
ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 26B2648ADD3032E1040000001E99340005FBA800
Підписувач Домбровський Кирило Григорович
Дійсний з 20.09.2022 по 19.09.2024

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України

Н7>"MB\u3((TО
22/12.2-421-23 від 17.01.2023

1.

Паспорт

бюджетної програми на 2023 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 загального фонду

та спеціального фонду  тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

133 876,7 133 876,7

Указ Президента України від 25 липня 2018 року № 216/2018 "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.

25.01.2023 20
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Указ Президента України від 7 грудня 2018 року № 417/2018 "Про державні стипендії імені Левка Лук'яненка"; 
Закон України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів 

їхніх сімей"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 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 15 листопада 2022 року № 1281 "Деякі питання виконання Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких 
встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року № 1210 "Деякі питання здійснення першочергових заходів із забезпечення соціального захисту звільнених 

осіб" 

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. 

Забезпечення здійснення соціального і правового захисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а 

також членів їхніх сімей. 

8. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання 

 1 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. 

Напрями використання бюджетних коштів 9. 
тис. гривень 

Напрями використання бюджетних коштів 
№ 

 з/п 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Разом 

Здійснення виплати щорічної державної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення 
особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або членам їх сімей під час перебування таких осіб в 

місцях несвободи 

 1  42 000,0  42 000,0 

Здійснення виплати одноразової державної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення 

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення 

 2  81 900,0  81 900,0 

Виплата державних стипендій імені Левка Лук'яненка.   3  1 123,9  1 123,9 



 

 

3 
Здійснення виплати одноразової державної грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи, стосовно якої встановлено 

факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, смерть якої настала під час перебування 

такої особи в місцях несвободи, або смерті особи, звільненої з місць несвободи, протягом року після її звільнення 

 4  1 000,0  1 000,0 

Здійснення заходів щодо забезпечення речами для задоволення основних (базових) потреб осіб, позбавлених свободи 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, після їх звільнення 

 5  5 168,8  5 168,8 

Відшкодування витрат на професійну правову допомогу, що надавалася особам, стосовно яких встановлено факт 

позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України для захисту їхніх прав і законних інтересів 

 6  2 684,0  2 684,0 

 133 876,70  0,00  133 876,70 Усього 

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 щорічної державної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено 

факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або 

членам їх сімей під час перебування таких осіб в місцях несвободи  

тис.грн. Постанова КМУ від 

18 листопада 2022 р. 

№ 1281 

 100,0 

 8,1  2 Розмір державних стипендій імені Левка Лук'яненка на 1 особу на місяць тис.грн. Постанова КМУ від 

15 листопада 2022 р.    

№ 1281, Указ 

Президента України 

від 7 грудня 2018 

року № 417/2018, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 8,1 

 100,0  3 Розмір одноразової державної грошової допомоги особам, стосовно яких 

встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти 

України, після їх звільнення 

тис.грн. Постанова КМУ від 

15 листопада 2022 р.    

№ 1281 

 100,0 

продукту 2 

 420,0  1 Кількість осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи 

внаслідок збройної агресії проти України, або членів їх сімей під час перебування 

таких осіб в місцях несвободи, яким здійснено виплату щорічної державної 

грошової допомоги 

осіб Внутрішньогосподарс

ький облік 

 420,0 



4
12,02 Кількість осіб, яким виплачено державні стипендії імені Левка Лук'яненка  осіб Указ Президента

України від

07.12.2018 №

417/2018

12,0

819,03 Кількість осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи

внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення, яким здійснено

виплату одноразової державної грошової допомоги

осіб Внутрішньогосподарс

ький облік

819,0

10,04 Кількість осіб, яким здійснено виплату одноразової державної грошової допомоги у

разі загибелі (смерті) особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої

свободи внаслідок збройної агресії проти України, смерть якої настала під час

перебування такої особи в місцях несвободи, або смерті особи, звільненої з місць

несвободи, протягом року після її звільнення

осіб Внутрішньогосподарс

ький облік

10,0

412,05 Кількість звільнених осіб, які забезпечені речами для задоволення основних

(базових) потреб

од. Внутрішньогосподарс

ький облік

412,0

50,06 Кількість осіб, яким відшкодовано витрати на професійну правову допомогу, що

надавалася особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої

свободи внаслідок збройної агресії проти України для захисту їхніх прав і законних

інтересів

од. Плани проведених

заходів,

внутрішньогосподарс

ький облік

50,0

ефективності3

12,44 Середні витрати на забезпечення речами для задоволення основних (базових)

потреб звільнених осіб

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік

якості4

100,01 Рівень задоволення потреб в наданні щорічної державної грошової допомоги

особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок

збройної агресії проти України, або членам їх сімей під час перебування таких осіб

в місцях несвободи

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік

100,02 Рівень забезпечення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка відс. Внутрішньогосподарс

ький облік

100,03 Рівень забезпечення осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої

свободи внаслідок збройної агресії проти України, які після їх звільнення

забезпечені одноразовою державною грошовою допомогою

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік

100,04 Рівень забезпечення звільнених осіб речами для задоволення

основних (базових) потреб

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік

100,05 Рівень задоволення потреб у відшкодованні витрат на професійну правову

допомогу, що надавалася особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України для захисту їхніх прав

і законних інтересів

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік

Державний секретар 
Кирило ДОМБРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Дата  24.01.2023   № 08020-15-5/2166


