
СХВАЛЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від ____________ № _____ 

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН 

реалізації Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року 

 

Найменування завдання Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання  

Строк 

виконання 

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення 

виконання завдання Очікувані результати виконання 

(індикатори) 
2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Стратегічна ціль 1. Посилення спроможності держави у реагуванні на виклики внутрішнього переміщення  

та забезпечення умов для реалізації державної політики в сфері внутрішнього переміщення 

1. Актуалізація чинного 

законодавства України щодо 

внутрішнього переміщення 

1) проведення аналізу застосування норм 

законодавства України, зокрема, Закону 

України «Про забезпечення прав та свобод 

внутрішньо переміщених осіб»,  з 

урахуванням наслідків широкомасштабної 

збройної агресії проти України» 

Мінреінтеграції 

 

І квартал 

2023 року 

— — — проведено аналіз застосування норм 

законодавства України, зокрема, Закону 

України «Про забезпечення прав та 

свобод внутрішньо переміщених осіб»  

2) розробка та подання на розгляд 

Кабінету Міністрів України проєкту змін 

до Закону України «Про забезпечення прав 

та свобод внутрішньо переміщених осіб» 

та інших законів України, які 

врегульовують питання реалізації прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб  

Мінреінтеграції 

Центральні органи 

виконавчої влади 

міжнародні та 

неурядові 

національні 

організації (за 

згодою) 

ІІ квартал 

2023 року 
— — — затверджено проєкт змін до Закону 

України «Про забезпечення прав та 

свобод внутрішньо переміщених осіб» 

та інших законів України, які 

врегульовують питання реалізації прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб 

3) приведення підзаконних нормативно-

правових актів у відповідність до норм 

Закону України «Про забезпечення прав та 

свобод внутрішньо переміщених осіб» 

Мінреінтеграції 

Мінсоцполітики 

ІV квартал 

2023 року 
— — — підзаконні нормативно-правові акти 

приведено у відповідність до норм 

Закону України «Про забезпечення прав 

та свобод внутрішньо переміщених 

осіб» 

2. Удосконалення Єдиної 

інформаційної бази даних 

про внутрішньо 

переміщених осіб та її 

інтеграції з іншими базами 

даних та державними 

реєстрами 

1) розробка та подання на розгляд 

Кабінету Міністрів України проєкту змін 

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 22.09.2016 № 646 «Про затвердження 

Порядку створення, ведення та доступу до 

відомостей Єдиної інформаційної бази про 

внутрішньо переміщених осіб» у частині 

приведення у відповідність технічної 

документації та діючої програмної частини 

Мінсоцполітики 

Мінреінтеграції 

ІI квартал 

2023 року 
в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

удосконалено Єдину інформаційну базу 

даних про внутрішньо переміщених 

осіб шляхом розширення функціоналу 

та 

інтеграція  з іншими базами даних та 

державними реєстрами 

 

2) доопрацювання програмного 

забезпечення Єдиної інформаційної бази 

даних про внутрішньо переміщених осіб з 

метою забезпечення до неї доступу 

суб’єктів, відповідальних за формування 

та реалізацію державної політики з питань 

внутрішньо переміщених осіб 

Мінсоцполітики 

Мінреінтеграції 

ІІІ квартал 

2023 року 
в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

забезпечено доступ суб’єктів, 

відповідальних за формування та 

реалізацію державної політики з питань 

внутрішньо переміщених осіб, до 

Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб 

 3) створення електронного кабінету ВПО - 
Мінсоцполітики ІV квартал в межах 

в межах в межах розроблено та запроваджено в 



Найменування завдання Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання  
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виконання 
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(індикатори) 
2023 рік 2024 рік 2025 рік 

персонального електронного облікового 

запису особи з числа ВПО, для осіб які 

бажають отримувати послуги в 

електронному 

Мінреінтеграції 
2023 року 

існуючих 

бюджетних 

програм 

існуючих 

бюджетних 

програм 

існуючих 

бюджетних 

програм 

експлуатацію  електронний кабінет 

ВПО як способу отримання послуг та 

комунікації ВПО із органами державної 

влади  

3. Запровадження системи 

періодичної оцінки та 

задоволення потреб ВПО 

1) розробка та затвердження нормативно-

правового акта щодо запровадження 

механізму періодичної оцінки потреб ВПО 

з урахуванням критеріїв вразливості та 

затвердження відповідної методики 

проведення оцінки потреб 

Мінсоцполітки 

Мінреінтеграції 

Мінцифри  

ІІІ квартал 

2023 року 

— — — затверджено нормативно-правовий акт 

щодо запровадження механізму 

періодичної оцінки потреб ВПО з 

урахуванням критеріїв вразливості та 

відповідна методика проведення оцінки 

потреб  

 

2) запровадження системної   періодичної 

оцінки потреб ВПО на рівні громад на всіх 

етапах внутрішнього переміщення 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  (за 

згодою) 

ІІІ квартал 

2023 року 

— 
— — запроваджено системну періодичну 

оцінку потреб ВПО на рівні громад 

 

3) розробка та затвердження матриці 

(алгоритмів) перенаправлення запитів 

ВПО для надання повноцінної допомоги та 

сприяння у реалізації прав ВПО 

Мінреінтеграції 

Мінсоцполітики 
ІІ квартал 

2023 року 

— — — затверджено матрицю перенаправлення 

для надання повноцінної допомоги та 

сприяння у реалізації прав ВПО 

 

4) підготовка місцевих матриць 

(алгоритмів) перенаправлення запитів 

ВПО для надання повноцінної допомоги та 

сприяння у реалізації прав ВПО 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  (за 

згодою) 

ІІІ квартал 

2023 року 

— — — підготовлено та затверджено місцеві 

алгоритми перенаправлення запитів 

ВПО для надання повноцінної 

допомоги та сприяння у реалізації прав 

ВПО 

 

5)  створення в областях та місті Києві 

регіональних штабів координації 

забезпечення реалізації прав внутрішньо 

переміщених осіб. 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації,  

органи місцевого 

самоврядування  (за 

згодою) 

ІІ квартал 

2023 року 

— — — створено та забезпечено 

функціонування в областях та місті 

Києві регіональних штабів координації 

забезпечення реалізації прав 

внутрішньо переміщених осіб 

 

