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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 

3901050 «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 

або професійною діяльністю таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх 

сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, 

виплати державних стипендій імені Левка Лук'яненка», погоджений 

Міністерством фінансів України 04 березня 2021 року, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра Замлинського Р.Т. 
 

 

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



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000090A83000A0A78C00 
Підписувач Резніков Олексій Юрійович 
Дійсний з 09.12.2020 по 09.12.2022

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України 

Н7>"P*$k**nqО  
22/8.2-1015-21 від 02.03.2021

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. 3901050 0380 

(найменування відповідального виконавця) (КПКВК ДБ) 

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 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 

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:

 66 514,4  66 514,4 

Указ Президента України № 216/2018 від 25 липня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, незаконно затриманих,

утримуваних Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, звільнених з числа таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей";

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

тис. гривень. 
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Указ Президента України від 7 грудня 2018 року № 417/2018 "Про державні стипендії імені Левка Лук'яненка"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328 (зі змінами) "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 

здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, 
окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв'язку з громадською, політичною або професійною діяльністю 

таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, здійснення виплат державних стипендій імені 
Левка Лук'яненка"; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 38 "Деякі питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи"; 
Постанова Кабінету Міністрів Українивід 11 вересня 2019 р. № 845 "Деякі питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи"; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1122 "Деякі питання соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії 

проти України, після їх звільнення" 

6. 

№ з/п Ціль державної політики 

 1 Внутрішньо переміщені особи та мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим, що реінтегровані до сучасного 

українського простору 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

Мета бюджетної програми:7.

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.

8. 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. 

Напрями використання бюджетних коштів:9.
тис. гривень 

Напрями використання бюджетних коштів № 

з/п 
Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Разом 



 

 

3 
Надання професійної правової допомоги (в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення можливості її надання) для 

захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, 

окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України 

та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, а також 

підтримки зазначених осіб та членів їх сімей у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням 

 1  19 000,0  19 000,0 

Надання одноразової грошової допомоги особам, позбавленим свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх 

звільнення та повернення таких осіб на територію України 

 2  30 000,0  30 000,0 

Виплата державних стипендій імені Левка Лук'яненка  3  8 657,5  8 657,5 

Забезпечення здійснення заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації осіб, позбавлених 
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, 

політичною або професійною діяльністю таких осіб 

 4  3 856,9  3 856,9 

Здійснення заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій  5  5 000,0  5 000,0 

 66 514,40  0,00  66 514,40 Всього 

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

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 

 100,0  1 Розмір виплати на забезпечення надання професійної правової допомоги для 

захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи 

тис.грн. Постанова КМУ від 

18 квітня 2018 р.    

№ 328 

 100,0 

 7,1  2 Середній розмір державних стипендій імені Левка Лук'яненка на 1 особу на місяць тис.грн. Постанова КМУ від 

18 квітня 2018 р.    

№ 328, Указ 

Президента України 

від 7 грудня 2018 

року № 417/2018, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 7,1 

 100,0  3 Розмір виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було позбавлено 

особистої свободи, після їх звільнення 

тис.грн. Постанова КМУ від 

31 січня 2018 р. № 38 

 100,0 

продукту 2 
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 190,0  1 Кількість осіб, яким надано професійну правову допомогу для захисту і 

забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи 

осіб Протокол комісії, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 190,0 

 104,0  2 Кількість осіб, яким  виплачено державні стипендії імені Левка Лук'яненка осіб Указ Президента 

України від 

07.12.2018

№ 417/2018 

 104,0 

 300,0  3 Кількість осіб, яким надана одноразова грошова допомога як особам, які були 

незаконно позбавлені особистої свободи, після їх звільнення 

осіб Списки СБУ, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 300,0 

 300,0  4 Кількість осіб, які пройшли психологічну реабілітацію, соціальну та професійну 

адаптацію, як особи, що були позбавлені особистої свободи незаконними 

збройними формуваннями та/або органами влади Російської Федерації на 

тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у 

зв'язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб 

осіб Протокол комісії, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 300,0 

 3,0  5 Кількість проведенних наукових, соціологічних та інформаційно-аналітичних 

досліджень, спрямованих на здійснення деокупаційних заходів, спрямованих на 

здійснення деокупаційних заходів 

од. Акти наданних 

послуг, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 3,0 

 5,0  6 Кількість проведенних конференцій, форумів, круглих столів та інших заходів 

щодо ситуації, пов'язаної з тимчасовою окупацією частини території України 

од. Плани проведених 

заходів, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 5,0 

ефективності 3 

 12,8  1 Середні витрати на одного учасника заходів із психологічної реабілітації, 

соціальної та  професійної адаптації осіб 

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 200,0  2 Середня вартість 1 наукового, соціологічного та інформаційно-аналітичного 

дослідження, спрямованого на здійснення деокупаційних заходів 

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 880,0  3 Середня вартість проведених конференцій, форумів, круглих столів інших заходів 

щодо ситуації, пов'язаної з тимчасовою окупацією частини території України 

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

якості 4 

 100,0  1 Рівень задоволення потреб в наданні професійної правової допомоги для захисту і 

забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 100,0  2 Рівень забезпечення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 100,0  3 Частка осіб, які після їх звільнення забезпечені одноразовою грошовою допомогою 

із загальної кількості звільнених осіб 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 100,0  4 Частка осіб, що пройшли психологічну реабілітацію, отримали соціальну та 

професійну адаптацію, у загальній кількості осіб, які звернулися за отриманням 

таких послуг 

відс. Внутрішньогосподарс

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

Олексій РЕЗНІКОВ 

Олексій РЕЗНІКОВ (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

Віце-прем‘єр-міністр України - Міністр 

ПОГОДЖЕНО:  

Міністерство фінансів України 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

Дата 04.03.2021 № 08020-15/1-5/7199



 

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД 
 

Сертифікат 20B4E4ED0D30998C04000000D72D2C0071147800  

Підписувач Єрмоличев Роман Володимирович 

Дійсний з 31.07.2019 0:00:00 по 31.07.2021 0:00:00 

Міністерство фінансів України 

Н4В$4ВВb=ВLzkО   
 

08020-15/1-5/7199 від 04.03.2021 
 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

 
проекту паспорта бюджетної програми на 2021 рік Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України за КПКВК 3901050 

«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 або 

професійною діяльністю таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх 

сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати 

державних стипендій імені Левка Лук'яненка» 

 

 

Заступник Міністра 

фінансів України                                                               Роман ЄРМОЛИЧЕВ 
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