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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 «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 

3901120 «Забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій 

Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя», погоджений Міністерством фінансів 

України 30 червня 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 
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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. 3901120 0990 

(найменування відповідального виконавця) (КПКВК ДБ) 

Забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
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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: 

 130 000,0  130 000,0 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей"; 

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

областях"; 

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

Національна молодіжна стратегія до 2030 року, затверджена Указом Президента України від 12 березня 2021 року № 94/2021; 

Державна цільова соціальна програма “Молодь України” на 2021-2025 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 року № 579; 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від  12 червня 2020 року № 471; 

постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 376 "Деякі питання Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 383 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення 

реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя". 

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

тис. гривень. 

6. 

№ з/п Ціль державної політики 

 1 Підтримка громадян, що постраждали від конфлікту 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

Мета бюджетної програми: 7. 

Сприяння реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій України до культурного, інформаційного, освітнього простору України та її залучення до активного 

суспільного життя в Україні 

8. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

 1 Реалізація комплексу заходів, спрямованих на забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій України до культурного, інформаційного, 

освітнього простору України та її залучення до активного суспільного життя в Україні 

Напрями використання бюджетних коштів: 9. 
тис. гривень 
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Напрями використання бюджетних коштів № 

з/п 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

Підготовка, забезпечення та проведення безоплатного навчання на курсах (відділеннях) з підготовки до вступу до 

державних закладів вищої освіти (далі - підготовчі курси) молоді з числа осіб, місцем проживання яких є тимчасово 

окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів, розташованих на лінії 

зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (далі - молодь), яка у поточному 

навчальному році завершила здобуття повної загальної середньої освіти 

 1  88 700,0  88 700,0 

Організація та виконання програм, реалізація проектів та здійснення заходів, спрямованих на особистісний та патріотичний 

розвиток молоді 

 2  29 900,0  29 900,0 

Організація та виконання програм, спрямованих на збереження, дослідження, розвиток та популяризацію мов, літератур, 

різних видів та жанрів мистецтв, зокрема корінних народів України 

 3  9 500,0  9 500,0 

Організація та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній, реалізація проектів, здійснення культурно-мистецьких, 

спортивних та інших заходів, у тому числі фестивалів, змагань, спрямованих на інтеграцію молоді 

 4  1 900,0  1 900,0 

 130 000,00  130 000,00 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 

 23,0  1 Кількість визначених закладів вищої освіти державної форми власності  в яких 

здійснюється підготовка, забезпечення та проведення підготовчих курсів для 

молоді 

од. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 23,0 

 4 588,0  2 Середній розмір стипендіального забезпечення на одного слухача на місяць грн. постанова КМУ від 21 

квітня 2021 р. № 383 

 4 588,0 

продукту 2 

 2 200,0  1 Кількість осіб з числа молоді, які пройшли підготовчі курси осіб Внутрішньогосподарс

ький облік 

 2 200,0 
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 9,0  2 Кількість організованих та виконаних програм, здійснених заходів, спрямованих на 

особистісний та патріотичний розвиток 

од. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 9,0 

 3,0  3 Кількість організованих та виконаних програм, спрямованих на збереження, 

дослідження, розвиток та популяризацію мов, літератур, різних видів та жанрів 

мистецтв, зокрема корінних народів України 

од. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 3,0 

 2,0  4 Кількість здійснених культурно-мистецьких та інших заходів од. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 2,0 

ефективності 3 

 40 318,0  1 Середні витрати на підготовку, забезпечення та проведення підготовчих курсів на 

одну особу 

грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 3 322,2  2 Середні витрати на організацію та виконання програми, здійснення заходу, 

спрямованого на особистісний та патріотичний розвиток 

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 3 166,7  3 Середні витрати на організацію та виконання програми, спрямованої на 

збереження, дослідження, розвиток та популяризацію мов, літератур, різних видів 

та жанрів мистецтв, зокрема корінних народів України 

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 950,0  4 Середні витрати на культурно-мистецький та інший захід тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

якості 4 

 100,0  1 Частка осіб з числа молоді, які вступили до закладів вищої освіти у межах 

установлених квот прийому у поточному році до загальної кількості осіб, які 

пройшли безоплатне навчання на підготовчих курсах 

відс. Внутрішньогосподарс

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

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО:  

Міністерство фінансів України 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

Дата    

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: 

 

Roma
30.06.2021 №

Roma
07010-09-5/20414
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Міністерство фінансів України 
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07010-09-5/20414 від 30.06.2021 
 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

проекту паспорта бюджетної програми на 2021 рік Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України за КПКВК 3901120 

«Забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій 

Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя» 

 

Заступник Міністра 

фінансів України                                                                   Роман ЄРМОЛИЧЕВ 

 

 

 

_____  ______________ 2021 р. 