6) створення національного 

координаційного штабу  забезпечення 

реалізації прав внутрішньо переміщених 

осіб 

Мінреінтеграції ІІ квартал 

2023 року 

— — — забезпечено дієву координацію 

регіональних штабів координації 

забезпечення реалізації прав 

внутрішньо переміщених осіб із ЦОВВ 

на національному рівні 

 

7) розробка та затвердження Плану дій з 

координації та узгодження дій органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування та громадських об’єднань 

з питань надання допомоги та задоволення 

потреб ВПО 

Мінреінтеграції 

 

 

ІІІ квартал 

2023 року 

— — — забезпечено координацію та 

узгодження дій органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування та громадських 

інституцій з питань допомоги та 

задоволення потреб ВПО 

Стратегічна ціль 2. Створення умов для безпечного переміщення осіб із населених пунктів,  

які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, та задоволення їхніх гуманітарних потреб 



Найменування завдання Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання  

Строк 

виконання 

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення 

виконання завдання Очікувані результати виконання 

(індикатори) 
2023 рік 2024 рік 2025 рік 

4. Запровадження протоколу 

міжсекторальної взаємодії, в 

тому числі з міжнародними 

та неурядовими 

національними  

організаціями, під час 

підготовки, організації та 

проведення евакуації, 

зокрема, обов’язкової 

1) створення робочої групи із залученням 

представників органів державної влади, 

місцевого самоуправління, міжнародних 

організацій для напрацювання базового 

протоколу підготовки, організації та 

проведення евакуації, в тому числі 

обов’язкової 

 

 

Мінреінтеграції 

ДСНС 

Центральні органи 

виконавчої влади 

міжнародні та 

неурядові 

національні 

організації (за 

згодою) 

ІІ квартал 

2023 року 

— 
— — 

налагоджено міжсекторальну взаємодію 

під час підготовки, організації та 

проведення евакуації, зокрема, 

обов’язкової 

 

2) розробка та подання на розгляд 

Кабінету Міністрів України проєкту 

розпорядження щодо впровадження 

протоколу міжсекторальної взаємодії під 

час підготовки, організації та проведення 

евакуації, зокрема, обов’язкової 

Мінреінтеграції ІІІ квартал 

2023 року 

— — — 
затверджено протокол міжсекторальної 

взаємодії під час підготовки, організації 

та проведення евакуації, зокрема, 

обов’язкової 

 

5. Забезпечення координації 

з боку держави процесу та 

проведення безпечної 

евакуації, в тому числі, 

обов’язкової 

1) розробка та затвердження механізму 

проведення евакуації, в тому числі, 

обов’язкової з населених пунктів, де 

ведуться чи можливі бойові дії 

 

Мінреінтеграції 

ДСНС 

Центральні та місцеві 

органи виконавчої 

влади 

ІІІ квартал 

2023 року 

— 
— — 

затверджено механізм проведення 

евакуації, в тому числі, обов’язкової з 

населених пунктів, де ведуться чи 

можливі бойові дії 

 

2) створення в приймаючих громадах 

регіональних гуманітарних штабів надання 

допомоги особам, що були евакуйовані з 

населених пунктів, де ведуться чи можливі 

бойові дії 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації,  

органи місцевого 

самоврядування  (за 

згодою) 

ІІ квартал 

2023 року 

місцеві 

бюджети із 

залученням 

донорської 

допомоги 

місцеві бюджети 
із залученням 
донорської 
допомоги 

місцеві бюджети 
із залученням 
донорської 
допомоги 

в приймаючих громадах створено 

гуманітарні штаби надання допомоги 

особам, що були евакуйовані з 

населених пунктів, де ведуться чи 

можливі бойові дії 

 

6. Забезпечення повного та 

належного інформування 

про евакуацію, її етапи, 

складові, наслідки, права і 

обов’язки під час 

здійснення, а також про 

заходи подальшої підтримки 

з боку держави та 

приймаючих громад 

1) забезпечення оновлення інформації про 

об’єкти соціальної інфраструктури в 

громадах, які потенційно можуть прийняти 

ВПО та розміщення цієї інформації на 

сайтах ОМС в доступних форматах 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  (за 

згодою) 

ІІІ квартал 

2023 року 

— 
— — на сайтах місцевих органів влади 

розміщено інформація в доступних 

форматах щодо об’єктів соціальної 

інфраструктури та інша інформація для 

прийняття поінформованого рішення 

про евакуацію до цих громад 

 2) підготовка Плану заходів щодо 

інформування населення про евакуацію, її 

етапи, складові, наслідки 

 

 

Мінреінтеграції 

Мінінформполіти-ки, 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  (за 

згодою) 

ІІ квартал 

2023 року 

— 
— — 

затверджено План заходів щодо 

інформування населення про евакуацію, 

її етапи, складові, наслідки. 

 

 

 
3) проведення інформаційної кампанії 

серед населення щодо здійснення евакуації 

та заходів подальшої підтримки ВПО, 

Мінреінтеграції 

Мінінформполітики 

обласні, Київська 

Постійно 
в межах 

існуючих 

бюджетних 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

підвищено рівень обізнаності населення 

щодо здійснення евакуації та заходів 

подальшої підтримки ВПО, 
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попередження торгівлі людьми тощо міська 

держадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  (за 

згодою) 

програм програм програм попередження торгівлі людьми тощо 

7. Координація  надання 

гуманітарної допомоги 

особам, які були евакуйовані 

з населених пунктів, де 

ведуться чи можливі бойові 

дії 

1) розробка та затвердження плану заходів 

з координації надання гуманітарної 

допомоги евакуйованим особам 

Мінреінтеграції 

Мінсоцполітики 

 

ІІІ квартал 

2023 року 

— 
— — 

затверджено план заходів з координації 

надання гуманітарної допомоги 

евакуйованим особам 

 

 

8. Запровадження системної 

підтримки громад, до яких 

здійснюється евакуація 

1) здійснення заходів з залучення 

міжнародної фінансової допомоги для 

реалізації проєктів розвитку громад (в 

тому числі, розбудова соціальної, 

транспортної інфраструктури), до яких 

здійснюється евакуація 

Мінінфраструктури 

Мінреінтеграції 

 

