
 

 

 

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000001C4D3300FB5D9B00  
Підписувач Верещук Ірина Андріївна 
Дійсний з 10.11.2021 по 09.11.2023 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України 

Н4-*"Qk8M,n2:О   
 

293 від 20.12.2021 
 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ 

ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 

___________       Київ                   № ___ 

 
Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2021 рік  

 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 

рік» (зі змінами) 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), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік Міністерства  

з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України  

за КПКВК 3901100 «Заходи щодо створення систем та баз даних з питань 

реінтеграції», погоджений Міністерством фінансів України  

16 грудня 2021 року, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр                                Ірина ВЕРЕЩУК 
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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. 3901100 0133 

(найменування відповідального виконавця) (КПКВК ДБ) 

Заходи щодо створення систем та баз даних з питань реінтеграції 

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: 

 5 000,0  5 000,0 

Указ Президента України від 2 червня 2021 року № 226/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 червня 2021 року "Про деякі питання активізації 

процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях"; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 471 "Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України"; 

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

тис. гривень. 

Zhekka Zheka
20 грудня 2021 року

Zhekka Zheka
293
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Постанова Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2021 року № 1251 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення заходів щодо створення систем та баз даних з питань реінтеграції". 

6. 

№ з/п Ціль державної політики 

 1 Відновлення справедливості 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

Мета бюджетної програми: 7. 

Забезпечення ефективного моніторингу і документування фактів порушень прав і свобод людини, законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації, для міжвідомчої координації подальшого захисту та відновлення прав постраждалих осіб та держави у міжнародних судових установах та 

інстанціях, трибуналах та притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності. 

8. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

 1 Створення та забезпечення функціонування інформаційних реєстрів (баз даних) про порушення прав і свобод осіб (фізичних та юридичних) та заподіяну 

майнову/немайнову шкоду внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також інтеграція цих реєстрів з іншими існуючими державними базами (реєстрами). 

Напрями використання бюджетних коштів: 9. 
тис. гривень 

Напрями використання бюджетних коштів № 

з/п 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

Збір, аналіз, узагальнення інформації про дотримання норм міжнародного гуманітарного права, документування порушень 

Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації норм міжнародного права, прав громадян, 

іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також прилеглих до них територіях 

 1  2 218,4  2 218,4 

Створення, ведення та наповненням інформаційних баз даних (реєстрів) про порушення Російською Федерацією, 

окупаційною адміністрацією Російської Федерації норм міжнародного права, прав громадян, іноземців та осіб без 

громадянства на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також прилеглих до них територіях 

 2  2 781,6  2 781,6 

 5 000,00  5 000,00 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 
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11 Результативні показники бюджетної програми: 

№ 

з/п. 

Показники Одиниця 

виміру 
Джерело 

інформації 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

затрат 1 

 1,0  1 Кількість державних підприємств, задіяних у створені реєстрів (баз даних) з питань 

реінтеграції 

од. Виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських 

формувань 

 1,0 

 63,0  2 Штатна чисельність працівників підприємства од. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 63,0 

 8 935 000,0  3 Кількість осіб, які постраждали внаслідок окупації частини території України осіб Статистична звітність  8 935 000,0 

 2,0  4 Кількість інформаційних реєстрів (баз даних) з питань реінтеграції, що потребують 

створення 

од. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 2,0 

продукту 2 

 90,0  1 Кількість отриманих повідомлень про порушення прав і свобод людини, законних 

інтересів юридичних осіб, інтересів держави 

од. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 90,0 

 60,0  2 Кількість опрацьованих повідомлень про порушення прав і свобод людини, 

законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави 

од. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 60,0 

 1,0  3 Кількість підготовлених технічних завдань на розробку програмного забезпечення 

для створення інформаційних баз даних (реєстрів) 

од. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 1,0 

якості 3 

 66,7  1 Частка опрацьованих, повідомлень про порушення прав і свобод людини, законних 

інтересів юридичних осіб, інтересів держави в загальній кількості отриманих 

повідомлень 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 5,0  2 Рівень створення і введення в дію інформаційних реєстрів (баз даних) з питань 

реінтеграції 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 
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Ірина ВЕРЕЩУК Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань  

реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО:  

Міністерство фінансів України 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

Дата               №  

Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: 

 
12. 

Zhekka Zheka
16.12.2021

Zhekka Zheka
08020-15/2-5/39158
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АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту паспорта бюджетної програми на 2021 рік Міністерства з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України за КПКВК 3901100 

«Заходи щодо створення систем та баз даних з питань реінтеграції»

Заступник Міністра
фінансів України                                                                   Роман ЄРМОЛИЧЕВ


