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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. 3901060 0380 

(найменування відповідального виконавця) (КПКВК ДБ) 

Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність 

населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів 

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  4. тис. гривень, у тому числі загального фонду  

 та спеціального фонду  тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

 12 150,0  12 150,0 

Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року; 

Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають 

невибіркову дію від 10 жовтня 1980 року; 

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

тис. гривень. 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 186 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті для здійснення заходів, 

спрямованих на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя і діяльність населення (протимінна діяльність) та 

інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів" (із змінами); 

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 376 "Деякі питання Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій" (із змінами); 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1071 "Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України" (із 

змінами); 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 372 "Про затвердження Правил позначення небезпек, пов'язаних з мінами та вибухонебезпечними предметами - 

наслідками війни" (із змінами); 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1207 "Про утворення Національного органу з питань протимінної діяльності"; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2022 № 1021 "Про утворення Координаційного штабу з питань деокупованих територій"; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 № 47-р "Про встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації"; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.04.2022 № 288-р "Про затвердження оперативного плану заходів з протимінної діяльності". 

6. 

№ з/п Ціль державної політики 

 1 Реінтеграція тимчасово окупованих територій 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

Мета бюджетної програми 7. 

Забезпечення безпечного функціонування об'єктів інфраструктури, життєзабезпечення, а також безпечної життєдіяльності населення на територіях, що зазнали негативного 

впливу вибухонебезпечних предметів внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації, зокрема вздовж лінії розмежування 

8. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання 

 1 Здійснення заходів щодо зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя і діяльність населення (протимінна 

діяльність) та інформування населення про небезпеку вибухонебезпечних предметів 

Напрями використання бюджетних коштів 9. 
тис. гривень 

Напрями використання бюджетних коштів 
№ 

 з/п 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Разом 

Розроблення, виготовлення та розповсюдження попереджувальних (маркувальних) знаків  1  3 645,0  3 645,0 

Розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційних, наочних, навчальних матеріалів  2  5 315,4  5 315,4 

Розроблення, виготовлення та розповсюдження відеофільмів  3  3 189,6  3 189,6 

 12 150,00  0,00  12 150,00 Усього 
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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 

 44,0  1 Кількість територіальних громад на деокупованих тертиторіях України з 

найбільшою кількістю інцидентів серед цивільного населення, пов'язаних з 

вибухонебезпечними предметами згідно з даними Системи управління 

інформацією у сфері протимінної діяльності 

од. План заходів, 

затверджений 

наказом 

Мінреінтеграції, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 44,0 

продукту 2 

 26 223,0  1 Кількість розроблених, виготовлених та розповсюджених попереджувальних 

(маркувальних) знаків 

од. План заходів, 

затверджений 

наказом 

Мінреінтеграції, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 26 223,0 

 977,0  2 Кількість розроблених, виготовлених та розповсюджених інформаційних, наочних, 

навчальних матеріалів 

од. План заходів, 

затверджений 

наказом 

Мінреінтеграції, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 977,0 

 6,0  3 Кількість розроблених, виготовлених та розповсюджених відеофільмів од. План заходів, 

затверджений 

наказом 

Мінреінтеграції, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 6,0 

ефективності 3 

 139,0  1 Середні витрати на розроблення, виготовлення та розповсюдження одного 

попереджувального (маркувального) знаку 

грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 
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5,42 Середні витрати на розроблення, виготовлення та розповсюдження одного

інформаційного, наочного, навчального матеріалу

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік

531,63 Середні витрати на розроблення, виготовлення та розповсюдження одного

відеофільму

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік

якості4

11,21 Питома вага деокупованих громад із забрудненням вибухонебезпечними

предметами, що охоплені інформуванням про небезпеку від вибухонебезпечних

предметів

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік

Державний секретар
(підпис)

Кирило ДОМБРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Дата  06.02.2023  № 07040-10-5/3410