Постійно — — — 
залучено фінансову допомогу для 

реалізації проєктів розвитку громад (в 

тому числі, розбудова соціальної, 

транспортної інфраструктури), до яких 

здійснюється евакуація 

 

 

2) залучення міжнародної фінансової 

допомоги для обладнання пунктів 

розміщення для короткотермінового 

перебування евакуйованих осіб 

Мінінфраструктури 

Мінреінтеграції 
Постійно 

— 
— — залучено міжнародну фінансову 

допомогу для обладнання пунктів 

розміщення для короткотермінового 

перебування евакуйованих осіб 

Стратегічна ціль 3. Сприяння в забезпеченні здатності осіб до адаптації на новому місці проживання безпосередньо після внутрішнього переміщення 

9. Забезпечення повного та 
своєчасного нарахування та 
виплати внутрішньо 
переміщеним особам пенсій 

1) створення в приймаючих громадах 

відповідних фондів житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб 

 

Мінреінтеграції, 

Мінінфраструкту-ри, 
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування  (за 
згодою) 

ІV квартал 
2023 року 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 
існуючих 
бюджетних 
програм 

в межах 
існуючих 
бюджетних 
програм 

створено фонд житла для тимчасового 
проживання ВПО в громадах 

2) забезпечення належних умов 
проживання в місцях компактного 
поселення для осіб з інвалідністю, людей 
похилого віку та дітей 

обласні, Київська 
міська 
держадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування  (за 
згодою) 

ІV квартал 

2023 року 

 

 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 
існуючих 
бюджетних 
програм 

в межах 
існуючих 
бюджетних 
програм 

створено належні умови проживання в 

місцях компактного поселення для осіб 

з інвалідністю, людей похилого віку та 

дітей 

 

3) здійснення заходів з залучення 
фінансової або технічної допомоги для 
забезпечення тимчасового проживання 
ВПО 

Мінреінтеграції 
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування  (за 
згодою) 

постійно 
— 

— — залучено фінансову або технічну 
допомогу для забезпечення проживання 
ВПО 

4) розробка місцевих програм 
працевлаштування та/або перекваліфікації 
внутрішньо переміщених осіб 

Державна служба 

зайнятості 
обласні, Київська 

ІV квартал 

2023 року 

 

за рахунок 

коштів 

державного та 

за рахунок 
коштів 
державного та 

за рахунок 
коштів 
державного та 

затверджено місцеві програми 
працевлаштування та/або 
перекваліфікації внутрішньо 



Найменування завдання Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання  

Строк 

виконання 

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення 

виконання завдання Очікувані результати виконання 

(індикатори) 
2023 рік 2024 рік 2025 рік 

міська 
держадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування  (за 
згодою) 

місцевих 

бюджетів 

місцевих 
бюджетів 

місцевих 
бюджетів 

переміщених осіб 

5) надання інформаційної підтримки у 

розробленні та виконанні місцевих 

програм сприяння працевлаштуванню 

внутрішньо переміщених осіб, зокрема: 

підготовка публічних заходів та 

інформаційних матеріалів для підвищення 

обізнаності органів місцевого 

самоврядування про існуючі механізми та 

можливості у сфері зайнятості населення; 

надання інформаційної, організаційної 
підтримки у розробленні місцевих програм 
щодо сприяння працевлаштуванню 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

Мінекономіки 

Мінреінтеграції 

Державна служба 

зайнятості 

Держпраці 
міжнародні 
організації (за 
згодою) 

постійно 
— 

— — підвищено ефективність розроблення та 
виконання місцевих програм сприяння 
працевлаштуванню внутрішньо 
переміщених осіб 

6) запровадження співпраці між 
регіональними центрами зайнятості для 
підвищення кількості залучених до 
існуючих програм зайнятості безробітних з 
числа внутрішньо переміщених осіб 

Державна служба 

зайнятості 

Мінекономіки 

Мінреінтеграції 

постійно 
— 

— — підвищено ефективність існуючих 
програм сприяння працевлаштуванню 
внутрішньо переміщених осіб 

7) здійснення заходів із популяризації 

підприємництва серед внутрішньо 

переміщених осіб, зокрема: 

створення та розміщення інформаційних 

матеріалів про особливості заснування та 

розвитку власної справи для внутрішньо 

переміщених осіб; 

розроблення та проведення навчальних 

заходів для внутрішньо переміщених осіб 

стосовно заснування та розвитку власної 

справи на базі існуючої інфраструктури 

підтримки підприємництва; 

виконання менторських програм на 
державному рівні для внутрішньо 
переміщених осіб, ветеранів війни та 
інших груп населення 

державна установа  

«Офіс з розвитку 

підприємництва та 

експорту» 

Мінцифри 

Мінреінтеграції 

Всеукраїнська 

асоціація громад 
міжнародні 
організації (за 
згодою) 

постійно 
— 

— — забезпечено підтримку та 
стимулювання бізнесу внутрішньо 
переміщених осіб 

10. Забезпечення соціальної 
адаптації внутрішньо 
переміщених осіб, на 
початковому етапі  після 
евакуації 

1) розробка та внесення змін до 
Державного стандарту соціальної 
адаптації, затвердженого наказом 
Мінсоцполітики від 18.05.2015 року № 514 
розширивши коло осіб, яким надається 
послуга соціальної адаптації та 
визначивши стандарти надання соціальної 
послуги - «сприяння адаптації ВПО» для 
ВПО у складних життєвих обставинах, та 
затвердження відповідного стандарту 

Мінсоцполітики ІІI квартал 
2023 року 

— 
— — забезпечено надання послуги з 

соціальної адаптації внутрішньо 
переміщеним особам на початковому 
етапі після евакуації 



Найменування завдання Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання  

Строк 

виконання 

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення 

виконання завдання Очікувані результати виконання 

(індикатори) 
2023 рік 2024 рік 2025 рік 

надання 
 

2) розширення функціоналу Єдиної 
інформаційної системи соціальної сфери з 
метою запровадження  можливості 
внесення інформації про потреби 
внутрішньо переміщених осіб через 
Єдиний державний вебпортал електронних 
послуг 

