 2 3 4 5 6 

Видатки, всього 99 168,3 115 537,4 123 718,9 116 092,8 - 7 626,1

у т. ч. загальний фонд 82 270,3 78 727,9 89 712,3 83 369,5 - 6 342,8

 спеціальний фонд 16 898,0 36 809,5 34 006,6 32 723,3 - 1 283,3

Надання кредитів, всього 510 100,0 0* - 510 100,0

у т. ч. загальний фонд 

 спеціальний фонд 510 100,0 0* - 510 100,0

Всього видатки та надання кредитів 99 168,3 115 537,4 633 818,9 116 092,8 - 517 726,1

у т. ч. загальний фонд 82 270,3 78 727,9 89 712,3 83 369,5 - 6 342,8

 спеціальний фонд 16 898,0 36 809,5 544 106,6 32 723,3 - 511 383,3

*в лютому 2021 року Мінреінтеграції було надано до ДКСУ річну бюджетну та фінансову звітність із зазначенням касових видатків за

бюджетною програмою 3901630 у сумі 21 543,3 тис. грн.



 

 

 

 

 

 

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2018-2020 роках  

Найменування, одиниця виміру 
2018рік 

факт 

2019 рік 

факт 

2020 рік 

план факт 

відхилення 

фактичних 

показників від 

планових 

1 2 3 4 5 6 

Ціль 1 Реінтеграція тимчасово окупованих територій та населення, що на них проживає, в єдиний конституційний простір України 

Показник досягнення  цілі, одиниця виміру      

Затрат 
 

    

Кількість штатних одиниць, од. 

 

119 0 178 178  

Загальна площа приміщень, орендованих 

Міністерством, кв.м. 

 

1935,9 1969,9 1969.9 4452.5 2482.6 

Кількість відряджень працівників, од. 

 

135     

Кількість службових легкових автомобілів, од. 

 

3 3 3 3  

Кількість державних службовців, залучених в 

рамках реалізації комплексної реформи 

державного управління, од. 

 

 

1     

Продукту 
 

    

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг 

громадян України, од. 

 

914 1272 1896 1810 -86 

Кількість отриманої та опрацьованої 

кореспонденції (доручень, листів) од. 

 

9738 8632    

Кількість розроблених нормативно-правових актів, 

од 

 

32 23 19 64 45 



 

 

Кількість підготовлених проектів із залученням 

міжнародної технічної допомоги, од. 

 

 7 3 5 2 

Кількість заходів з постачання гуманітарних 

вантажів, товарів та послуг в населенні пункти, де 

органи державної влади тимчасово не здійснюють 

своїх повноважень, реалізацію яких здійснено за 

сприяння та координацією Міністерства, од. 

 

 

 

 

4 5    

Кількість опрацьованих звітів гуманітарних 

організацій для підготовки інформаційно- 

аналітичних матеріалів з питань дотримання прав і 

свобод людини і громадянина, з проблемних 

питань функціонування систем газо-, водо-, 

електропостачання на тимчасово окупованих 

територіях та окремих територіях, де органи 

державної влади тимчасово не здійснюють своїх 

повноважень, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 12 20 20  

Кількість відправлених гуманітарних вантажів в 

населені пункти тимчасово окупованої території 

Донецької та Луганської областей, організаційні 

заходи щодо яких здійснено Міністерством, од. 

 

 40 70 30 

Кількість розроблених інформаційно-аналітичних 

матеріалів щодо ситуації на територіях Донецької 

та Луганської областей, од. 

 

 

5 5 5 7 2 

Кількість заходів з популяризації геопорталу 

економічного та соціального відновлення Донбасу, 

у тому числі з метою його наповнення та 

актуалізації, од. 

 

 

 

3 3    

Кількість розроблених інформаційно-аналітичних 

матеріалів з питань конфліктного та 

постконфліктного врегулювання, од. 

 

 

2 9    

Кількість створених та впроваджених систем 

технічного захисту інформації, од. 

 

2     

Кількість придбаної офісної та комп'ютерної 

техніки, од. 

 

 8    



 

 

Кількість проведених діалогових заходів у 

громадах, направлених на формування високого 

рівня згуртованості, соціальної єдності та 

відбудови довіри між громадянами України, од. 

 

 15 6 -9 

Ефективності 
 

    

Кількість отриманої та опрацьованої 

кореспонденції (доручень, листів) на одного 

працівника, од. 

 

 

82 93    

Середня вартість людино-дня відрядження 

працівників, тис. грн. 

 

1,5     

Середня вартість створення та впровадження 

однієї системи технічного захисту інформації, тис. 

грн. 

 

 

93,5     

Середня вартість придбаної одиниці офісної та 

комп'ютерної техніки, тис. грн. 

 

 17,1    

Якості 
 

    

Питома вага вчасно виконаних доручень у їх 

загальній кількості, відс. 

 

80 100    

Рівень підготовки проектів із залученням 

міжнародної технічної допомоги, відс. 

 

133 175    

Рівень впровадження систем технічного захисту 

інформації, відс. 

 

100     

Рівень впровадження Міністерством заходів з 

постачання гуманітарних вантажів, товарів та 

послуг в населені пункти тимчасово окупованої 

території Донецької та Луганської областей, відс. 

 

 

 

 
166    

Рівень забезпечення працівників офісною та 

комп’ютерною технікою, відс. 

 

100    

Збільшення кількості згуртованих 

громад шляхом впровадження  

інструментів попередження 

конфліктів в громадах, що зазнали негативного 

впливу внаслідок збройного конфлікту, од. 

 

9    



 

 

Збільшення кількостівнутрішньопереміщених осіб, 

інтегрованих за новим місцем проживання, 

порівняно з минулим роком, відс. 

 

6 10 10  

Питома вага впроваджених нормативно правових 

актів у загальній кількості розроблених, відс. 

 

 100 73,4 -26,6 

Збільшення кількості осіб (дітей) з тимчасово 

окупованих територій, які вступили до закладів 

вищої освіти, у порівнянні з минулим роком, відс. 

 

 5 8,6 3,6 

Висновок про досягнення цілі 

          Протягом 2018 року для забезпечення виконання результативних показників МТОТ розроблено та затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 328 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок 

дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють своїх повноважень, на тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей. 

         За результатами засідань Комісії з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною 

адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною 

діяльністю таких осіб, виплачено 77 заявникам кошти на загальну суму 7 700 тис. грн (сім мільйонів сімсот тисяч гривень). 

         Відповідно до Постанови КМУ від 18.04.2018 № 328 проведено 7 засідань Комісії, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей. 

         Перераховано кошти у розмірі 2 400 тис. грн (два мільйони чотириста тисяч гривень) на рахунки сімей 24 українських моряків, незаконно затриманих в результаті акту збройної 

агресії з боку Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки. 

         Підписано Указ Президента України «Про державні стипендії імені Левка Лук'яненка» від 07 грудня 2018 року № 417/2018. Також, розроблено проект Указу Президента України 

«Про призначення державних стипендій імені Левка Лук'яненка». 

         Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 1066 «Деякі питання підтримки осіб, яких було незаконно затримано в результаті акту збройної агресії 

з боку Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки». 

    У 2019 році почали надавати послуги лікарні у Кам'янському Дніпропетровської області, Пермайському Харківської області. 

    Для лікарні у Первомайську Миколаївської області докуплене медичне обладнання, що дало змогу завершити заплановане укомплектування обладнанням та інвентарем для 

повноцінного надання послуг. 

    Загалом протягом звітного періоду закуплено переважна більшість закупівель товарів для субпроектів та майже половину від запланованої кількості консультаційних 

послуг. 

     Так, у Куп'янську Харківської області, у Первомайську Миколаївської області, у Бердянську Запорізької області почали надавати  консультаційні послуги: юридичні 

послуги, послуги з підвищення кваліфікації психологів, тренінги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), ветеранів АТО/ООС та для членів сімей осіб з інвалідністю віком 

від 18 років. 

      Завершено капітальний ремонт приміщення для субпроєкту у Миколаєві. 

      В 20І9 році було закінчено капітальний ремонт частини приміщень будівлі комунального закладу "Кам'янська міська лікарня №5" Дніпропетровської обласної ради, що 

знаходиться за адресою м. Кам'янське, вул.Освітня,12 (субпроєкт "Створення центру медичної реабілітації учасників бойових дій, зокрема, учасників АТО та інших пільгових 

груп на базі комунального закладу "Кам'янська міська лікарня №5" ДОР") та капітальний ремонт частини приміщень будівлі для розміщення Центру підтримки та дозвілля для 

ВПО та ветеранів АТО за адресою: м. Миколаїв, провул. Кобера, ІЗа-8 (субпроєкт "Нові можливості адаптації внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО у громаду м. 

Миколаєва"). 

     В 2019 році було укладено 7 договорів на надання консультаційних послуг з проведення навчальних заходів та заходів психо-соціальної та медичної реабілітації, надання 



 

 

юридичної допомоги в рамках реалізації субпроєктів. 

     По субпроєкту "Реабілітація та відновлення - крок у комфортне життя" м. Бердянськ, Запорізької області - укладено 3 договори на проведення 4 психологічних тренінгів да 

наступних категорій осіб: ВПО, ветеранів АТО/ООС та членів сімей осіб з інвалідністю. Тренінги буде проведено для 180 осіб, за графіком тренінги мають бути проведені 

протягом грудня 2019 року та січня 2020 року. 

     По субпроєкту "Надання Центром психологічної підтримки та реабілітації внутрішньо переміщеним особам, учасникам та ветеранам АТО" м. Первомайськ, Миколаївська 

обл. - укладено договір на проведення семінарів- тренінгів для психологів, за графіком тренінги мають бути проведені до кінця січня 2020 року. По субпроєкту "Кожен має 

значення" у місті Куп'янську Харківської області укладено договір на надання юридичних послуг. Консультант надаватиме послуги до кінця травня 2020 року. 

     Проведення тренінгів для підвищення кваліфікації практикуючих психологів, які залучені до субпроєктів. 17 грудня 2019 року було проведено Круглий стіл з реалізації 

субпроектів за участі представників Світового Банку, МТОТ, ініціаторів та імплементаторівсубпроєктів.  

