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МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ 

                ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

  

 Н А К А З 

 

___________       Київ                   № ___ 

 
Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2021 рік  

 

Відповідно до Закону України від 15 грудня 2020 року № 1082-IX «Про 

Державний бюджет України на 2021 рік» та Правил складання паспортів 

бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом 

Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим 

у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (зі змінами), 

 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік Міністерства з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за КПКВК 

3901010 «Керівництво та управління з питань  реінтеграції тимчасово 

окупованих територій», погоджений Міністерством фінансів України 10 лютого 

2021 року, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря 

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

Ващенка К.О. 
 

 

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр                  Олексій РЕЗНІКОВ 



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000BCA52F00DE3B8B00 
Підписувач Ващенко Костянтин Олександрович 
Дійсний з 11.11.2020 по 11.11.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України 

Н7>"O.2jЗ#z0О   

22/12.2-510-21 від 04.02.2021 

1. 

Паспорт  

бюджетної програми на 2021 рік 

Міністерство з питань  реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

(найменування головного розпорядника 

окупованих територій України 

 коштів державного бюджету) 

від  № 

390 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 3901000 Апарат Міністерства з питань  реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

3. 3901010 1010

(найменування відповідального виконавця) (КПКВК ДБ) 

Керівництво та управління з питань  реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -4. тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 

 та із спеціального фонду - тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 81 054,0  81 054,0 

Закон України "Про центральні органи виконавчої влади";

(найменування бюджетної програми) (КФКВК) (КПКВК ДБ) 

тис. гривень. 
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Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"; 

Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"; 

Закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апаратів та територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади, інших державних органів"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 376 "Деякі питання Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 329 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права 

в Україні". 

6. 

№ з/п Ціль державної політики 

 1 Відновлення територіальної цілісності та реінтеграція тимчасово окупованих територій України 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

Мета бюджетної програми: 7. 

Забезпечення формування та реалізація державної політики з питань реінтеграції мешканців тимчасово окупованих територій до констутитуційного простору України 

8. 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 

Напрями використання бюджетних коштів: 9. 
тис. гривень 

Напрями використання бюджетних коштів № 

з/п 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій 

 1  81 054,0  81 054,0 

 81 054,00  0,00  81 054,00 Всього 

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 10. 
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Код державної 

цільової 

програми 

Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

тис. гривень 

11 Результативні показники бюджетної програми: 

№ 

з/п. 

Показники Одиниця 

виміру 
Джерело 

інформації 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

затрат 1 

 178,0  1 Кількість штатних одиниць од. Постанова КМУ від 

05.04.2014 №85, 

внутрішній облік 

 178,0 

 4 550,5  2 Загальна площа приміщень, орендованих Міністерством кв. м. Договір оренди  4 550,5 

продукту 2 

 3 300,0  1 Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України од. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 3 300,0 

 33,0  2 Кількість розроблених нормативно-правових актів од. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 33,0 

 5,0  3 Кількість підготовлених проектів із залученням міжнародної технічної допомоги од. Меморандум, угода, 

звіт про стан 

реалізації проекту 

 5,0 

 20,0  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. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 20,0 

 40,0  5 Кількість відправлених гуманітарних вантажів, товарів та послуг в населені пункти 

тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, реалізацію яких 

здійснено за сприяння та координації Міністерства 

од. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 40,0 

якості 3 

 97,0  1 Питома вага впроваджених нормативно - правових актів у загальній кількості 

розроблених 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 5,0  2 Збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, інтегрованих за новим місцем 

проживання порівняно з минулим роком 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 6,0  3 Збільшення кількості осіб (дітей) з тимчасово окупованих територій, які вступили 

до закладів вищої освіти порівняно з минулим роком 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 
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12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: 

Костянтин ВАЩЕНКО Державний секретар 

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО:  

Міністерство фінансів України 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

Дата 10.02.2021  № 08010-11/390-5/3998 



 

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД 
 

Сертифікат 20B4E4ED0D30998C04000000D72D2C0071147800  

Підписувач Єрмоличев Роман Володимирович 

Дійсний з 03.07.2019 0:00:00 по 03.07.2021 0:00:00 

Міністерство фінансів України 

Н4В$4ВВb5eRВ+О   
 

08010-11/390-5/3998 від 

10.02.2021 
 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

 
проекту паспорта бюджетної програми на 2021 рік 

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

за КПКВК 3901010 «Керівництво та управління з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій» 

 

 

Заступник Міністра 

фінансів України                                                                        Роман ЄРМОЛИЧЕВ 
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