Мінсоцполітики IV квартал 
2023 року 

— 
— — Єдина інформаційна система соціальної 

сфери надає операторам можливість 
внесення інформації про потреби 
внутрішньо переміщених осіб через 
Єдиний державний вебпортал 
електронних послуг 

11. Поетапне розселення 

внутрішньо переміщених 

осіб з місць компактного 

поселення з урахуванням 

критеріїв вразливості, 

гендерного аспекту та 

принципу єдності родин 

1) запровадження пілотного проекту з 

розселення місць компактного поселення 

внутрішньо переміщених осіб, зокрема: 

збір та аналіз інформації про існуючі місця 

компактного поселення, їх правовий 

статус, загальну кількість місць та 

наповненість, санітарні умови тощо; 

визначення пріоритетних для розселення 

місць компактного поселення; 

створення інформаційних майданчиків з 

метою обговорення спільних проектів, 

залучення фінансування та врахування 

додаткових технічних та організаційних 

вимог; 

напрацювання алгоритмів для проведення 

ремонту, реконструкції, розселення тощо 

місць компактного поселення та 

забезпечення внутрішньо переміщених 

осіб житлом із залученням відповідальних 

органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, міжнародних 

організацій 

Мінреінтеграції 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

I квартал 

2024 року 

— 
— — забезпечено належними житловими 

умовами внутрішньо переміщених осіб, 

зокрема у визначених місцях 

компактного поселення  

2) розроблення регіональних програм 

розселення внутрішньо переміщених осіб, 

які проживають в місцях компактного 

поселення, з урахуванням потреб регіонів 

у людських ресурсах, а також 

особливостей потреб окремих категорій 

осіб (осіб з інвалідністю, багатодітних 

сімей, літніх людей, національних меншин 

тощо) та принципу єдності родин 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

Мінреінтеграції 

Мінрегіон 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

IV квартал 

2023 року 

— 
— — затверджено регіональні програми 

розселення внутрішньо переміщених 

осіб з місць компактного поселення 

12. Створення умов для 

отримання доступної 

психологічної допомоги і 

реабілітації ВПО, зокрема 

дітей 

1) розробка та запровадження місцевих 

програм із надання психологічної 

допомоги ВПО, зокрема дітей із 

залученням представників недержавних 

організацій 

 

Мінсоцполітики 

Нацсоцслужба 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  (за 

згодою) 

ІІІ квартал 

2023 року 

— 
— — розроблено та запроваджено місцеві 

програми із надання психологічної 

допомоги ВПО, зокрема дітей 



Найменування завдання Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання  

Строк 

виконання 

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення 

виконання завдання Очікувані результати виконання 

(індикатори) 
2023 рік 2024 рік 2025 рік 

міжнародні та 

національні 

неурядові організації 

(за згодою) 

2) організація 

надання систематичної психологічної 

допомоги 

зокрема в місцях компактного проживання 

ВПО, зокрема дітей. 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  (за 

згодою) 

міжнародні та 

національні 

неурядові організації 

(за згодою) 

ІV квартал 

2023 року 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

організовано надання систематичної 

психологічної допомоги 

зокрема в місцях компактного 

проживання ВПО, зокрема дітей 

13. Забезпечення системи 

своєчасного надання 

достовірної, актуальної 

інформації про наявні 

послуги та місця для 

тимчасового розміщення 

ВПО 

1) напрацювання  інформаційних 

матеріалів з питань надання ВПО 

соціальних послуг, соціальних виплат, 

реалізації їхніх прав і свобод тощо 

МКІП 

Мінреінтеграції 

Мінсоцполітики 

організації 

міжнародні та 

національні 

неурядові організації 

(за згодою) 

ІІ квартал 

2023 року 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

напрацьовано інформаційні матеріали, 

які стосуються найбільш 

розповсюджених проблених питань,  з 

питань надання ВПО соціальних 

послуг, соціальних виплат, реалізації 

їхніх прав і свобод тощо 

 

2) розповсюдження інформаційних 

матеріалів в доступних форматах, зокрема  

в місцях компактного розміщення ВПО, 

органах державної влади та місцевого 

самоврядування, до яких звертаються ВПО 

Мінреінтегарції 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  (за 

згодою) 

міжнародні та 

національні 

неурядові організації 

(за згодою) 

постійно 
в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

поінформовано внутрішньо 

переміщених осіб про наявні місця 

тимчасового проживаання та доступні 

соціальні послуги через різні ресурси 

3) забезпечення комунікації рішень і 

нормативно-правових актів, які 

приймаються Кабінетом Міністрів 

України, органами центральної влади 

щодо питань, які стосуються реалізації 

прав ВПО 

Мінреінтеграції 

Мінсоцполітики 

Мініфраструктури 

Мінцифри 

інші центральні 

органи влади 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  (за 

згодою) 

міжнародні та 

національні 

неурядові організації 

постійно 
— 

— — 
забезпечено сталу відкриту 

комунікацію, надання роз’яснень щодо 

рішень та прийнятих нормативно-

правових актів, які приймаються 

Кабінетом Міністрів України, органами 

центральної влади щодо питань, які 

стосуються реалізації прав ВПО 

 



Найменування завдання Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання  

Строк 

виконання 

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення 

виконання завдання Очікувані результати виконання 

(індикатори) 
2023 рік 2024 рік 2025 рік 

(за згодою) 

14. Забезпечення доступу 

внутрішньо переміщених 

осіб до якісної медицини 

шляхом виконання програми 

медичних гарантій 

 

1) розроблення та затвердження Програми 

медичних гарантій у складі закону про 

Державний бюджет України на 

відповідний рік згідно із Законом України 

«Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» 

МОЗ 

НСЗУ 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

щорічно 
— 

— — 
 

2) забезпечення внутрішньо переміщених 

осіб медичною допомогою відповідно до 

Програми медичних гарантій 

НСЗУ  

МОЗ 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

постійно 
в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

 

15. Забезпечення доступу 

внутрішньо переміщених 

осіб до освітніх послуг 

1) підтвердження внутрішньо 

переміщеними особами освітнього та 

кваліфікаційного рівня, отриманого на 

тимчасово окупованій території, зокрема: 