В 2020 році Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 212 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" прийнято 

рішення відмінити реорганізацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України шляхом приєднання до Міністерства у 
справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, утворивши Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

У зв’язку. 

У 2020 році Мінреінтеграції було укладено договори про залучення міжнародної технічної допомоги: 1. Додаткова угода №3 від 29.07.2020 до Угоди № 633527/2 з 

Посольством Швейцарської Конфедерації в Україні "Організація проведення наукових досліджень із залученням вітчизняних та міжнародних фахівців для пошуку 

довгострокових рішень у сфері розбудови миру, попередження та врегулювання конфліктів" 2. Додаткова угода №1 від 29.07.2020 до Угоди № 633527/4 з Посольством 

Швейцарської Конфедерації в Україні  "Підвищення спроможності Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України щодо здійснення координації 

програм з оцінки ризиків виникнення конфліктів в громадах та розвиток місцевого потенціалу з підвищення рівня соціальної згуртованості громад, що зазнали негативного 

впливу внаслідок збройного конфлікту" 3. б/н від 27.02.2020 з Німецьким товариством міжнародного співробітництва "Спеціальна програма підтримки Східної України 

(підконтрольні Уряду території)" 4. б/н від 25.03.2020 з Урядом ФРН "Покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб на сході України" 5.  б/н від 27.08.2020 з 

Представництвом Датської ради у справах біженців "Реалізація спільних ініціатив, спрямованих на вирішення питань захисту прав та інтересів ВПО, подолання наслідків 

збройного конфлікту" 
Керуючись своїми повноваженнями та функціями, Міністерство розпочало співпрацю з Координатором проектів ОБСЄ в Україні (далі - КП ОБСЄ) у 2018 році в рамках 

проекту КП ОБСЄ «Діалог заради реформ та суспільного єднання». Діяльність здійснювалась згідно пріоритетного напряму ІІІ «Соціальна стійкість, розбудова миру» 

«Державної цільової програми з відновлення та розбудови миру в східних регіонах України», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.18 р. № 1071 

(зокрема завдання 2 «Підвищення рівня ефективності діалогів з питань примирення в територіальних громадах» та завдання 3 «Підвищення спроможності територіальних 

громад з питань управління процесами попередження та врегулювання конфліктів»).  

Метою Проекту є запровадження механізмів для посилення суспільної злагоди шляхом залучення до діалогу та надання можливості висловитися людям різних цільових груп. 

У рамках Проекту імплементувалися «Методичні рекомендації щодо оцінки ризиків виникнення конфліктів в громадах, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту» (далі – МР), розроблені та затверджені Міністерством (наказ Міністерства від 21.11.2018 №117). 

Пілотними громадами в рамках проекту було обрано Соледарську міську об’єднану територіальну громаду (Донецька обл.) та Лисичанську територіальну громаду (Луганська 

обл.).  

В листопаді 2019 року імплементацію Проекту було пролонговано в 3-х громадах Херсонської області. Сектором Міністерства в Херсонській області проводиться регулярний 

моніторинг ситуації безпеки в регіоні, зокрема, щодо виявлення передумов для розвитку конфліктних ситуацій. У ході моніторингу було визначено, що саме Каланчацька 
ОТГ, селище Новоолексіївка та громада міста Херсона потребують обстеження на предмет вразливості до виникнення конфліктів і посилення соціальної напруги.  

Протягом січня 2020 року було здійснено збір та аналіз інформації з метою ідентифікації існуючих конфліктів та ризиків виникнення нових конфліктів у громадах. Процес 

збору та аналізу інформації охоплював питання мiсцевого життя в сферах полiтики, економiки, соцiального забезпечення, довкiлля, захисту i безпеки. У ході дослідження було 

визначено суперечності, напруження, відкриті та приховані конфлікти мiж особами, групами осiбвсерединi громади, групами осiб та мiсцевою владою.  

Під час збору iнформацiї та оглядового обстеження громади було узагальнено доступну iнформацiю про громаду, включаючи статистичні дані, результати 

соцiологiчнихдослiджень, оцiнювань, проведених державними iнституцiями, нацiональними та мiжнародними неурядовими органiзацiями. 

В лютому 2020 року було презентовано проміжні результати імплементації МР у громадах с. Новоолексіївка, Каланчацької ОТГ та м. Херсон для представників міжнародних 

організацій і дипломатичних місій в Україні, а також для представників органів місцевої влади зазначених громад з відповідним напрацюванням подальших кроків в 



 

 

імплементації проекту.  

17 – 19 лютого 2020 року в м. Одесі за підтримки КП ОБСЄ відбувся тренінг з основ конфліктної чутливості для представників громад. Під час триденного тренінгу учасникам 
було запропоновано визначити теми для проведення діалогових заходів щодо конфліктів, які були виявлені під час дослідження. 

У лютому-березні представниками Міністерства, КП ОБСЄ та Національної асоціації медіаторів України було проведено ряд діалогових заходів, які відбувалися у м. Херсон, 

зокрема, зустрічі на теми: «Розробка ефективної стратегії/бачення розвитку міста Херсона» та «Взаємовідносини між органами місцевого самоврядування Новоолексіївської 

селищної громади». В зв’язку із введенням карантину, проведення заходу для Каланчацької ОТГ було скасовано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Мета, завдання та результативні показникибюджетних програм у 2020 році 

 

3.1. 3901010 
(КПКВК ДБ) 

1010 
(КФКВК) 

Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

(найменування бюджетної програми) 

Мета бюджетної програми:Забезпечення формування та реалізація державної політики з питань реінтеграції мешканців тимчасово 

окупованих територій до конституційного простору України. 

Завдання бюджетної програми 

 № 

з/п 

Завдання 

1. Відновлення прав та свобод громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації   



 

 

2. Реінтеграція тимчасово окупованих територій України та її населення в єдиний конституційний простір. 

 

Видатки / надання кредитів у 2020 році 

тис.грн 

 План 

зі змінами 
Звіт 

 

Відхилення 

звітних показників від 

планових 

1 2 3 4 

Всього 47 778,7 45 198,8 - 2 579,9 

у т. ч. загальний фонд 33 237,9 31 941,3 - 1 296,6 

спеціальний фонд 14 540,8 13 257,5 -1 283,3 

Ключові результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Планові результативні показники 
Фактичні результативні 

показники 

Відхилення фактичних від 

планових 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Затрат           

1 Кількість штатних одиниць од. 178  178 178  178    

2 
Загальна плоша приміщень, 
орендованих Міністерством 

кв. м 1969,9  1969,9 4452,5  4452,5 2482,6  2482,6 

3 
Кількість службових легкових 
автомобілів 

од. 3  3 3  3    

 Продукту           

1 
Кількість розглянутих 
звернень, заяв, скарг громадян 
України 

од. 1896  1896 1810  1810 -86  -86 

2 
Кількість розроблених 
нормативно-правових актів 

од. 19  19 64  64 45  45 

3 
Кількість укладених договорів 
про залучення міжнародної 
технічної допомоги 

од. 3  3 5  5 2  2 



 

 

4 

Кількість опрацьованих звітів 
гуманітарних організацій для 
підготовки інформаційно-
аналітичних матеріалів з 
питань дотримання прав і 
свобод людини і громадянина 
на тимчасово окупованих 

територіях 

од. 20  20 20  20    

5 

Кількість відправлених 
гуманітарних вантажів в 
населені пункти тимчасово 
окупованої території 
Донецької та Луганської 
областей, організаційні заходи 

щодо яких здійснено 
Міністерством 

од. 40  40 70  70 30  30 

6 

Кількість розроблених 
інформаційно-аналітичних 
матеріалів щодо ситуації на 
тимчасово окупованих 
територіях 

од. 5  5 7  7 2  2 

7 

Кількість проведених 
діалогових заходів у громадах, 
направлених на формування 
високого рівня згуртованості, 
соціальної єдності та 
відбудови довіри між 
громадянами України 

од. 15  15 6  6 -9  -9 

 Якості           

1 

Питома вага впроваджених 
нормативно правових актів у 

загальній кількості 
розроблених 

від. 100  100 73,4  73,4 -26,6  26,6 

2 

Збільшення кількості 
внутрішньо переміщених осіб, 
інтегрованих за новим місцем 
проживання, у порівнянні з 
минулим роком 

від. 10  10 10  10    

3 

Збільшення кількості осіб 
(дітей) з тимчасово 
окупованих територій, які 
вступили до закладів вищої 
освіти, у порівнянні з 
.минулим роком 

від. 5  5 8,6  8,6 3,6  3,6 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових  
затрат: 



 

 

п. 2 Різниця пояснюється укладанням Мінреінтеграції договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 12.11.2020 р.№ 8714. 

продукту: 
п. 1 У звітному періоді зменшилась кількість звернень, заяв та скарг громадян, які надійшли до Мінреінтегрції. В зв'язку з тим, шо питання які цікавили суспільство були врегульовані 

Міністерством шляхом розроблення та впровадження більшої кількості нормативно - правових актів; 

п. 2 Фактичний показник є більшим за запланований, оскільки: 1) існувала необхідність приведення актів у відповідність до постанови КМУ від 11.03.2020 № 212 "Деякі питання 

оптимізації системи центральних органів виконавчої влади". 2) існувала необхідність прийняття нових та внесення змін до діючих актів у зв'язку із установленням на території України 

карантину. 3) існувала та існує необхідність оперативного реагування на виклики та загрози у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України та здійсненням нею тимчасової окупації 

частини території України. 

п. 3 Збільшення показника укладених договорів зумовлено відновленням роботи Цільового фонду багатьох партнерів та організацією роботи секторальних робочих груп разом із 

партнерами з розвитку. 

п. 5 Фактичний показник збільшено у зв'язку із необхідністю посилення гуманітарної відповіді на потреби найбільш вразливих категорій громадян, які проживають на тимчасово 

окупованих територіях України. 

п. 6 Показник збільшено у зв'язку тим. що на сьогодні проблема тимчасово окупованих територій залишається актуальною, потребує постійного моніторингу та визначення можливих 

шляхів врегулювання, що сприятимуть реінтеграції окупованих територій в єдиний Конституційний простір України. 

