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МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ 

ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

_______________                                   Київ                                  № _____________ 

 
Про внесення змін до паспорта  

бюджетної програми на 2021 рік 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 

2021 року № 1308-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій на 2021 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та 

звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 

від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

21 січня 2003 року за № 47/7368 (зі змінами), 

 

Н А К А З У Ю :  

 

 1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2021 рік Міністерства 

з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за КПКВК 

3901060 «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», затвердженого наказом Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 23 лютого 2021 року 

№ 43, виклавши його в новій редакції, що додається.  

 

 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр                                Ірина ВЕРЕЩУК 



 

 

 

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000001C4D3300FB5D9B00  
Підписувач Верещук Ірина Андріївна 
Дійсний з 10.11.2021 по 09.11.2023 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України 

Н7>"MBra,HД7О   
 

22/12.2-6864-21 від 03.12.2021 
 

1. 

Паспорт  

бюджетної програми на 2021 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 

(у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України 

"           

" 

р.  

№ 

від ) 

(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 із загального фонду - 

 та із спеціального фонду - тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

 15 000,0  15 000,0 

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

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

тис. гривень. 

23 лютого 2021 року 43

Zhekka Zheka
08

Zhekka Zheka
грудня

Zhekka Zheka
2021

Zhekka Zheka
281
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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; 

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"; 

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

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

наслідками війни". 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік". 

6. 

№ з/п Ціль державної політики 

 1 Реінтеграція тимчасово окупованих територій та населення, що на них проживає, в єдиний конституційний простір України 

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 інформаційних, наочних, навчальних матеріалів  1  14 900,0  14 900,0 

Розміщення інформаційних матеріалів, у тому числі рекламних, у засобах масової інформації, офіційних друкованих  

виданнях, у публічних місцях, на транспорті, а також аудіовізуальними засобами масової інформації 

 2  100,0  100,0 

Всього 
 15 000,00  0,00  15 000,00 
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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 

 18,0  1 Кількість громад, розташованих вздовж лінії розмежування, в яких проводяться 

інформаційні заходи для населення 

од. План заходів, 

затверджений 

наказом 

Мінреінтеграції, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 18,0 

продукту 2 

 26 943,0  1 Кількість розроблених, виготовлених та розповсюджених інформаційних, наочних, 

навчальних матеріалів 

од. План заходів, 

затверджений 

наказом 

Мінреінтеграції, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 26 943,0 

 5,0  2 Кількість укладених договорів на розміщення інформаційних матеріалів в засобах 

масової інформації, публічних місцях, на транспорті 

од. План заходів, 

затверджений 

наказом 

Мінреінтеграції, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 5,0 

ефективності 3 

 553,0  1 Середні витрати на розроблення, виготовлення та розповсюдження одного 

інформаційного, наочного навчального матеріалу 

грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

якості 4 

Питома вага громад, розташованих вздовж лінії розмежування, що охоплені 

інформуванням про небезпеку від вибухонебезпечних предметів 
 1 відс. 

Внутрішньогосподарс

ький облік  13,0 
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12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: 

 

Ірина ВЕРЕЩУК                           Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО:  

Міністерство фінансів України 

 

  

               

  
  

 

  
  

  
  

 

  
             
 

  
             
 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ  
Дата 06.12.2021 № 07040-09-5/37462
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Міністерство фінансів України 
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07040-09-5/37462 від 06.12.2021 
 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

 

проекту паспорта бюджетної програми на 2021 рік 

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

за КПКВК 3901060 «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» 

 

 

Заступник Міністра  

фінансів України                                                                Роман ЄРМОЛИЧЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