удосконалення механізму підтвердження 

внутрішньо переміщеними особами 

освітнього та кваліфікаційного рівня, 

отриманого на тимчасово окупованій 

території; 

здійснення заходів щодо інформування 

внутрішньо переміщених осіб про 

можливість підтвердження освітнього та 

кваліфікаційного рівня, отриманого на 

тимчасово окупованій території 

МОН 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

постійно 
в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

забезпечено можливість підтвердження 

внутрішньо переміщеними особами 

освітнього та кваліфікаційного рівня 

2) забезпечення отримання внутрішньо 

переміщеними особами дублікатів 

документів про освіту, здобуту на 

територіях, що є тимчасово окупованими, 

зокрема: 

здійснення заходів щодо інформування 

внутрішньо переміщених осіб про 

можливість отримання дублікатів 

документів про освіту, отриманих на 

тимчасово окупованій території; 

проведення процедури виготовлення та 

видачі дублікатів документів про освіту, 

отриманих на тимчасово окупованій 

території 

МОН 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

постійно 
в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

забезпечено доступ внутрішньо 

переміщених осіб до документів про 

освіту 

 

3) розроблення та запровадження 

механізмів проведення атестації для 

визнання результатів навчання та періодів 

навчання на тимчасово окуповані території 

для отримання документів про базову 

середню та повну загальну середню освіту 

МОН 

Мінреінтеграції 
ІІІ квартал 

2023 року 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

проведено атестацію для визнання 

результатів навчання та періодів 

навчання на тимчасово окупованій 

території для отримання документів про 

базову середню та повну загальну 

середню освіту 

4) проведення інформаційно-

роз’яснювальних кампаній для дітей і 

МОН 

обласні, Київська 
щороку 

в межах 

існуючих 
в межах 

існуючих 

в межах 

існуючих 

підвищено обізнаність абітурієнтів з 

числа внутрішньо переміщених осіб 



Найменування завдання Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання  

Строк 

виконання 

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення 

виконання завдання Очікувані результати виконання 

(індикатори) 
2023 рік 2024 рік 2025 рік 

молоді з числа внутрішньо переміщених 

осіб щодо механізмів вступу до закладів 

освіти, розташованих в інших регіонах 

України, та інших освітніх можливостей 

для молоді на території, підконтрольній 

Україні 

міська 

держадміністрації 

Мінреінтеграції 

Представництво 

Президента України в 

Автономній 

Республіці Крим (за 

згодою) 

бюджетних 

програм 

бюджетних 

програм 

бюджетних 

програм 

щодо механізмів вступу до закладів 

освіти та інших освітніх можливостей 

для молоді 

5)  створення окремих інформаційних 

посилань (ресурсів) для внутрішньо 

переміщених осіб, зокрема: 

розміщення посилань на безкоштовні 

відео-уроки, презентації з української 

мови; 

створення окремого модуля з інформацією 

про вступ та навчання внутрішньо 

переміщених осіб 

МОН 

Мінреінтеграції 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

IІ квартал 

2023 року 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

підвищено обізнаність абітурієнтів з 

числа внутрішньо переміщених осіб 

щодо механізмів вступу до закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти та інших освітніх можливостей 

для молоді; 

6) забезпечення пільгового кредитування 

внутрішньо переміщених осіб для здобуття 

професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої та вищої освіти в 

рамках виконання бюджетної програми 

«Надання пільгових довгострокових 

кредитів для здобуття фахової передвищої 

та вищої освіти» 

МОН 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

Мінфін 

постійно 
в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

забезпечено доступ внутрішньо 

переміщених осіб до освіти шляхом 

надання пільгового кредитування 

Стратегічна ціль 4. Сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб через створення умов для розвитку потенціалу,  

посилення спроможності у приймаючих територіальних громадах 

16. Запровадження 

механізму періодичного 

моніторингу та оцінки стану 

інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб в 

приймаючі територіальні 

громади 

1) розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту постанови 

Кабінету Міністрів України про 

затвердження критеріїв інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб  

в приймаючі територіальні громади 

Мінреінтеграції 

Мінсоцполітики 

Мінцифри 

міжнародні та 

національні 

неурядові організації 

(за згодою) 

 

 

IV квартал 

2023 року 

— 
— — запроваджено механізм моніторингу 

стану інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб в приймаючі 

територіальні громади 

2) проведення щорічного моніторингу 

стану інтеграції внутрішньо переміщених 

осіб в приймаючі територіальні громади 

 

Мінреінтеграції 

Мінсоцполітики 

Мінцифри 

обласні,  

Київська міська 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування 

 (за згодою) 

міжнародні та 

національні 

щорічно — — — забезпечено отримання повної та 

достовірної інформації про стан 

інтеграції внутрішньо переміщених осіб 



Найменування завдання Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання  

Строк 

виконання 

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення 

виконання завдання Очікувані результати виконання 

(індикатори) 
2023 рік 2024 рік 2025 рік 

неурядові організації 

(за згодою) 

17. Створення умов для 

соціальної інтеграції дітей, 

які постраждали внаслідок 

збройної агресії Російської 

Федерації проти України 

1) розроблення та подання Кабінетові   

Міністрів України законопроекту щодо 

соціальної підтримки дітей, які 

постраждали внаслідок воєнних та 

збройних конфліктів 

Мінсоцполітики 

Мінреінтеграції 

НССУ 

 

ІІІ квартал 

2023 року 
— — — посилено соціальний захист дітей, які 

постраждали внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

2) розроблення та внесення на розгляд 

Кабінету Міністрів України проекту 

постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 

268 «Про затвердження Порядку надання 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» 

Мінсоцполітики 

Мінреінтеграції 

ІІІ квартал 

2023 року 

— 
— — удосконалено механізм отримання 

статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

18. Посилення заходів з 

професійного 

навчання/перенавчання, 

підтримки зайнятості і 

самозайнятості ВПО, у тому 

числі через залучення 

відповідних позадержавних 

проєктів та програм 

підтримки 

1) Розробка та затвердження місцевих 

програм з професійного 

навчання/перенавчання,  підтримки 

зайнятості і самозайнятості ВПО із 

залученням відповідних позадержавних 

проєктів та програм підтримки 

Мінреінтеграції 

Мінсоцполітики 

Державна служба 

зайнятості 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

міжнародні та 

національні 

неурядові організації 

(за згодою) 