п. 7 У зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби (СОVID - 2019), спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2, та введенням карантинних обмежень на території України, заплановані 

на 2020 рік діалогові заходи у громадах, направлені на формування високого рівня згуртованості, соціальної єдності та відбудови довіри між громадянами України, були скасовані. 

якості: 
п. 1 Впроваджених 47 проектів НПА, 1 проект НПА схвалений Урядом, зареєстрований у Верховній Раді України (підтриманий головним комітетом ВРУ, включений до порядку 
денного, очікується розгляд на засіданні), 16 проектів НПА станом на 01.01.2021 перебували на етапі погодження із заінтересованими органами або були подані до КМУ і не були 

розглянуті на засіданні Уряду. 
п. 3 Фактичний показник збільшено, оскільки за результатом успішно проведеної інформаційної компанії щодо умов вступу у 2020 році, до закладів вищої освіти вступило 2026 

абітурієнтів з тимчасово окупованих територій України, що на 8,6 % перевищує показник 2019 року (1865 осіб). 

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: 
 

Метою бюджетної програми за КПКВК 3901010 «Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій» є забезпечення формування та реалізація 

державної політики з питань реінтеграції мешканців тимчасово окупованих територій до конституційного простору України, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в єдиний конституційний 

простір України. За результатами виконання бюджетної програми  Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у 2020 році було розроблено ряд нормативно 

– правових актів які в свою чергу розроблені для забезпечення відновлення прав та свобод громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації.  
За підсумками 2020 року завдання бюджетної програми виконані та є актуальними для подальшого їх реалізації у наступних бюджетних періодах, оскільки в умовах збройного 

конфлікту та окупації частини території України надзвичайно гостро постає питання функціонування окупованих територій та налагодження взаємозв’язку із громадянами України, які 
перебувають в надскладних і небезпечних умовах окупації. 

Крім того, хочемо наголосити, що у звітному році постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 212 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів 
виконавчої влади" прийнято рішення відмінити реорганізацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України шляхом приєднання до 

Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, утворивши Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.  
 

 
 

 

3.2.*  3901050 

(КПКВК ДБ) 

0380 

(КФКВК) 

Заходи 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2


 

 

або професійною діяльністю вказаних осіб, підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, заходи 

з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені 

Левка Лук’яненка 
 (найменування бюджетної програми) 

Мета бюджетної програми: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 
 

Завдання бюджетної програми 

 № 

з/п 

Завдання 

1. Забезпечення здійснення заходів для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи, шляхом надання 

професійної правової допомоги, виплати одноразової грошової допомоги, виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка, здійснення 

заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації. 

2. Забезпечення здійснення заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій. 

3. Покращення умов перетину лінії розмежування та адміністративного кордону вільної економічної зони "Крим" в Херсонській області. 

 

Видатки / надання кредитів у 2020 році 

тис.грн 

 План 

зі змінами 
Звіт 

 

Відхилення 

звітних показників від 

планових 

1 2 3 4 

Всього 31 474,4 27 080,3 - 4 394,1 

у т. ч. загальний фонд 31 474,4 27 080,3 - 4394,1 

          спеціальний фонд    

Ключові результативні показники бюджетної програми  

 

№ Показники Одиниця Планові результативні показники Фактичні результативні Відхилення фактичних від 



 

 

з/п виміру показники планових 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Затрат           

1 

Розмір виплати на забезпечення 

надання професійної правової 

допомоги для захисту і забезпечення 

прав та інтересів осіб, позбавлених 

особистої свободи 

тис. грн. 100  100 100  100    

2 

Середній розмір державних 

стипендій імені Левка Лук’яненка на 

1 особу на місяць 

 

тис. грн. 6,4  6,4 6,4  6,4    

3 

Розмір виплати одноразової 

грошової допомоги особам, яких 

було позбавлено особистої свободи, 

після їх звільнення 

 

тис. грн. 100  100 100  100    

4 
Кількість державних підприємств 

 
од. 1  1 1  1    

5 
Кількість штатних одиниць в ДП 

"Реінтеграція та відновлення" 
 

од. 28  28 23  23 -5  -5 

6 

Загальна кількість контрольних 

пунктів в'їзду/виїзду, що 

розташовані на контрольованих 

Україною територіях поблизу лінії 

розмежування в  Донецькій, 

Луганській областях та 

адміністративного кордону вільної 

економічної зони "Крим" в 

Херсонській області, що потребують 

облаштування 

 

од. 10  10 10  10    

7 

Облаштування (здійснення заходів з 

технічного переоснащення, 

модернізації, реконструкції, 

ремонту, підготовки будівництва, 

спорудження, встановлення 

будівель/споруд, інженерно-
технічних систем та комунікацій) 

контрольних пунктів в'їзду/виїзду, 

що розташовані на контрольованих 

Україною територіях поблизу лінії 

розмежування в  Донецькій, 

Луганській областях та 

адміністративного кордону вільної 

економічної зони "Крим" в 

Херсонській області 

тис. грн. 4637,9  4637,9 4297,4  4297,4 -340,5  -340,5 

 Продукту           



 

 

1 

Кількість осіб, яким надано 

професійну правову допомогу для 

захисту і забезпечення прав та 

інтересів осіб, позбавлених 

особистої свободи 

осіб. 140  140 116  116 -24  -24 

2 
Кількість осіб, яким  виплачено 
державні стипендії імені Левка 

Лук'яненка 
осіб. 117  117 17  17 -100  -100 

3 

Кількість осіб, яким надана 

одноразова грошова допомога як 

особам, які були незаконно 

позбавлені особистої свободи, після 

їх звільнення 

осіб. 86  86 86  86    

4 

Кількість осіб, незаконно 

позбавлених особистої свободи які 

отримали одноразову грошову 

допомогу ( згідно з рішенням 

Окружного адміністративного суду 

м. Києва від 25.03.2020 

№640/6857/19) 

осіб. 1  1 1  1    

5 

Кількість облаштованих 

контрольних пунктів в'їзду/виїзду, 

що розташовані на контрольованих 

Україною територіях поблизу лінії 

розмежування в  Донецькій, 
Луганській областях та 

адміністративного кордону вільної 

економічної зони "Крим" в 

Херсонській області 

од. 3  3 1  1 -2  -2 

 Ефективності           

1 

Середні витрати на облаштування 

(здійснення заходів з технічного 

переоснащення, модернізації, 

реконструкції, ремонту, підготовки 

будівництва, спорудження, 

встановлення будівель/споруд, 

інженерно-технічних систем та 

комунікацій) одного контрольного 

пункту в'їзду/виїзду, що 
розташований на контрольованих 

Україною територіях поблизу лінії 

розмежування в  Донецькій, 

Луганській областях та 

адміністративного кордону вільної 

економічної зони "Крим" в 

Херсонській області 

тис. грн. 1546  1546 4297,4  4297,4 2751,4  2751,4 

 Якості           

1 

Рівень задоволення потреб в наданні 

професійної правової допомоги для 

захисту і забезпечення прав та 

інтересів осіб, позбавлених 

особистої свободи 

від. 100  100 100  100 

 

 

 

 

 

  



 

 

2 
Рівень забезпечення виплат 

державних стипендій імені Левка 

Лук'яненка 
від. 100  100 100  100    

3 

Частка осіб, які після їх звільнення 

забезпечені одноразовою грошовою 

допомогою, у загальній кількості 
звільнених осіб 

від. 100  100 100  100    

4 

Частка облаштованих контрольних 

пунктів в'їзду/виїзду, що 

розташовані на контрольованих 

Україною територіях поблизу лінії 

розмежування в  Донецькій, 

Луганській областях та 

адміністративного кордону вільної 

економічної зони "Крим" в 

Херсонській області у загальній 

кількості таких, що потребують 

облаштування 

 

від. 30  30 10  10 -20  -20 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових  
затрат: 

п. 5 Виходячи з того, що протягом 2020 року КПВВ "Чонгар" не було передано до господарського відання ДП "Реінтеграція та відновлення"  штатні одиниці, які планувались визначити 

відповідальними за обслуговування відповідного КПВВ - відсутні. 
п. 7 Економія коштів  у сумі 340,5 тис. грн. виникла за результатами проведених процедур закупівлі товарів та послуг для облаштування КПВВ "Щастя". 

продукту: 
п 1. Використання бюджетних коштів за цим напрямом здійснюється Мінреінтеграції на підставі рішення міжвідомчої комісії, прийнятого за зверненням близького родича, законного 
представника або представника, який діє за довіреністю в інтересах особи позбавленої особистої свободи. Оскільки кількість осіб позбавлених особистої свободи не є сталим числом, та 

у період/внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованій території України неможливо 
передбачити точну кількість осіб, які будуть потребувати таку допомогу. 

 п 2. Державні стипендії призначаються Указом Президента України у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб строком на один рік після звільнення або період його 
незаконного затримання, утримання особи. Станом на 1 січня 2020 року, державні стипендії призначені 17 особам, з них 9 особам виплата державних стипендій здійснювалася до 

вересня 2020 року, 4 особам до травня 2020 року, 1 особі з лютого 2020 року та 3 особам протягом всього 2020 року. 
п. 5 В рамках бюджетної програми планувалось облаштування КПВВ: "Щастя", "Новотроїцьке", "Чонгар". 

Розбіжність в показниках (план-3 од. факт-1 од.) пояснюється тим, що за рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою було створено режимну зону КПВВ "Щастя". 
Сервісну зону КПВВ "Новотроїцьке" було споруджено за кошти приватних інвесторів. Проведення процедури закупівлі для облаштування режимної зони КПВВ "Новотроїцьке" було 

неможливе, у зв'язку з обмеженими термінами для проведення процедур закупівель та закінченням бюджетного року. 
Постановою КМУ від 21.10.2020 № 973 "Деякі питання відчуження майна акціонерного товариства "Українська залізниця"" якою погоджено відчуження в державну власність із 

віднесенням до сфери управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію 
України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар" та зони сервісного обслуговування перед ним. Наказом Мінреінтеграції від 09.12.2020 № 159 утворено комісію з питань 

передачі майна до сфери управління Мінреінтеграції. Процес передачі відповідного КПВВ триває. 

