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НАКАЗ 

 

_______________                                   Київ                                 № _____________ 

 

 
Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2022 рік  

 

 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на  

2022 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), 

 
НАКАЗУЮ:  

 

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік Міністерства з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за КПКВК 3901070 

«Грошова компенсація постраждалим, житлові будинки (квартири) яких 

зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої 

збройною агресією Російської Федерації», погоджений Міністерством фінансів 

України 27 січня 2022 року, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр                                Ірина ВЕРЕЩУК  
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1. 

Паспорт  

бюджетної програми на 2022 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. 3901070 1090 

(найменування відповідального виконавця) (КПКВК ДБ) 

Грошова компенсація постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, 

спричиненої збройною агресією Російської Федерації 

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

 та спеціального фонду - тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

 80 853,0  80 853,0 

Кодекс цивільного захисту України; 

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

тис. гривень. 

2901 лютого 2022 р.
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Закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях"; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 947 "Про затвердження Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від 

надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, 

спричиненої збройною агресією Російської Федерації"; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2020 р. № 767 "Питання виплати грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано 

внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації"; 

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. 

Державна підтримка постраждалих, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією 

Російської Федерації, та перебувають на контрольованих Україною територіях 

8. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

 1 Забезпечення виплати грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, 

спричиненої збройною агресією Російської Федерації, та перебувають на контрольованих Україною територіях. 

Напрями використання бюджетних коштів: 9. 
тис. гривень 

Напрями використання бюджетних коштів № 

з/п 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

Виплата грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації 

воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, та перебувають на контрольованих Україною 

територіях. 

 1    80 853,0     80 853,0 

 80 853,00  0,00  80 853,00 Всього 

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 
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11 Результативні показники бюджетної програми: 

№ 

з/п. 

Показники Одиниця 

виміру 
Джерело 

інформації 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

затрат 1 

 279,0  1 Кількість постраждалих, що потребують грошової компенсації осіб Внутрішньогосподарс

ький облік 

 279,0 

продукту 2 

 269,0  1 Кількість постраждалих, що отримали грошову компенсацію осіб Внутрішньогосподарс

ький облік 

 269,0 

ефективності 3 

 300,0  1 Середній розмір грошової компенсації на одного постраждалого, житловий 

будинок (квартира) якого зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного 

характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, та перебуває на 

контрольованих Україною територіях 

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

якості 4 

 96,4  1 Частка постраждалих, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок 

надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією 

Російської Федерації, та перебувають на контрольованих Україною територіях, які 

отримали виплату грошової компенсації у загальній кількості тих, що її 

потребують 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань  

реінтеграції тимчасово окупованих територій України 
(підпис) 

Ірина ВЕРЕЩУК 

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

Дата                №  

ПОГОДЖЕНО:  

Міністерство фінансів України 

 

27.01.2022 09020-18-5/2667



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000A2FE2E00D1248B00 
Підписувач Улютін Денис Валерійович
Дійсний з 10.11.2020 12:52:22 по 10.11.2022 12:52:22

Міністерство фінансів України

Н4В$4ВВb>n#RFО
09020-18-5/2667 від 27.01.2022

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту паспорта бюджетної програми на 2022 рік
Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
за КПКВК 3901070 «Грошова компенсація постраждалим, житлові будинки 

(квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного 
характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації»

(лист від 24.01.2022 № 22/12.2-463-22)

Перший заступник Міністра
фінансів України           Денис УЛЮТІН

        