Постійно 
в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

розроблено та впроваджено місцеві 

програми з професійного 

навчання/перенавчання,  підтримки 

зайнятості і самозайнятості ВПО із 

залученням відповідних державних 

проектів 

 

2) Проведення серед ВПО широких 

інформаційних кампаній щодо 

професійного навчання/перенавчання, 

підтримки зайнятості і самозайнятості 

ВПО 

Мінреінтеграції 

Місцеві органи 

виконавчої влади 

Постійно 
в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

забезпечено інформацією ВПО щодо 

професійного навчання/перенавчання, 

підтримки зайнятості і самозайнятості 

ВПО шляхом проведення 

інформаційних кампаній через різні 

ресурси в доступних форматах 

19. Формування фондів 

житла для тимчасового 

проживання ВПО для 

забезпечення 

середньострокових потреб у 

кожній територіальній 

громаді 

1) проведення інвентаризації об’єктів 

нерухомості та формування інформаційної 

бази на відповідному місцевому рівні з 

метою визначення наявних вільних 

приміщень, у тому числі таких, які за 

умови приведення до стану, придатного 

для проживання, можуть бути використані 

для забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

ІІІ квартал 

2023 року 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

забезпечено наявність актуальної та 

достовірної інформації щодо об’єктів 

нерухомості на місцевому рівні 

доступному для розміщення ВПО, 

наявних вільних місць, стану тощо 

 

2) проведення моніторингу виконання 

місцевих програм створення житлового 

Мінрегіон 

Мінреінтеграції 

щопівроку 
— 

— — підвищено  ефективність виконання 

місцевих програм із створення 



Найменування завдання Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання  

Строк 

виконання 

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення 

виконання завдання Очікувані результати виконання 

(індикатори) 
2023 рік 2024 рік 2025 рік 

фонду соціального призначення і 

житлового фонду для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб 

та надання рекомендацій та інформаційної 

підтримки органам місцевого 

самоврядування щодо підвищення 

ефективності виконання місцевих програм 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

житлового фонду соціального 

призначення і фонду житла для 

тимчасового проживання, зокрема щодо 

їх використання для задоволення 

потреб внутрішньо переміщених осіб 

3) створення організаційно-правових 

передумов для збільшення житлового 

фонду для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб, зокрема 

шляхом: 

проведення  інформаційних кампаній 

стосовно заохочення органів місцевого 

самоврядування до участі у розподілі 

коштів субвенції для формування фондів 

житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб; 

проведення обліку ВПО з метою 

отримання житла для тимчасового 

проживання; 

проведення інформаційних кампаній 

стосовно можливої участі внутрішньо 

переміщених осіб в програмах 

забезпечення тимчасовим житлом з метою 

підвищення рівня їх обізнаності щодо 

наявності відповідних програм; 

Мінреінтеграції 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

 

постійно 
в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

забезпечено внутрішньо переміщених 

осіб житлом з фондів для тимчасового 

проживання 

 

20. Забезпечення внутрішньо 

переміщених осіб доступним 

житлом з  урахування 

потреб, спроможностей та 

критеріїв вразливості 

1) впровадження методики забезпечення 

внутрішньо переміщених осіб доступним 

житлом з урахуванням потреб, 

спроможностей та критеріїв вразливості 

Мінреінтеграції 

Мінінфраструкту-ри 
ІІІ квартал 

2023 року 

— 
— — 

забезпечено внутрішньо переміщених 

осіб доступним житлом з урахуванням 

потреб, спроможностей та критеріїв 

вразливості 

2) підготовка бюджетної пропозиції на 

відповідний рік за бюджетною 

програмою «Надання кредитів на 

будівництво (реконструкцію) і придбання  

житла для наукових, науково-

педагогічних та педагогічних 

працівників» 

МОН 

Мінрегіон 

Мінфін 

Мінреінтеграції 

ІІ квартал 

2023 року 

— 
— — 

забезпечено виконання бюджетної 

програми  пільгового довгострокового 

кредитування на будівництво 

(реконструкцію) і придбання житла 

внутрішньо переміщеним особам, які 

є науковими, науково-педагогічними 

або педагогічними працівниками 

3) підготовка бюджетної пропозиції на 

відповідний рік за бюджетною 

програмою «Надання державної 

підтримки для будівництва (придбання) 

доступного житла» 

Мінрегіон 

Мінфін 

Мінреінтеграції 

ІІ квартал 

2023 року 

— 
— — 

забезпечено державну підтримку 

будівництва (придбання) доступного 

житла 

4) підготовка бюджетної пропозиції на 

відповідний рік за бюджетною 

програмою «Збільшення статутного 

капіталу Державної спеціалізованої 

фінансової установи «Державний фонд 

Мінрегіон 

Мінфін 

Мінреінтеграції 

 

ІІ квартал 

2023 року 

— 
— — 

забезпечено молодь, зокрема з числа 

внутрішньо переміщених осіб, житлом 



Найменування завдання Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання  

Строк 

виконання 

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення 

виконання завдання Очікувані результати виконання 

(індикатори) 
2023 рік 2024 рік 2025 рік 

сприяння молодіжному житловому 

будівництву» з подальшим виконанням 

Державної програми забезпечення молоді 

житлом» 

5) підготовка бюджетної пропозиції на 

відповідний рік за бюджетною 

програмою «Надання пільгового 

довгострокового державного кредиту 

молодим сім’ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла» 

Мінрегіон 

Мінфін 

Мінреінтеграції 

 

ІІ квартал 

2023 року 

— 
— — 

забезпечено молодь, зокрема з числа 

внутрішньо переміщених осіб, житлом 

6) підготовка бюджетної пропозиції на 

відповідний рік за бюджетною 

програмою «Надання пільгового 

довгострокового державного кредиту 

внутрішньо переміщеним особам, 

учасникам проведення 

антитерористичної операції та/або 

учасникам проведення операції 

Об’єднаних сил (ООС) на придбання 

житла» 