ефективність: 
п 1. Під час обстеження території КПВВ "Щастя" було виявлено повну відсутність наявної інфраструктури. З метою створення належних умов функціонування КПВВ "Щастя" та 

виконання вимог Адміністрації Державної прикордонної служби, виникла необхідність щодо додаткового облаштування КПВВ  в частині закупівлі додаткових модулів для 
встановлення тимчасових конструкцій, що забезпечить проведення контрольно-дозвільних процедур та організації комфортного перетину лінії розмежування, а також закупівлі 

стаціонарної огорожі периметра КПВВ та  ін.В результаті чого середні витрати на облаштування КПВВ "Щастя" склали 4297,4 тис.грн.( план-1546,0 тис.грн.); 

якості: 
п 4. В рамках бюджетної програми планувалось облаштування КПВВ: "Щастя", "Новотроїцьке", "Чонгар". 

Розбіжність в показниках (план-30 відс. факт-10 від.) пояснюється тим, що за рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою було створено режимну зону КПВВ "Щастя". 



 

 

 

 

 

 

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: 
 

Бюджетна програма на 2020 рік Мінреінтеграції за КПКВК 3901050 "Заходи щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особисто 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 вказаних осіб, підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка 

Лук'яненка" затверджена з метою захисту прав та законних інтересів осіб, які позбавлені особистої свободи , що порушені внаслідок збройної агресії РФ та/або тимчасової окупації частини 
території України, а також забезпечення здійснення заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервісну зону КПВВ "Новотроїцьке" було споруджено за кошти приватних інвесторів. Проведення процедури закупівлі для облаштування режимної зони КПВВ "Новотроїцьке" було 

неможливеу зв'язку з обмеженими термінами для проведення процедур закупівель та закінченням бюджетного року. 
Постановою КМУ від 21.10.2020 № 973 "Деякі питання відчуження майна акціонерного товариства "Українська залізниця"" якою погоджено відчуження в державну власність із 

віднесенням до сфери управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію 
України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар" та зони сервісного обслуговування перед ним. Наказом Мінреінтеграції від 09.12.2020 № 159 утворено комісію з питань 

передачі майна до сфери управління Мінреінтеграції. Процес передачі відповідного КПВВ триває. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.*  3901060 

(КПКВК ДБ) 

0380 

(КФКВК) 

Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу 

вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та 

інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів 
(найменування бюджетної програми) 

Мета бюджетної програми: Забезпечення безпечного функціонування об’єктів інфраструктури. життєзабезпечення, а також безпечної 

життєдіяльності населення на територіях, що зазнали негативного впливу вибухонебезпечних предметів внаслідок збройного конфлікту 

та/або тимчасової окупації, зокрема вздовж лінії розмежування. 

Завдання бюджетної програми 

 № 

з/п 

Завдання 

1. Здійснення заходів щодо зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя і 

діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів 

 

Видатки / надання кредитів у 2020 році 

тис.грн 

 План 

зі змінами 

Звіт 

 

Відхилення 

звітних показників від 



 

 

планових 

1 2 3 4 

Всього 5 000,0 4  418,5 -581,5 

у т. ч. загальний фонд 5 000,0 4  418,5 -581,5 

          спеціальний фонд    

Ключові результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Планові результативні показники 
Фактичні результативні 

показники 

Відхилення фактичних від 

планових 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Затрат           

1 

Кількість громад, 
розташованих вздовж лінії 
розмежування, в яких 

проводяться інформаційні 
заходи для населення 

од. 10  10 10  10    

 Продукту           

1 

Кількість розроблених, 
виготовлених та 
розповсюджених 
інформаційних, наочних, 
навчальних матеріалів 

од. 6037  6037 8000  8000 1963  1963 

2 

Кількість виготовлених 

попереджувальних 
(маркувальних) знаків 

од. 1200  1200 2432  2432 1232  1232 

3 

Кількість укладених договорів 
на розміщення інформаційних 
матеріалів в засобах масової 
інформації, публічних місцях, 
на транспорті 

од.          

 Ефективності           

1 
Середні витрати на 
розроблення, виготовлення та 

розповсюдження одного 

тис. грн. 773,5  773,5 453  453 -320,5  -320,5 



 

 

інформаційного, наочного 
навчального матеріалу 

2 

Середні витрати на 
виготовлення одного 
попереджувального 
(маркувального) знаку 

тис.грн. 150  150 74  74 -76  -76 

 Якості           

1 

Питома вага громад, 
розташованих вздовж лінії 
розмежування, що охоплені 
інформуванням про небезпеку 
від вибухонебезпечних 
предметів 

від. 7,3  7,3 7,3  7,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових  
затрат: 

п. 1 було проведено тендерні процедури закупівель, за рахунок яких відбулася економія коштів, що дозволило забезпечені більшу кількість дітей з закладів освіти Донецької та 

Луганської областей, зокрема розташованих на лінії зіткнення інформаційно-навчальними матеріалами; 

п. 2 за рахунок економії коштів за результатами проведених тендерних процедур було проведено додаткову закупівлю на виготовлення попереджувальних (маркувальних) 

знаків; 
п. 3 у зв'язку із необхідністю поширення інформації шляхом висвітлення в періодичних друкованих виданнях та охоплення відповідною інформацією населення різних вікових 

категорій та за різним соціальним статусом було укладено договір з друкованим виданням Луганської області. 

продукту: 

п. 1 було проведено тендерні процедури закупівель, за рахунок яких відбулася економія коштів, що дозволило забезпечені більшу кількість дітей з закладів освіти Донецької та 

Луганської областей, зокрема розташованих на лінії зіткнення інформаційно-навчальними матеріалами; 

п. 2 за рахунок економії коштів за результатами проведених тендерних процедур було проведено додаткову закупівлю на виготовлення попереджувальних (маркувальних) 

знаків; 

п. 3 у зв'язку із необхідністю поширення інформації шляхом висвітлення в періодичних друкованих виданнях та охоплення відповідною інформацією населення різних вікових 

категорій та за різним соціальним статусом було укладено договір з друкованим виданням Луганської області. 

ефективність: 

п. 1 розбіжність виникла в результаті проведених тендерних процедур закупівлі (середня економія 320,5 тис. грн.); 
п. 2 розбіжність виникла в результаті проведених тендерних процедур закупівлі (середня економія 76,0 тис. грн. за одиницю). 
 

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: 
 

Протягом 2020 року були проведені тендерні процедури закупівель та укладені договори на загальну суму 4 418,5 тис. грн. (89 % від загальної суми запланованих коштів за 
бюджетною програмою). Економія бюджетних коштів внаслідок застосування тендерних процедур закупівель склала 581,5 тис. грн. В результаті проведених заходів з протимінної діяльності 

було охоплено 10 громад, розташованих вздовж лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях, а саме: у Донецькій області: Бахмутський, Волноваський, Марійський, 
Ясинуватський райони, м. Маріуполь, смт. Сартана, смт. Талаківка; у Луганській області: Новоайдарський. Попаснянський, Станично-Луганський райони. 

За підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. 



 

 

Бюджетна програма "Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна 

діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів" залишається актуальною для подальшої її реалізації. Результативні показники бюджетної програми 
характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності. 

У 2020 році за бюджетною програмоюКВКВК 3901060 "Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та 
діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів" виконані результативні показники програми які характеризують 

ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності у подальшому бюджетна програма залишається актуальною 
для подальшої її реалізації. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3.2.*  3901070 

(КПКВК ДБ) 

1090 

(КФКВК) 

Грошова компенсація постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок 

надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації 
(найменування бюджетної програми) 

Мета бюджетної програми: Державна підтримка постраждалих, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної 

ситуації воєнного характеру. спричиненої збройною агресією Російської Федерації, та перебувають на контрольованих Україною 

територіях. 



 

 

Завдання бюджетної програми 

 № 

з/п 

Завдання 

1. Забезпечення виплати грошової компенсації постраждалим. житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації 

воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, та перебувають на контрольованих Україною територіях. 

 

Видатки / надання кредитів у 2020 році 

тис.грн 

 План 

зі змінами 
Звіт 

 

Відхилення 

звітних показників від 

планових 

1 2 3 4 

Всього 20 000,0 19 929,4 -70,6 

у т. ч. загальний фонд 20 000,0 19 929,4 -70,6 

 спеціальний фонд    

Ключові результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Планові результативні показники 
Фактичні результативні 

показники 

Відхилення фактичних від 

планових 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 затрат           

1 
Кількість постраждалих що 
отримали грошову 
компенсацію 

осіб. 692  692 199  199 -493  -493 

 продукту           

1 
Кількість постраждалих що 
отримали грошову 
компенсацію 

осіб. 66  66 74  74 8  8 

 ефективності           

1 
Середній розмір грошової 
компенсації на одного 

тис.грн. 300  300 269,3  269,3 -30,7  30,7 



 

 

постраждалого, житловий 
будинок (квартира) якого 
зруйновано внаслідок 
надзвичайної ситуації 
воєнного характеру, 
спричиненої збройною 
агресією Російської Федерації, 

та перебуває на 
контрольованих Україною 
територія 

 якості           

1 

Частка постраждалих, житлові 
будинки (квартири) яких 
зруйновано внаслідок 
надзвичайної ситуації 
воєнного характеру, 
спричиненої збройною 

агресією Російської Федерації, 
та перебувають на 
контрольних Україною 
територіях, які отримали 
виплату грошової компенсації 
у загальній кількості тих, що її 
потребують 

від. 9,5  9,5 37,2  37,2 

 

 

 

 

27,7 

 

 

 

 

 27,7 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових  
затрат: 

п.1 у 2020 році у постраждалих було не достатньо багато часу для подачі першого та другого пакету документів.Загалом, у 2020 році органами місцевого самоврядування та 

військово-цивільними адміністраціями населених пунктів отримано 497 заяв на проведення обстежень зруйнованого житла, проведено 328 обстежень житлових будинків та 

квартир, за результатами яких 199 об'єктів житлового фонду визнано зруйнованими, а 129 - пошкодженими.Переважна більшість об'єктів, де заяви подані, а обстеження не 

проведено, розташовані на території населених пунктів, де наказом Командувача об'єднаних сил встановлені обмеження в перебуванні та переміщенні осіб. Це заважає 
проведенню обстежень майже 170 об'єктів нерухомості до покращення безпекової ситуації; 

продукту: 

п. 1 у 2020 році прийнято рішення про надання компенсації 74 постраждалим, які є власниками 67 об'єктів житлового фонду. Це обумовлено тим, що сума компенсації на один 

об'єкт становила менше ніж 300 тис. гри. та тим, що у одного об'єкта було більше ніж один власник; 

ефективність: 

п 1. у 2020 році прийнято рішення про надання компенсації 74 постраждалим, які є власниками 67 об'єктів житлового фонду. Це обумовлено тим, що сума компенсації на один 

об'єкт становила менше ніж 300 тис. грн. та тим, що у одного об'єкта було більше ніж один власник; 

якості: 

п.1ПКМУ № 767 "Питання виплати грошової компенсації постраждалим. житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, 

спричиненої збройною агресією Російської Федерації" набрала чинності 02.09.2020. Комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, 

житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації та комісії з обстеження 

житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації створені в жовтні 2020 року. 

