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ІНФОРМАЦІЯ 

 391  Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Продосягнення 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 30434,9 33375,0 505 000,0 16 681,1 - 488 318,9

у т. ч. загальний фонд 30434,9 33375,0 20 000,0 16 681,1 - 3 318,9

 спеціальний фонд 485 000,0 0 - 485 000,0

Надання кредитів, всього 

у т. ч. загальний фонд 

 спеціальний фонд 

Всього видатки та надання кредитів 30434,9 33375,0 505 000,0 16 681,1 - 488 318,9

у т. ч. загальний фонд 30434,9 33375,0 20 000,0 16 681,1 - 3 318,9

 спеціальний фонд 485 000,0 0 - 485 000,0

(КВК)  (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 



 

 

 

 

 

 

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      
Кількість житла, придбаного для тимчасового 
проживання внутрішньо переміщених осіб, од. 116 85 65 67 2 
Кількість сімей з числа внутрішньо переміщених 
осіб, які отримали пільговий іпотечний кредит, од.   340 0 -340 
Вартість 1 об'єкта нерухомого майна для 
тимчасового проживання  внутрішньо 
переміщених осіб за рахунок коштів державного 
бюджету, тис. грн. 190,3 314,9 307,6 248,9 -58,7 
Середня кількість кв. метрів 1 придбаної квартири, 
кв. м.   66 0 -66 
Кількість сімей внутрішньо переміщених осіб, 
забезпечених житлом для тимчасового 
проживання, од. 116 85 65 67 2 
Збільшення у порівнянні з попереднім роком 
кількості сімей з числа внутрішньо переміщених 
осіб, які отримали пільговий іпотечний кредит   100 0 -100 

Висновок про досягнення цілі 



 

 

Збільшення показника кількості придбаного житла та кількість сімей внутрішньо переміщених осіб, забезпечених житлом для тимчасового 
проживанняобумовлено тим, що за рахунок проведення інформаційної кампанії стосовно реалізації заходів, які можуть бути здійснені за рахунок 
коштів субвенції, органами місцевого самоврядування,а в разі їх відсутності відповідними військово-цивільними адміністраціямина погодження 
до Мінреінтеграції подано перелік об'єктів і заходів, видатки на які здійснювалися за рахунок субвенції, вартість квадратного метру яких, нижча 
опосередкованої вартості спорудження житла по Україні. 
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.  

 

 

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

 

3.1. 
3911020  

(КПКВК ДБ) 

0180 
 (КФКВК) 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки 

територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України 

Мета бюджетної програми:Вирішення проблемних питань на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на 
сході України 

Завдання бюджетної програми 

 № 
з/п 

Завдання 

1. Захист прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації територій України 

2. Розбудова миру на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 16 681,1 - 3 318,9 

у т. ч. загальний фонд 20 000,0 16 681,1 - 3 318,9 

          спеціальний фонд 0 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 

1 

Кількість житла, 
придбаного для 

тимчасового 
проживання 
внутрішньо 

переміщених осіб 

од. 65  65 67  67 2  2 

2 

Вартість 1 об'єкта 
нерухомого майна для 

тимчасового 
проживання  
внутрішньо 

переміщених осіб за 
рахунок коштів 

тис. грн. 307,6   248,9  58,7 -58,7  -58,7 



 

 

державного бюджету 

 

Кількість сімей 
внутрішньо 

переміщених осіб, 
забезпечених житлом 

для тимчасового 
проживання 

од. 65  65 67  67 2  2 

Збільшення показника кількості придбаного житла та кількість сімей внутрішньо переміщених осіб, забезпечених житлом для тимчасового 
проживання обумовлено тим, що за рахунок проведення інформаційної кампанії стосовно реалізації заходів, які можуть бути здійснені за рахунок 
коштів субвенції, органами місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності відповідними військово-цивільними адміністраціями на погодження 
до Мінреінтеграції подано перелік об'єктів і заходів, видатки на які здійснювалися за рахунок субвенції, вартість квадратного метру яких, нижча 
опосередкованої вартості спорудження житла по Україні. 
 

3.2. 3911600 
(КПКВК ДБ) 

0180 
(КФКВК) 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки 

територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України 

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 постійним житлом 
 

 

 

Видатки / надання кредитів у 2020 році 

тис.грн 

 План 
зі змінами Звіт 

 

Відхилення 
звітних показників від 

планових 
1 2 3 4 

Всього 485 000,0 0 -485 000,0 

у т. ч. загальний фонд 0 0 0 



 

 

          спеціальний фонд 485 000,0 0 - 485 000,00 

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 

1 

Кількість сімей з числа 
внутрішньо 

переміщених осіб, які 
отримали пільговий 

іпотечний кредит 

од. 0 340 340 0 0 0  - 340 - 340 

2 
Середня кількість кв. 
метрів 1 придбаної 

квартири 
кв.м. 0 66 66 0 0 0  - 66 - 66 

 

Збільшення у 
порівнянні з 

попереднім роком 
кількості сімей з числа 

внутрішньо 
переміщених осіб, які 
отримали пільговий 

іпотечний кредит 

відс. 0 100 100 0 0 0  - 100 - 100 

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. 

 

 