Мінрегіон 

Мінфін 

Мінреінтеграції 

 

ІІ квартал 

2023 року 

— 
— — 

забезпечено виконання програми 

надання пільгового довгострокового 

державного кредиту внутрішньо 

переміщеним особам, учасникам 

проведення антитерористичної операції 

та/або учасникам проведення операції 

Об’єднаних сил (ООС) на придбання 

житла 

7) підготовка бюджетної пропозиції на 

відповідний рік за бюджетною 

програмою «Державне пільгове 

кредитування індивідуальних сільських 

забудовників на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла» 

Мінрегіон 

Мінфін 

Мінреінтеграції 

ІІ квартал 

2023 року 

— 
— — 

забезпечено виконання програми 

пільгового кредитування 

індивідуальних сільських забудовників 

на будівництво (реконструкцію) та 

придбання житла 

8) підготовка бюджетної пропозиції на 

відповідний рік за бюджетною 

програмою «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на виплату 

грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для 

внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні 

її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її 

проведення, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення 

Мінветеранів 

Мінфін 

Мінреінтеграції 

Мінрегіон 

ІІ квартал 

2023 року 

— 
— — 

забезпечено виплату грошової 

компенсації за належні для отримання 

жилі приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції 



Найменування завдання Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання  

Строк 

виконання 

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення 

виконання завдання Очікувані результати виконання 

(індикатори) 
2023 рік 2024 рік 2025 рік 

зазначених заходів, та визнані особами з 

інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи 

відповідно до пунктів 11-14 частини 

другої статті 7 або учасниками бойових 

дій відповідно до пунктів 19-20 частини 

першої статті 6 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», та які потребують 

поліпшення житлових умов» 

9) підготовка бюджетної пропозиції на 

відповідний рік за бюджетною 

програмою «Надання пільгових 

іпотечних кредитів внутрішньо 

переміщеним особам» 

Мінреінтеграції 

Мінфін 

Мінрегіон 

ІІ квартал 

2023 року 

— 
— — 

забезпечено виконання програми 

надання пільгових іпотечних кредитів 

внутрішньо переміщеним особам 

10) розроблення та внесення Кабінетові  

Міністрів України проекту постанови 

Кабінету Міністрів України стосовно 

уніфікації умов бюджетних житлових 

програм для внутрішньо переміщених 

осіб з метою встановлення  єдиних 

підходів щодо формування відкритих 

реєстрів кандидатів на отримання 

кредитів або державної підтримки 

Мінрегіон 

Мінреінтеграції 

Мінфін 

Мінветеранів 

 

ІІ квартал 

2023 року 

— 
— — 

уніфіковано умови бюджетних 

житлових програм для внутрішньо 

переміщених осіб 

11) Розробка місцевих програм 

забезпечення внутрішньо переміщених 

осіб доступним житлом з урахуванням 

впровадженої методики 

Мінреінтеграції 

Мінінфраструктури, 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

ІІ квартал 

2023 року 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

забезпечено внутрішньо переміщених 

осіб доступним житлом з урахуванням 

потреб, спроможностей та критеріїв 

вразливості 

21. Розширення кредитно-

інвестиційних механізмів 

забезпечення внутрішньо 

переміщених осіб житлом із 

масштабним залученням 

донорської підтримки 

1) щорічне системне проведення 

консультацій з метою підвищення 

обізнаності міжнародних партнерів та 

потенційних донорів про існуючі 

проблеми у сфері забезпечення 

внутрішньо переміщених осіб  житлом, 

узгодження спільних дій, визначення 

напрямів, що потребують додаткового 

фінансування та залучення міжнародної 

технічної та донорської допомоги для 

фінансування житлових програм для 

внутрішньо переміщених осіб 

Мінреінтеграції 

Мінрегіон 

Мінсоцполітики 

МЗС 

міжнародні 

організації (за 

згодою) 

Постійно 
в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

створено передумови для забезпечення 

фінансування житлових програм для 

внутрішньо переміщених осіб з 

альтернативних 

(не заборонених законом) джерел 

22. Посилення 

міжрегіональної співпраці, 

реалізації програм та 

заходів, зокрема для молоді, 

спрямованих на сприяння 

1) проведення заходів та реалізація 

проектів за участю молоді з числа 

внутрішньо переміщених осіб 

Мінмолодьспорт 

Мінреінтеграції 

МКІП 

МОН 

обласні, Київська 

постійно 
в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

забезпечено участь внутрішньо 

переміщених осіб, зокрема молоді у 

заходах і проектах 



Найменування завдання Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання  

Строк 

виконання 

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення 

виконання завдання Очікувані результати виконання 

(індикатори) 
2023 рік 2024 рік 2025 рік 

соціальній згуртованості, 

зміцнення національної 

єдності за допомогою 

тематичних заходів у рамках 

діалогу та спільних дій 

міська 

держадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  (за 

згодою) 

 

2) сприяння посиленню соціальної 

згуртованості, безбар’єрності та 

толерантності в українському суспільстві 

шляхом проведення заходів щодо 

культури діалогу, соціальної 

згуртованості, безбар’єрності та 

багатофункціональності культурного 

простору 

МКІП 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

постійно 
в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

створено майданчики для вибудови 

культури діалогу, підвищено рівень 

толерантності в українському 

суспільстві 

 

23. Підтримка створення 

консультативних механізмів 

з метою залучення 

внутрішньо переміщених 

осіб до процесу прийняття 

рішень місцевими органами 

виконавчої влади та 

органами місцевого 

самоврядування 

1) Розроблення та затвердження типового 

положення про консультативно-дорадчий 

орган з питань ВПО 

Мінреінтеграції 

 

 

ІІ квартал 

2023 року 

 

 

 

 

 

 

 

— 
— — 

затверджено типове положення про 

консультативно-дорадчий орган ВПО 

 

 

 

 

 2) Створення консультативно-дорадчого 

органу з питань ВПО або включення ВПО 

до складу консультативно-дорадчого 

органу на місцевому рівні 

 

Мінреінтеграції 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

 

 

ІІ квартал 

2023 року 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

забезпечено участь ВПО на місцевому 

рівні через діяльність консультативно-

дорадчих органів 

 