Таким чином, у 2020 році у осіб було не достатньо багато часу для подачі першого та другого пакету документів, що в тому числі не дало змогу визнати їх постраждалими. 
Відтак, частка постраждалих, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської 



 

 

Федерації, та перебувають на контрольованих Україною територіях, які отримали виплату грошової компенсації у загальній кількості тих, що її потребують стала вище ніж 

очікувалося. 

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: 
 

Варто відзначити, що реалізація відповідної програми має велике суспільне значення, оскільки це надає можливість покращити житлові умови осіб, які постраждали внаслідок 

збройної агресії РФ проти України, що в свою чергу знижує соціальну напругу серед громадян відповідних територій та їх ставлення до держави. 

Крім того, виплата компенсації розглядається ЄСПЛ як виконання позитивних зобов'язань держави серед своїх громадян.Оскільки відповідна програма виконана більше ніж у повному обсязі 

у 2020 році, можна дійти висновку, що її виконання у наступні роки матиме такий же ефект. Станом на сьогодні компенсація не виплачена всім особам визнаним постраждалими, а кількість 

таких осіб стрімко зростає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.2.*  3901630 

(КПКВК ДБ) 

0620 

(КФКВК) 

Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі 
(найменування бюджетної програми) 

Мета бюджетної програми: Забезпечення жителів м. Маріуполя якісною питною водою 

Завдання бюджетної програми 

 № 

з/п 

Завдання 

1. Розробка Генерального плану на удосконаленню системи водопостачання та водовідведення м. Маріуполя до 2040 року 

2. Будівництво, ремонт, модернізація об'єктів і споруд з очищення питної води та зменшення її витрату мережах водопостачання 

 

Видатки / надання кредитів у 2020 році 

тис.грн 

 План 

зі змінами 
Звіт 

 

Відхилення 

звітних показників від 

планових 

1 2 3 4 

Всього 25 000,0 0 25 000,0 

у т. ч. загальний фонд    

 спеціальний фонд 25 000,0 0 25 000,0 

Ключові результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Планові результативні показники 
Фактичні результативні 

показники 

Відхилення фактичних від 

планових 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



 

 

 затрат           

1 
Загальна вартість проекту з 
постачання питної води у м. 
Маріуполі 

тис. грн.  2257920 2257920  2257920 2257920    

2 

Здійснення попередніх 
вишукувань щодо 
модернізації системи 
управління водними 
ресурсами та питного 

водопостачання м. Маріуполя: 

тис. грн.  66172,1 

 
66172,1 

  
66172,1 

 
66172,1 

   

3 вт ч у 2020 році   12602 12602  11910,5 11910,5  -691,5 -691,5 

4 

Розробка техніко - 
економічного обґрунтування 
нової системи постачання 
питної води 

  7761,6 7761,6  7761,6 7761,6    

5 в т ч.у 2020 році   2011 2011  1900,6 1900,6  -110,4 -110,4 

6 
Закупівля та поставки 
обладнання для забезпечення 
будівництва водозабору 

  151092,4 151092,4  151092,4 
151092,

4 
   

7 в т. ч. у 2020 році   2225,7 2225,7       

8 

Управління проектом для 
оцінки ризиків проекту і 
нагляду за виконанням 

контрактів: 

  40806,6 40806,6  40806,6 40806,6    

9 в т. ч. у 2020 році   8161,3 8161,3  7732,2 7732,2  -429,1 -429,1 

 якості           

1 Рівень реалізації проекту  від.  1,1 1,1  1 1  -0,1 -0,1 

2 

Рівень виконання попередніх 
вишукувань щодо 
модернізації системи 
управління водними 

ресурсами та питного 
водопостачання 

від.  19 19  19 19    

3 

Рівень готовності техніко-
економічного обґрунтування 
нової системи постачання 
питаної води 

від.  26 26  26 26    

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових  
затрат: 
п. 3 по здійсненню попередніх вишукувань щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя691,48748 тис. грн. - курсова різниця 



 

 

(плановий курс євро - 35,28 грн., фактичний 33,3441 грн.), сплачено аванс 357200 євро; 

п. 5 по розробці техніко - економічного обґрунтування нової системи постачання питної води 110,3863 тис. грн. - курсова різниця (плановий курс євро - 35,28 грн., фактичний 33,3441 
грн.), сплачено аванс 57000 євро; 

п. 7 по закупівлі та поставці обладнання для забезпечення будівництва водозабору на суму 2 225,7 тис. грн. у 2020 році контракт не укладено. 
п. 9 по управлінню проектом для оцінки ризиків проекту і нагляду за виконанням контрактів здійснено авансовий платіж 231329,68 євро, курсова різниця склала 429,12858 тис. грн. 

(плановий курс євро - 35,28 грн., фактичний 33,4249 грн.). 
якості: 

п. 1 - 0,1%. вплинули контракти які не були укладені. 

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: 
 

Метою проекту є забезпечення 560 тис. мешканців міста Маріуполь, якісною питною водою шляхом будівництва споруд з очищення питної води з використанням новітніх технологій, та зменшення її 

витрат в мережах водопостачання. Проект передбачає розробку Генерального плану по удосконаленню системи водопостачання та водовідведення м. Маріуполя до 2040 року, опрацювання питання 

забезпечення водопостачання м. Маріуполя з альтернативних джерел. 

Хронологія Реалізація проекту: 

Законом України "Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у м. Маріуполі" від 25 

квітня 2019 року № 2710-УІІІ. 

Угода про застосування до Рамкового договору від 29 січня 2019 року між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у м. 

Маріуполі17.03.2020 року Міністерство Фінансів України погодило місцеву гарантію. 

21.04.2020 року укладено комерційний контракт з ВЕТЕN ІNGЕNIERIE на Попередні вишукування щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. 

Маріуполя та розробку ТЕО.Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Реалізація проекту з 

постачання питної води у м. Маріуполі" від 3 червня 2020 року № 459. 

13.07.2020 року підписано субкредитний договір № 13010-05/144 між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Маріупольською 

міською радою, та  "Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства". 

Прийнято наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 03.08.2020 №74 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік" (КПКВК 3901630 

"Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі"). 

26.08.2020 року підписано договір на послуги з управління проектом між компанією EGIS Eauта КП "Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства". 

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених у 2020 році для реалізації інвестиційних 

проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій" від 18 листопада 2020 року №1451. 

Прийнято внесення зміни до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 31.12.2020 №172 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік" за 

КПКВК 3901630 "Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі", затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 03.08.2020 № 

74 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік". 

Реалізацію проекту розпочато з 16.09.2020р, по укладеним контрактам отримано авансові платежі, наразі триває збір даних за напрямками водопостачання та водовідведення, проводяться 

вишукувальні роботи щодо джерел водопостачання компанією ВЕТЕN ІNGЕNIERIEта розробка техніко-економічного обґрунтування нової системи водопостачання. 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

3.2.*  3901600 

(КПКВК ДБ) 

0133 

(КФКВК) 

Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб та 

поверненням комбатантів  

(найменування бюджетної програми) 

Мета бюджетної програми: Розбудова спроможностей приймаючих громад з реагування на проблеми для розвитку, викликані 

переміщенням осіб та поверненням комбатантів. 

Завдання бюджетної програми 

 № 

з/п 

Завдання 

1. Розширення можливостей для пошуку роботи 

2. Розширення муніципальних послуг, включаючи послуги охорони здоров’я, соціальної та психосоціальної допомоги 

3. Відродження територіальних громад 

 

Видатки / надання кредитів у 2020 році 

тис.грн 

 План 

зі змінами 
Звіт 

 

Відхилення 

звітних показників від 

планових 

1 2 3 4 

Всього 19 465,8 19 465,8 0,0 

у т. ч. загальний фонд    

 спеціальний фонд 19 465,8 19 465,8 0,0 

Ключові результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Планові результативні показники 
Фактичні результативні 

показники 

Відхилення фактичних від 

планових 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



 

 

 Затрат           

1.  

Кількість субпроєктів у вибраних 

районах з розбудови спроможностей 

приймаючих громад з реагування на 

проблеми для розвитку, викликані 

переміщенням осіб та поверненням 

комбатантів 

 

од. 

 
 10 10  9 9  -1 -1 

2.  

Загальна вартість реалізації 

субпроєкту "Перспектива" - "Бізнес-

Платформа" м.Запоріжжя 

 

тис.грн. 

 
 6964,8 

 

6964,8 

 
 6976,2 

 

6976,2 

 
 11,4 11,4 

3.  

у т.ч. вартість реалізації субпроєкту 

"Перспектива" - "Бізнес-Платформа" 

м.Запоріжжя в 2020 р. 

 

тис.грн. 

 
  1239  1239   1250,4  1250,4   11,4  11,4 

4.  

