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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. 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 загального фонду  

 та спеціального фонду  тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

 39 240,0  39 240,0 

Закон України "Про оборону України"; 

Закон України "Про правовий режим воєнного стану"; 

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

тис. гривень. 
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Указ Президента України від 02 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 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" (зі змінами); 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2022 року № 441 "Про затвердження Порядку здійснення передачі військовополонених ворогів державі-агресору та 
звільнення оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора"; 

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

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 року № 181-р "Питання запровадження та забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного стану в 
Україні" (зі змінами). 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2022 року № 228-р "Про визначення державного підприємства, яке виконує функції Національного інформаційного 
бюро"; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 434-р "Питання виконання Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від  
12 серпня 1949 року"; 

Наказ Міністерства оборони України від 23 березня 2017 року № 164 "Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у 
Збройних Силах України"; 

Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 18 листопада 2021 року № 249 "Про утворення державного підприємства "Український 

національний центр розбудови миру". 

6. 

№ з/п Ціль державної політики 

 1 Відновлення справедливості 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

Мета бюджетної програми 7. 

Забезпечення функціонування та адміністрування інформаційних баз даних (реєстрів) порушень норм міжнародного гуманітарного права, реєстрів полонених оборонців 

України та військовополонених ворогів, координація здійснення першочергових заходів із забезпечення соціального захисту осіб, які були звільнені з полону 

держави-агресора 

8. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання 

 1 Технологічне забезпечення функціонування баз даних (реєстрів), платформ, в тому числі їх програмно-інформаційне, сервісне обслуговування, щодо порушення норм 
міжнародного гуманітарного права, порушення прав і свобод фізичних та юридичних осіб та заподіяну майнову/немайнову шкоду внаслідок збройної агресії 

російської федерації, а також інтеграція таких баз даних (реєстрів) з іншими існуючими державними базами (реєстрами). 
Забезпечення виконання функцій Національного інформаційного бюро відповідно до Женевських конвенцій про поводження з військовополоненими та про захист 

цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року 
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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, зокрема позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних 

збройних формувань на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях  

 1  5 204,0  5 204,0 

Ведення та наповнення інформаційних баз даних (реєстрів) про порушення Російською Федерацією, окупаційною 

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

тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях, про військовополонених ворогів, оборонців 

України, які перебувають у полоні держави-агресора 

 2  8 714,0  8 714,0 

Оперативне реагування на звернення громадян, які повідомили про зникнення, полон, депортацію, примусове 

переміщення громадян України, що надійшли на "гарячу лінію" на виконання функцій Національного інформаційного 

бюро відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року та 

Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року  

 3  25 322,0  25 322,0 

 39 240,0  0,0  39 240,0 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, задіяних у веденні та наповненні реєстрів (баз 

даних) з питань реінтеграції 

од. Виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських 

формувань 

 1,0 
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2,02 Кількість інформаційних баз даних (реєстрів) про осіб, що перебувають у полоні

(розшукуються)

од. Внутрішньогосподарс

ький облік

2,0

63,03 Кількість штатних одиниць Державного підприємства "Український національний

центр розбудови миру"

од. Штатний розпис  63,0

продукту2

468,01 Кількість отриманих, зафіксованих повідомлень про недотримання норм

міжнародного гуманітарного права, порушень російською федерацією прав і

свобод людини (6 осіб)

од. Внутрішньогосподарс

ький облік

468,0

44 520,02 Кількість внесення первинних записів у базу даних (реєстри) та актуалізація

записів у базі даних (реєстрах), про осіб що перебувають у полоні (розшукуються)

(10 осіб)

од. Внутрішньогосподарс

ький облік

44 520,0

25 008,03 Кількість електронних звернень громадян через засоби Інтернет зв'язку та їх

онлайн-консультування (8 осіб)

од. Внутрішньогосподарс

ький облік

25 008,0

20 160,04 Кількість здійснених зворотних дзвінків із родинами військовополонених, зниклих

безвісти та загиблих осіб (9 осіб)

од. Внутрішньогосподарс

ький облік

20 160,0

9 900,05 Кількість оброблених кореспонденцій між полоненими та рідними (6 осіб) од. Внутрішньогосподарс

ький облік

9 900,0

1 400,06 Кількість звільнених з полону осіб та депортованих осіб, яким надано сприяння у

відновлені втрачених документів (7 осіб)

од. Внутрішньогосподарс

ький облік

1 400,0

ефективності3

78,01 Середня кількість опрацьованих одним працівником повідомлень про порушення

російською федерацією прав і свобод людини (6 осіб)

од. Внутрішньогосподарс

ький облік

4 452,02 Середня кількість опрацьованих записів у базі даних (реєстрах) одним працівником

(10 осіб)

од. Внутрішньогосподарс

ький облік

3 126,03 Середня кількість опрацьованих електронних звернень на одного працівника

(8 осіб)

од. Внутрішньогосподарс

ький облік

2 240,04 Середня кількість здійснених одним працівником зворотних дзвінків (9 осіб)  од. Внутрішньогосподарс

ький облік

1 650,05 Середня кількість оброблених одним працівником кореспонденцій (6 осіб) од. Внутрішньогосподарс

ький облік

200,06 Середня кількість осіб яким надано сприяння у відновлені втрачених документів

(7 осіб)

од. Внутрішньогосподарс

ький облік

якості4

100,01 Частка опрацьованих повідомлень про недотримання норм міжнародного

гуманітарного права, порушень російською федерацією прав і свобод людини та

записів у базі даних (реєстрах) осіб, що перебувають у полоні в загальній кількості

повідомлень та записів в базі даних (реєстрах)

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік

100,02 Частка опрацьованих  звернень, консультацій та забезпечення зворотного зв'язку в

загальній кількості звернень

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік

Державний секретар Кирило ДОМБРОВСЬКИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)
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ПОГОДЖЕНО:

Міністерство фінансів України

АРКУШ  ПОГОДЖЕННЯ

Дата 02.02.2023 № 08020-15-5/3107