24. Вжиття заходів з 

розбудови стійкості громад 

та їх згуртованості з 

залученням внутрішньо 

переміщених осіб 

1) проведення оцінки можливих викликів 

та конфліктів з метою посилення 

соціальної згуртованості 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

ІV квартал 

2023 року 

— 
— — 

забезпечено наявність результатів 

оцінки можливих викликів та 

конфліктів з метою посилення 

соціальної згуртованості 

Стратегічна ціль 5. Підтримка безпечного повернення  до покинутого місця проживання та реінтеграції 

25. Забезпечення 

міжсекторальної взаємодії 

органів державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування з метою 

формування державної 

політики щодо повернення 

та реінтеграції громадян 

1) розробка та затвердження державної 

програми сприяння безпечному 

повернення громадян до покинутого місця 

проживання та реінтеграції 

Мінреінтеграції 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

 

ІV квартал 

2023 року 

— 
— — затверджено державну програму 

сприяння безпечному поверненню 

громадян до покинутого місця 

проживання та реінтеграції 



Найменування завдання Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання  

Строк 

виконання 

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення 

виконання завдання Очікувані результати виконання 

(індикатори) 
2023 рік 2024 рік 2025 рік 

2) розробка та затвердження плану з 

координації та взаємодії органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, 

міжнародних організацій, ОГС 

Мінреінтеграції 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

Місцеві органи 

виконавчої влади 

(за згодою) 

міжнародні та 

національні 

неурядові організації 

(за згодою) 

ІІІ квартал 

2023 року 

— 
— — 

затверджено та забезпечено реалізацію 

Плану координації та взаємодії органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, міжнародних 

організацій, ОГС 

 

26. Запровадження порядку 

обліку та компенсації 

вартості 

зруйнованого/пошкодженого 

майна 

1) розробка та внесення на розгляд 

Кабінету Міністрів України проекту 

закону України про компенсацію вартості 

пошкодженого та зруйнованого в ході 

збройної агресії проти України майна 

Мінінфраструктури 

Мінреінтеграції 
ІІІ квартал 

2023 року 

— 
— — запроваджено механізм компенсації 

вартості пошкодженого та 

зруйнованого в ході збройної агресії 

проти України майна 

2) запровадження цифрових рішень щодо 

обліку зруйнованого чи пошкодженого 

житла та адміністрування процесу його 

відбудови на рівні громад 

Мінцифри 

Мінреінтеграції 

Мінінфраструкту-ри 

міжнародні та 

національні 

неурядові організації 

(за згодою) 

ІІІ квартал 

2024 року 

— 
— — реалізовано можливість подання заявок 

про майно, яке пошкоджене чи знищене 

з початку збройної агресії проти 

України починаючи з 2014 року 

27. Забезпечення належного 

інформування та інших умов 

для прийняття 

обгрунтованого рішення 

щодо безпечного та 

добровільного повернення 

1) збір та регулярне оновлення інформації 

на сайтах органів місцевого 

самоврядування щодо безпекової ситуації, 

стану об’єктів соціальної інфраструктури, 

стану довкілля в населених пунктах, з яких 

здійснювалося переміщення 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

Місцеві органи 

виконавчої влади 

(за згодою) 

міжнародні та 

національні 

неурядові організації 

(за згодою) 

постійно — 
— — забезпечено доступ до інформації щодо  

безпекової ситуації, стану об’єктів 

соціальної інфраструктури, стану 

довкілля в населених пунктах, з яких 

здійснювалося переміщення та яка 

необхідна для прийняття добровільного 

рішення щодо повернення особи до 

покинутого місця проживання 

28. Забезпечення розробки 

та прийняття державної 

програми в сфері зайнятості 

населення, яке повертається 

до покинутого місця 

проживання 

1) розробка  та затвердження державної 

програми зайнятості населення на 

деокупованих територіях 

Мінекономіки 

Державна служба 

зайнятості інші 

центральні органи 

виконавчої влади 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

Місцеві органи 

виконавчої влади 

(за згодою) 

міжнародні та 

національні 

неурядові організації 

III квартал 

2023 року 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

затверджено державну програму 

зайнятості населення на деокупованих 

територіях 



Найменування завдання Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання  

Строк 

виконання 

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення 

виконання завдання Очікувані результати виконання 

(індикатори) 
2023 рік 2024 рік 2025 рік 

(за згодою) 

29. Запровадження 

правового режиму території 

пріоритетного розвитку на 

деокупованих територіях 

України, територіях, де 

відбувались бойові дії, а 

також прилеглим до них 

територіям; 

1) розробка та передача на розгляд 

Кабінету Міністрів України проєкту 

Закону України «Про запровадження 

правового режиму території пріоритетного 

розвитку на деокупованих територіях 

України, територіях, де відбувались бойові 

дії, а також прилеглим до них територіям» 

задля запровадження заходів 

стимулювання повернення громадян 

України до покинутого місця проживання 

Мінекономіки 

Мінреінтеграції 

 

ІV квартал 

2023 року 

— 
— — прийняття Закону України «Про 

запровадження правового режиму 

території пріоритетного розвитку на 

деокупованих територіях України, 

територіях, де відбувались бойові дії, а 

також прилеглим до них територіям» 

30. Сприяння у реалізації 

заходів з підвищення 

згуртованості та подолання 

конфліктів 

 

1) розробка та запровадження місцевих 

програм щодо підвищення згуртованості 

та подолання конфліктів 

 

 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

Місцеві органи 

виконавчої влади 

(за згодою) 

IV квартал 

2023 року 

— 
— — 

забезпечено впровадження місцевих 

програм щодо підвищення 

згуртованості та подолання конфліктів 

 

2) сприяння посиленню соціальної 

згуртованості, безбар’єрності та 

толерантності в українському суспільстві 

шляхом проведення заходів щодо культури 

діалогу, соціальної згуртованості, 

безбар’єрності та багатофункціональності 

культурного простору 

Мінреінтеграції 

МКІП 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

 

 

IV квартал 

2023 року 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

в межах 

існуючих 

бюджетних 

програм 

створено майданчики для вибудови 

культури діалогу, підвищено рівень 

толерантності в українському 

суспільстві 

 