Загальна вартість реалізації 

субпроєкту "Реабілітація та 

відновлення - крок у комфортне 

життя" м.Бердянська Запорізька обл. 

 

тис.грн. 

 
  3401,5  3401,5   6269,4  6269,4   2867,9  2867,9 

5.  

у т.ч. вартість реалізації субпроєкту 

"Реабілітація та відновлення - крок у 

комфортне життя" м.Бердянська 

Запорізька обл. на 2020 р. 

 

тис.грн. 

 
  2009,4  2009,4   4876,9  4876,9   2867,5  2867,5 

6.  

Загальна вартість реалізації 

субпроєкту "Майбутнє створюється 

зараз" м.Первомайський, Харківська 

обл. 

 

тис.грн. 

 
  4960,4  4960,4   6863,1  6863,1   1902,7  1902,7 

7.  

у т.ч. вартість реалізації субпроєкту 

"Майбутнє створюється зараз" 

м.Первомайський, Харківська обл. 

на 2020 р. 

 

тис.грн. 

 
  307  307   2209,7  2209,7   1902,7  1902,7 

8.  

Загальна вартість реалізації 

субпроєкту "Центр розвитку 

підприємницьких ініціатив ВПО та 

ветеранів АТО "Новий відлік" 

с.Нова Водолага, Харківська обл. 

 

тис.грн. 

 
  1841,8  1841,8     -1841,8 -1841,8 

9.  

у т.ч. вартість реалізації субпроєкту 

"Центр розвитку підприємницьких 

ініціатив ВПО та ветеранів АТО 

"Новий відлік" с.Нова Водолага, 
Харківська обл. на 2020 р. 

 

тис.грн. 

 
  1610,1  1610,1     -1610,1 -1610,1 

10.  

Загальна вартість реалізації 

субпроєкту "Створення умов для 
забезпечення реалізації державної 

політики у сфері пожежної та 

техногенної безпеки на території 

Сурсько-Литовської ОТГ" 

тис.грн. 

 
 6793,7 6793,7   6629,6  6629,6  -164,1 -164,1 



 

 

с.Сурсько-Литовське, 

Дніпропетровська обл. 

 

11.  

у т.ч. вартість реалізації субпроєкту 

"Створення умов для забезпечення 

реалізації державної політики у 

сфері пожежної та техногенної 
безпеки на території Сурсько-

Литовської ОТГ" с.Сурсько-

Литовське, Дніпропетровська обл. 

на 2020 р. 

 

тис.грн. 

 
  597,1  597,1   433  433  -164,1 -164,1 

12.  

Загальна вартість реалізації 

субпроєкту "Створення центру 

медичної реабілітації учасників 

бойових дій, зокрема, учасників 

АТО та інших пільгових груп на базі 

комунального закладу "Кам'янська 

міська лікарня № 5" ДОР" м. 

Кам'янське, Дніпропетровська обл. 

 

тис.грн. 

 
  7751,5  7751,5   10724  10724   2972,5  2972,5 

13.  

у т.ч. вартість реалізації субпроєкту 

"Створення центру медичної 

реабілітації учасників бойових дій, 

зокрема, учасників АТО та інших 

пільгових груп на базі комунального 

закладу "Кам'янська міська лікарня 

№5" ДОР" м. Кам'янське, 

Дніпропетровська обл. на 2020 р. 

 

тис.грн. 

 
  445,6  445,6   3418,1  3418,1  2972 2972 

14.  

Загальна вартість реалізації 

субпроєкту "Нові можливості 

адаптації внутрішньо переміщених 

осіб та ветеранів АТО у громаду м. 

Миколаєва " м. Миколаїв, 
Миколаївська обл. 

 

тис.грн. 

 
 7275 7275   7475,5  7475,5   200,5  200,5 

15.  

у т.ч. вартість реалізації субпроєкту 

"Нові можливості адаптації 

внутрішньо переміщених осіб та 

ветеранів АТО у громаду м. 

Миколаєва " м. Миколаїв, 

Миколаївська обл. в 2020 р. 

 

тис.грн. 

 
  2281,2  2281,2   2481,7  2481,7   200,5  200,5 

16.  

Загальна вартість реалізації 

субпроєкту "Розвиток Центру 

психологічної допомоги та 

соціальної адаптації ВПО та 

ветеранів АТО" м .Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл. 

 

тис.грн. 

 
  3610,3  3610,3   3600,5  3600,5  -9,8 -9,8 

17.  

у т.ч. вартість реалізації субпроєкту 

"Розвиток Центру психологічної 

допомоги та соціальної адаптації 

ВПО та ветеранів АТО" м .Кривий 

тис.грн. 

 
  2503,7  2503,7   2493,9  2493,9  -9,8 -9,8 



 

 

Ріг, Дніпропетровська обл. на 2020 

р. 

 

18.  

Загальна вартість реалізації 

субпроєкту "Надання Центром 

психологічної підтримки та 

реабілітації внутрішньо 
переміщеним особам, учасникам та 

ветеранам АТО" м. Первомайськ, 

Миколаївська обл. 

 

тис.грн. 

 
  5478  5478   5532,2  5532,2   54,2  54,2 

19.  

у т.ч.вартість реалізації субпроєкту 

"Надання Центром психологічної 

підтримки та реабілітації 

внутрішньо переміщеним особам, 

учасникам та ветеранам АТО" м. 

Первомайськ, Миколаївська обл. на 

2020 р. 

 

тис.грн. 

 
  232,5  232,5   286,7  286,7   54,2  54,2 

20.  

Загальна вартість реалізації 

субпроєкту "Кожен має значення" м. 

Куп'янськ, Харківська обл. 

 

тис.грн. 

 
  6072,4  6072,4   6794,5  6794,5   722,1  722,1 

21.  

у т.ч. вартість реалізації субпроєкту 

"Кожен має значення" м. Куп'янськ, 

Харківська обл. на 2020 р. 

 

тис.грн. 

 
  2591,4  2591,4  2015,4  2015,4  -576,0 -576,0 

22.  

Проведення навчальних заходів, 

практикумів, семінарів з управління 

та реалізації субпроєктів 

 

тис.грн. 

 
  611,8  611,8     -611,8 -611,8 

 Продукту   
  

      

1.  

Кількість придбаного обладнання в 

рамках реалізації субпроєкту 

"Перспектива" - "Бізнес-Платформа" 

м. Запоріжжя 

 

од, 

 

 9  9 

 

11 11 

 

 2  2 

2.  

Кількість придбаного обладнання в 

рамках реалізації субпроєкту 

"Реабілітація та відновлення - крок у 

комфортне життя" м. Бердянська 

Запорізька  обл." м. Бердянська, 
Запорізька обл. 

 

од, 

 

132 132 

 

142 142 

 

10 10 

3.  

Кількість проведених тренінгів для 

персоналу, ВПО, комбатантів та 
членів їх сімей в рамках реалізації 

субпроєкту "Реабілітація та 

відновлення - крок у комфортне 

життя" м. Бердянська Запорізька 

обл." м. Бердянська, Запорізька обл. 

 

од, 

 

12 12 

 

12 12 

   



 

 

4.  

Кількість придбаного медичного 

обладнання в рамках реалізації 

субпроєкту "Майбутнє створюється 
зараз" м. Первомайський, 

Харківська обл. 

 

од, 

 

 1  1 

 

 4  4 

 

 3  3 

5.  

Кількість бенефіціарів, які взяли 
участь у тренінгах та заходах в 

рамках реалізації субпроєкту "Центр 

розвитку підприємницьких ініціатив 

ВПО та ветеранів АТО "Новий 

відлік" с. Нова Водолага, Харківська 

обл. 

 

осіб 

 
 

310 310 

    

-310 -310 

6.  

Кількість працевлаштованих осіб та 

осіб, які започаткували власну 

справу, з числа ВПО та комбатантів 

в рамках реалізації субпроєкту 

"Центр розвитку підприємницьких 

ініціатив ВПО та ветеранів АТО 

"Новий відлік" с. Нова Водолага, 

Харківська обл. 

 

осіб 

 
 

 20  20 

    

-20 -20 

7.  

Кількість придбаного обладнання в 

рамках реалізації субпроєкту 

"Створення умов для забезпечення 

реалізації державної політики у 

сфері пожежної та техногенної 

безпеки на території Сурсько-

Литовської ОТГ" с. Сурсько-

Литовське, Дніпропетровська обл. 

 

од, 

 

30 30 

 

 28  28 

 

-2 -2 

8.  

Кількість осіб з числа  ВПО та 

комбатантів, які пройшли навчання 

в рамках реалізації субпроєкту 
"Створення умов для забезпечення 

реалізації державної політики у 

сфері пожежної та техногенної 

безпеки на території Сурсько-

Литовської ОТГ" с. Сурсько-

Литовське, Дніпропетровська обл. 

од, 

 

13 13 

 

13 13 

   

9.  

Кількість придбаного обладнання в 

рамках реалізації субпроєкту 

"Створення центру медичної 

реабілітації учасників бойових дій, 

зокрема, учасників АТО та інших 

пільгових груп на базі комунального 

закладу "Кам'янська міська лікарня 

№ 5" ДОР" м. Кам'янське, 

Дніпропетровська обл. 

 

од, 

 

4 4 

 

10 10 

 

 6  6 

10.  

Кількість осіб з числа ВПО, 

комбатантів та членів приймаючої 

громади, які пройшли реабілітацію в 

центрі в рамках реалізації 

субпроєкту "Створення центру 

осіб 

 
 

300 300 

 

142 142 

 

-158 -158 



 

 

медичної реабілітації учасників 

бойових дій, зокрема, учасників 

АТО та інших пільгових груп на базі 
комунального закладу "Кам'янська 

міська лікарня № 5" ДОР" м. 

Кам'янське, Дніпропетровська обл. 

 

11.  

Кількість придбаного обладнання в 

рамках реалізації субпроєкту "Нові 

можливості адаптації внутрішньо 

переміщених осіб та ветеранів АТО 

у громаду м. Миколаєва" м. 

Миколаїв, Миколаївська обл. 

 

од, 

 

1353 1353 

 

 2860  2860 

 

 1507  1507 

12.  

