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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. 3901080 0830 

(найменування відповідального виконавця) (КПКВК ДБ) 

Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополь 

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

 та спеціального фонду  тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

 40 775,4  40 775,4 

Закон України  "Про телебачення і радіомовлення"; 
Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"; 

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

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

тис. гривень. 
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Указ Президента України від 26.02.2021 № 78/2021 "Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя"; 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.06.2021 "Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській 
областях", введене в дію Указом Президента України від 02.06.2021 № 226/2021; 

постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 376 "Деякі питання Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій";  
постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2021 № 201 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення 

інформаційного суверенітету України, розвитку мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя" (зі 
змінами); 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 № 224-р "Про схвалення Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022 -2032 роки"; 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 296-р "Про схвалення Концепції розвитку кримськотатарської мови"; 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.10.2021 "Про Стратегію інформаційної безпеки", введене в дію Указом Президента України від 28.12.2021 № 
685/2021; 

наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 19.01.2022 №13 "Про утворення державного підприємства "Інформаційне агенство 

"Ре-Інформ". 

6. 

№ з/п Ціль державної політики 

 1 Мир та діалог 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

Мета бюджетної програми 7. 

Забезпечення інформаційного суверенітету України 

8. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання 

 1 Інформування жителів тимчасово окупованої території, внутрішньо переміщених осіб та інших цільових аудиторій про суспільно значущі події в Україні, офіційну 

внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 
Сприяння задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб жителів тимчасово окупованої території, у тому числі шляхом створення та поширення 

інформаційного продукту державним підприємством "Інформаційне агентство "Ре-інформ" 

Напрями використання бюджетних коштів 9. 
тис. гривень 

Напрями використання бюджетних коштів 
№ 

 з/п 
Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Разом 

Збирання, оброблення, переклад і поширення інформації про діяльність органів державної влади та забезпечення засобів 

масової інформації та передплатників інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань; 

розроблення моделей інформаційних продуктів, зокрема графічного характеру.  

 1  21 817,4  21 817,4 



 

 

3 
Оплата послуг з виробництва, розповсюдження та демонстрування поліграфічної, видавничої та відеоінформаційної 

продукції; з проведення та організації інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів. 

 2  3 430,0  3 430,0 

Створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні та радіо  3  15 528,0  15 528,0 

 40 775,40  0,00  40 775,40 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 

 1,0  1 Кількість державних підприємств од. Довідка про 

включення до 

Єдиного державного 

реєстру підприємств 

та організацій 

України 

 1,0 

 80,0  2 Всього чисельність штатних одиниць в ДП "ІА "Ре-інформ" на 01.01.2023 

 р. 

чол. Штатний розпис  80,0 

 80,0  3 Всього середньорічне число штатних одиниць працівників в ДП "ІА "Ре-інформ", 

 у тому числі 

чол. Штатний розпис  80,0 

 25,0  4 - кервних працівників чол. Штатний розпис  25,0 

 30,0  5 - художньо-виробничого персоналу чол. Штатний розпис  30,0 

 25,0  6 - професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників чол. Штатний розпис  25,0 

 15 528,0  7 Створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні та радіо тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 15 528,0 

 1 140,0  8 Виробництво, розповсюдження та демонстрування відеоінформаційної продукції тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 1 140,0 

 830,0  9 Виробництво, розповсюдження та демонстрування поліграфічної та видавничої 

продукції 

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 830,0 

 16 363,1  10 Збирання, оброблення, переклад і поширення інформації про діяльність органів 

державної влади та забезпечення ЗМІ та передплатників інформацією з 

найважливіших політичних, соціальних та інших питань 

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 16 363,1 



4
5 454,311 Розроблення моделей інформаційних продуктів, зокрема графічного характеру тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік

5 454,3

1 460,012 Організація та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів,

публічних заходів

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік

1 460,0

продукту2

6 700,01 Кількість зібраної, обробленої, перекладеної і поширеної інформації про діяльність

огранів державної влади для забезпечення ЗМІ та передплатників інформації з

найважливіших політичних, соціальних та інших питань

од. Внутрішньогосподарс

ький облік

6 700,0

300,02 Кількість розроблених моделей інформаційного продукту, зокрема графічного

характеру

од. Внутрішньогосподарс

ький облік

300,0

330,03 Обсяг створеного та поширеного інформаційного продукту на телебаченні та радіо годин Внутрішньогосподарс

ький облік

330,0

6,04 Кількість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників

відеоінформаційної продукції

од. Внутрішньогосподарс

ький облік

6,0

2,05 Кількість організованих та проведених інформаційних, комунікаційних кампаній та

проектів, публічних заходів

од. Внутрішньогосподарс

ький облік

2,0

100 000,06 Кількість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної та видавничої

продукції

од. Внутрішньогосподарс

ький облік

100 000,0

ефективності3

2,41 Середня вартість одиниці зібраної, обробленої, перекладеної і поширеної

інформації про діяльнсть органів державної влади для забезпечення ЗМІ та

передплатників інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших

питань

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік

18,22 Середня вартість одиниці розроблення моделей інформаційного продукту, зокрема

графічного характеру

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік

47,13 Середня вартість години створення та поширення інформаційного продукту на

телебаченні та радіо

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік

730,04 Середня вартість однієї організованої та проведеної кампанії, проекту, публічного

заходу

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік

190,05 Середня вартість одного виробленого, розповсюдженого та продемонстрованого

примірника відеоінформаційної продукції

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік

8,36 Середня вартість одного виробленого та розповсюдженого примірника

поліграфічної та видавничої продукції

грн. Внутрішньогосподарс

ький облік

якості4

100,01 Рівень вироблення інформаційної продукції для аудиторії на тимчасово окупованій

території та прилеглих до неї територій

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік

80,02 Рівень поширення інформаційної продукції для аудиторії на тимчасово окупованій

території та прилеглих до неї територій

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік

(підпис)

Кирило ДОМБРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Державний секретар

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Дата  30.01.2023  № 07040-10-5/2764