Кількість витрачених людино-годин 

на проведення тренінгів та 

консультувань ВПО, ветеранів АТО 

в рамках реалізації субпроєкту "Нові 

можливості адаптації внутрішньо 

переміщених осіб та ветеранів АТО 

у громаду м. Миколаєва" м. 

Миколаїв, Миколаївська обл. 

 

од, 

 

 744  744 

 

 671  671 

 

-73 -73 

13.  

Площа капітально  відремонтованих 

приміщень інституту в рамках 

реалізації субпроєкту "Розвиток 

Центру психологічної допомоги та 

соціальної адаптації ВПО та 

ветеранів АТО" м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл. 

кв. м. 

 
 

 267,1  267,1 

 

 267,1  267,1 

   

14.  

Кількість працевлаштованих осіб з 

числа ВПО та комбатантів в рамках 
реалізації субпроєкту "Розвиток 

Центру психологічної допомоги та 

соціальної адаптації ВПО та 

ветеранів АТО" м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл. 

 

осіб 

 
 

 15  15 

 

 60  60 

 

 45  45 

15.  

Кількість придбаного медичного 

обладнання в рамках реалізації 

субпроєкту "Надання Центром 

психологічної підтримки та 

реабілітації внутрішньо 

переміщеним особам, учасникам 

АТО" м. Первомайськ, 

Миколаївська обл. 

 

од, 

 

 1  1 

 

 2  2 

 

 1  1 

16.  

Кількість тренінгів для підготовки 

психологів в рамках реалізації 

субпроєкту "Надання Центром 

психологічної підтримки та 

реабілітації внутрішньо 

переміщеним особам, учасникам 

АТО" м. Первомайськ, 

Миколаївська обл. 

 

од, 

 

4 4 

 

4 4 

   



 

 

17.  

Площа капітально відремонтованих 

приміщень будинку культури для 

здійснення заходів із відродження 
територіальних громад в рамках 

реалізації субпроєкту "Кожен має 

значення" м. Куп'янськ, Харківська 

обл. 

 

кв. м. 

 
 

923 923 

 

923 923 

   

18.  

Кількість витрачених людино/годин 

на надання консультаційних послуг 

в рамках реалізації субпроєкту 

"Кожен має значення" м. Куп'янськ, 

Харківська обл. 

 

од, 

 

 2584  2584 

 

 1698  1698 

 

-886 -886 

19.  

Кількість осіб з числа ВПО, 

комбатантів та приймаючої громади, 

яким надано психологічну допомогу 

в рамках реалізації субпроєкту 

"Кожен має значення" м. Куп'янськ, 

Харківська обл. 

 

осіб 

 
 

310 310 

 

 295  295 

 

-15 -15 

20.  

Кількість проведених навчальних 

заходів, практикумів та семінарів з 

управління та реалізації субпроєктів 

 

од, 

 

 7  7 

    

-7 -7 

21.  

Кількість учасників навчальних 

заходів, практикумів, семінарів з 

управління та реалізації субпроєктів 

 

осіб 

 
 

 81  81 

    

-81 -81 

 Ефективності           

1.  

Середня вартість одиниці 

придбаного обладнання  в рамках 

реалізації субпроєкту 

"Перспектива"-"Бізнес-Платформа" 

м. Запоріжжя 

 

тис.грн. 

 

 137,7  137,7 

 

 113,7  113,7 

 

-24 -24 

2.  

Середня вартість одиниці 

придбаного обладнання в рамках 

реалізації субпроєкту "Реабілітація 

та відновлення - крок у комфортне 

життя" м. Бердянська Запорізька 
обл." м. Бердянська, Запорізька обл. 

 

тис.грн. 

 

 12,1  12,1 

 

 20,8  20,8 

 

 8,7  8,7 

3.  

Середня вартість одиниці 

придбаного обладнання в рамках 
реалізації субпроєкту "Майбутнє 

створюється зараз" м. 

Первомайський, Харківська обл. 

 

тис.грн. 

 

 307  307 

 

 487,8  487,8 

 

 180,8  180,8 

4.  

Середні витрати на проведення 

тренінгів та заходів на одного 

бенефіціара  в рамках реалізації 

субпроєкту Центр розвитку 

підприємницьких ініціатив ВПО та 

тис.грн. 

 

 4,9  4,9 

    

-4,9 -4,9 



 

 

ветеранів АТО "Новий відлік" с. 

Нова Водолага, Харківська обл. 

 

5.  

Середня вартість одиниці 

придбаного обладнання в рамках 

реалізації субпроєкту "Створення 

умов для забезпечення реалізації 
державної політики у сфері 

пожежної та техногенної безпеки на 

території Сурсько-Литовської ОТГ" 

с. Сурсько-Литовське, 

Дніпропетровська обл. 

 

тис.грн. 

 

 18,6  18,6 

 

 14,1  14,1 

 

-4,5 -4,5 

6.  

Середні витрати на навчання одного 

працівника в рамках реалізації 

субпроєкту "Створення умов для 

забезпечення реалізації державної 

політики у сфері пожежної та 

техногенної безпеки на території 

Сурсько-Литовської ОТГ" с. 

Сурсько-Литовське, 

Дніпропетровська обл. 

тис.грн. 

 

 3  3 

 

 3  3 

   

7.  

Середня вартість одиниці 

придбаного обладнання в рамках 

реалізації субпроєкту "Нові 

можливості адаптації внутрішньо 

переміщених осіб та ветеранів АТО 

у громаду м. Миколаєва" м. 
Миколаїв, Миколаївська обл. 

 

тис.грн. 

 

 0,7  0,7 

 

 0,4  0,4 

 

-0,3 -0,3 

8.  

Середня вартість людино/години, 

витраченої на проведення тренінгу 
та консультування одного 

бенефіціара в рамках реалізації 

субпроєкту "Нові можливості 

адаптації внутрішньо переміщених 

осіб та ветеранів АТО у громаду м. 

Миколаєва" м. Миколаїв, 

Миколаївська обл. 

 

тис.грн. 

 

 1,1  1,1 

    

-1,1 -1,1 

9.  

Середні витрати на проведення 

капітального ремонту 1 кв. м. 

приміщень інституту в рамках 

реалізації субпроєкту "Розвиток 

Центру психологічної допомоги та 

соціальної адаптації ВПО та 

ветеранів АТО" м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська 

 

тис.грн. 

 

 9  9 

 

 9,2  9,2 

 

 0,2  0,2 

10.  

Середня вартість одиниці 

придбаного обладнання в рамках 

реалізації субпроєкту "Надання 

Центром психологічної підтримки 

та реабілітації внутрішньо 

переміщеним особам, учасникам та 

ветеранам АТО" м. Первомайськ, 

тис.грн. 

 

 202,9  202,9 

 

 77,5  77,5 

 

-125,4 -125,4 



 

 

Миколаївська обл. 

 

11.  

Середні витрати на проведення 

одного тренінгу в рамках реалізації 

субпроєкту "Надання Центром 

психологічної підтримки та 

реабілітації внутрішньо 

переміщеним особам, учасникам та 

ветеранам АТО" м. Первомайськ, 

Миколаївська обл. 

 

тис.грн. 

 

 7,4  7,4 

 

 7,3  7,3 

 

-0,1 -0,1 

12.  

Середні витрати на проведення 

капітального ремонту 1 кв. м. 

приміщень будинку культури в 

рамках реалізації субпроєкту 

"Кожен має значення" м. Куп'янськ, 

Харківська обл. 

 

тис.грн. 

 

 2,1  2,1 

 

 1,9  1,9 

 

-0,2 -0,2 

13.  

Середня вартість людино/години, 

витраченої на надання 

консультаційних послуг на одну 

особу в рамках реалізації субпроєкту 

"Кожен має значення" м. Куп'янськ, 

Харківська обл. 

тис.грн. 

 

 0,2  0,2 

 

 0,2  0,2 

   

14.  

Середні витрати на проведення 

одного навчального заходу, 

практикуму, семінару 

 

тис.грн. 

 

 7,6  7,6 

    

-7,6 -7,6 

15.  

Середня вартість одиниці 

придбаного обладнання в рамках 

реалізації субпроєкту "Створення 
центру медичної реабілітації 

учасників бойових дій, зокрема, 

учасників АТО та інших пільгових 

груп на базі комунального закладу 

"Кам'янська міська лікарня № 5" 

ДОР" м. Кам'янське, 

Дніпропетровська обл. 

 

тис.грн. 

 

 111,4  111,4 

 

 341,8  341,8 

 

 230,4  230,4 

 Якості           

1.  

Частка осіб з числа ВПО та 

комбатантів, задоволених якістю 

наданої менторської підтримки в 

рамках реалізації проєкту 

"Перспектива" - "Бізнес-Платформа" 

м. Запоріжжя, у загальній кількості 

осіб, що отримали таку допомогу 

 

відс 

 

 100  100 

 

 100  100 

   

2.  

Частка осіб з числа ВПО, 
комбатантів та членів приймаючої 

громади, стан яких покращився 

внаслідок проходження медично-

відновлювальної реабілітації в 

рамках реалізації проєкту 

відс 

 

 100  100 

 

 100  100 

   



 

 

"Реабілітація та відновлення - крок у 

комфортне життя" м. Бердянська 

Запорізька обл., у загальній 
кількості осіб, що пройшли таку 

реабілітацію 

 

3.  

Частка осіб з числа ВПО та 
комбатантів, стан яких покращився 

внаслідок надання психологічної 

допомоги в рамках реалізації 

проєкту "Майбутнє створюється 

зараз" м. Первомайський, 

Харківська обл., у загальній 

кількості осіб, що отримали таку 

допомогу 

 

відс 

 

 100  100 

 

 100  100 

   

4.  

Частка осіб з числа ВПО та 

комбатантів, стан яких покращився 

внаслідок проходження медично-

відновлювальної реабілітації в 

рамках реалізації проєкту "Надання 

Центром психологічної підтримки 

та реабілітації внутрішньо 

переміщеним особам, учасникам та 

ветеранам АТО" м. Первомайськ, 

Миколаївська обл., у загальній 

кількості осіб, що пройшли таку 
реабілітацію 

 

відс 

 

 100  100 

 

 100  100 

   

5.  

Частка осіб з числа ВПО та 

комбатантів, стан яких покращився 
внаслідок надання соціальної та 

психологічної допомоги в рамках 

реалізації проєкту "Нові можливості 

адаптації внутрішньо переміщених 

осіб та ветеранів АТО у громаду м. 

Миколаєва" м. Миколаїв, 

Миколаївська обл., у загальній 

кількості осіб, що отримали таку 

допомогу 

 

відс 

 

 100  100 

 

 100  100 

   

6.  

Підвищення рівня спроможності 

відібраних приймаючих громад з 

реагування на проблеми для 

розвитку, викликані переміщенням 

осіб та поверненням комбатантів, у 

порівнянні з періодом до початку 

конфлікту на Сході України. 

 

відс 

 

 30  30 

 

27 27 

 

-3 -3 

7.  

Рівень реалізації проєкту 

"Подолання наслідків конфлікту, 

пілотний проект з відновлення та 

розбудови спроможностей" 

 

відс 

 

 100  100 

 

 97  97 

 

-3 -3 



 

 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових  
затрат: 
п.1 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 
рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. Закуплене до того часу обладнання у рамках субпроєкту у с. Нова 

Водолага було передано Імплементаторусубпроєкту у м. Запоріжжі. 
П.2 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 

рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 
П.3 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 

рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 
П.4 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 

рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 
П.5  Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 

рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 
П.6 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 

рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 
П.7 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 

рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 
П.8 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 

рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 
П.9 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 

рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 
П,10 Економія коштів за результатами проведених закупівель. 

П.11 Економія коштів за результатами проведених закупівель. 

П.12 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 
рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 

П.13 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 
рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 

П.14 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 
рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 

 П.15 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 
рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 

П.16 Економія коштів за результатами проведених закупівель. 
П.17 Економія коштів за результатами проведених закупівель. 

П.18 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 
рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 

П.19 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 
рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 

П.20 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 
рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 

П.21 Зменшення суми у договорі виконання робіт. 
П.22 У зв'язку з виникненням та поширенням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, частина заходів була скасована, а кошти 

перерозподілені на реалізацію інших заходів. 

 

продукту: 
п.1  Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 



 

 

рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 

2. Економія коштів за результатами проведених закупівель. 
3. У зв'язку з виникненням та поширенням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, частина заходів була скасована, а кошти 

перерозподілені на реалізацію інших заходів. 
П.2  Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 

рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 
2. Економія коштів за результатами проведених закупівель. 

3. У зв'язку з виникненням та поширенням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, частина заходів була скасована, а кошти 
перерозподілені на реалізацію інших заходів. 

П.4  Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 
рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 

2. Економія коштів за результатами проведених закупівель. 
3. У зв'язку з виникненням та поширенням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, частина заходів була скасована, а кошти 

перерозподілені на реалізацію інших заходів. 
П.5  Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 

рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 

П.6 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 
рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 

П.7 У результаті реалізації проєкту прийнято рішення щодо придбання більш дороговартісного обладнання, необхідного для проєкту. 
П.8 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 

рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 
2. Економія коштів за результатами проведених закупівель. 

3. У зв'язку з виникненням та поширенням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, частина заходів була скасована, а кошти 
перерозподілені на реалізацію інших заходів. 

 П.9  Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 
рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 

2. Економія коштів за результатами проведених закупівель. 
3. У зв'язку з виникненням та поширенням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, частина заходів була скасована, а кошти 

перерозподілені на реалізацію інших заходів. 
П.10  

У зв'язку з виникненням та поширенням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, діяльність центру була призупинена через 
карантинні заходи. 

П.11  Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 
рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 

2. Економія коштів за результатами проведених закупівель. 
3. У зв'язку з виникненням та поширенням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, частина заходів була скасована, а кошти 

перерозподілені на реалізацію інших заходів. 
П.12 У зв'язку з виникненням та поширенням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, частина заходів була скасована, а кошти 

перерозподілені на реалізацію інших заходів. 
П.14 Значний обсяг осіб, які відвідували Центр до початку пандемії  Covid-19 сприяв тісному спілкуванню потенційних робітників і роботодавців на території Центру без безпосередньої 

участі співробітників Центру. Значна частина знайшла роботу у вигляді підрядів, замовлень вже будучі підприємцями. 
П.18 У зв'язку з виникненням та поширенням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, частина заходів була скасована, а кошти 

перерозподілені на реалізацію інших заходів. 
П.19 У зв'язку з виникненням та поширенням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, надання психологічної допомоги було 

призупиненно через карантинні заходи. 



 

 

П.20 У зв'язку з виникненням та поширенням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, частина заходів була скасована, а кошти 

перерозподілені на реалізацію інших заходів. 
П.21 У зв'язку з виникненням та поширенням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, частина заходів була скасована, а кошти 

перерозподілені на реалізацію інших заходів. 

ефективність: 
п.1  Економія за результатами проведених закупівель 

П.2  Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 
рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. Закуплене до того часу обладнання у рамках субпроєкту у с. Нова 

Водолага було передано Імплементаторусубпроєкту у м. Запоріжжі 
П.3  Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 

рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. ЗА результатами перерозподілу було придбане більш дороговартісне 
обладнання. 

П.4 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 
рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. 

П.5  Економія за результатами проведених закупівель. 
П.7 Економія за результатами проведених закупівель. 

П.8 У зв'язку з виникненням та поширенням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, частина заходів була скасована, а кошти 
перерозподілені на реалізацію інших заходів. 

П.9  Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 
рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. За результатами перерозподілу було проведно додаткові роботи. 

П.10 Економія за результатами проведених закупівель. 

П.11  У зв'язку з виникненням та поширенням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, частина заходів була скасована, а кошти 
перерозподілені на реалізацію інших заходів. 

П. 12 Економія за результатами проведених закупівель. 
П.14 У зв'язку з виникненням та поширенням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, частина заходів була скасована, а кошти 

перерозподілені на реалізацію інших заходів. 
П.15 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 

рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев'яти субпроєктів. ЗА результатами перерозподілу було придбане більш дороговартісне 
обладнання 

якості: 
п.6 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 
рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев’яти субпроєктів.  

п.7 Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Робочою групою з реалізації проекту Мінреінтеграції 29 травня 2020 року було прийнято 
рішення щодо відмови співпраці із нею та спрямувати невитрачені кошти на підсилення інших дев’яти субпроєктів. 

 

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: 
 

У рамках Прогами було успішно реалізовано 9 із 10 субпроєктів у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Миколаївській областях України, головною метою яких було 
надання підтримки ВПО, учасникам АТО та їх сімей. Через низьку спроможність Нововодолазької селищної ради впроваджувати субпроєкт Мінреінтеграції було прийнято рішення щодо 

відмови співпраці із нею та перерозподілу коштів для підсилення інших дев’яти субпроєктів. 
Активності, запроваджені у рамках реалізації субпроєктів, виконуватимуться і після завершення Проєкту, що свідчить про їх сталість та попит на них серед уразливих категорій осіб. 

З огляду на отримані результати та посилення за час реалізації Проєкту спроможності Мінреінтеграції Світовий банк спільно з Міністерством та Укравтодором ініціювали підготовку та вже 



 

 

розпочали реалізацію нового інвестиційного проєкту «Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження» на загальну суму 100 млн. дол. США. Відповідна угода була підписана 17 

грудня 2020 року. 
Основною проблемою під час реалізації Проєкту стали обмеження, пов’язані з поширенням на території країни COVID-19, у результаті чого проведення тренінгів з підтримки 

вразливих категорій осіб, а також ремонтні роботи центрів з надання таких послуг призупинялись. Збір даних та проведення моніторингу також було ускладнено 
 

3.2.*  3901610 

(КПКВК ДБ) 

1060 

(КФКВК) 

Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам 

(найменування бюджетної програми) 

Мета бюджетної програми: Забезпечення та реалізація державної політики у сфері внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих 
територій України, сприяння реалізації їх прав і свобод 
 

Завдання бюджетної програми 

 № 

з/п 

Завдання 

1. Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом надання пільгових іпотечних кредитів 

 

Видатки / надання кредитів у 2020 році 

тис.грн 

 План 

зі змінами 
Звіт 

 

Відхилення 

звітних показників від 

планових 

1 2 3 4 

Всього 485 100,0 0 - 485 100,0 

у т. ч. загальний фонд    

 спеціальний фонд 485 100,0 0 - 485 100,0 

Ключові результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Планові результативні показники 
Фактичні результативні 

показники 

Відхилення фактичних від 

планових 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



 

 

 Затрат           

1 
Кількість сімей з числа внутрішньо 

переміщених осіб, які отримали 

пільговий іпотечний кредит 
од.  340 340  0 0  -340 -340 

 Ефективності           

1 
Середня кількість кв. метрів 1 

придбаної квартири 
кв. м. 

 
 66 66  0 0  -66 -66 

 Якості           

1 

Збільшення у порівнянні з 

попереднім роком кількості сімей з 

числа внутрішньо переміщених осіб, 

які отримали пільговий іпотечний 
кредит 

 

від.  100 100  0 0  -100 -100 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових  
В рамках співпраці між Україною та Німеччиною 03.06.2020 укладена Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове 
співробітництво (асигнування 2016 р.), відповідно до якої через Кредитну установу для відбудови (KfW) буде надано грант загальним обсягом 25,5 млн євро для реалізації проекту 

«Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб»  
(далі – Проект). Реалізація Проекту розпочнеться після укладення Грантової та Проектної Угоди між Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України, Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву та KfW (далі – Грантова таПроектна угода). 
Оскільки станом на 12.11.2020 Грантова та Проектна угода не укладена, у 2020 році бюджетні призначення не були використані.  

Проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Мінреінтеграції на реалізацію Проекту за КПКВК 3901610 «Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо 
переміщеним особам» передбачено 408,1 млн гривень. У наступних бюджетних періодах використання грантових коштів буде передбачено в Державному бюджеті України на 

відповідний рік у необхідному для реалізації зазначеного Проекту обсязі у розмірі 25,5 млн євро кумулятивно. 

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: 
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