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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 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», погоджений Міністерством фінансів України  

03 лютого 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. 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: 

 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. 

09 лютого 2022 року 38



 

 

2 

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; 

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

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 "Про утворення Національного органу з питань протимінної діяльності" від 10.11.2021 № 1207. 

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 інформаційних, наочних, навчальних матеріалів, відеофільмів та 

попереджувальних (маркувальних) знаків 

 1  4 900,0  4 900,0 

Проведення інформаційних кампаній для населення (за місцем роботи, навчання та місцем проживання) стосовно 

небезпеки, пов'язаної з вибухонебезпечними предметами, правил безпечної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних 

предметів, ознайомчих семінарів щодо надання допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів 

 2  10 000,0  10 000,0 



 

 

3 
Розміщення інформаційних матеріалів, у тому числі рекламних, у засобах масової інформації, офіційних друкованих 

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

 3  100,0  100,0 

 15 000,00  0,00  15 000,00 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 

11 Результативні показники бюджетної програми: 

№ 

з/п. 

Показники Одиниця 

виміру 
Джерело 

інформації 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

затрат 1 

 30,0  1 Кількість населених пунктів, в яких проводяться інформаційні заходи для 

населення 

од. План заходів, 

затверджений 

наказом 

Мінреінтеграції, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 30,0 

продукту 2 

 3 378,0  1 Кількість розроблених, виготовлених та розповсюджених інформаційних, наочних, 

навчальних матеріалів, відеофільмів 

од. План заходів, 

затверджений 

наказом 

Мінреінтеграції, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 3 378,0 

 3,0  2 Кількість проведених досліджень од. План заходів, 

затверджений 

наказом 

Мінреінтеграції, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 3,0 
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 4,0  3 Кількість розроблених інформаційних повідомлень, сценаріїв, аудіо-відео 

матеріалів у соціальних мережах, Інтернет-ресурсах, телебаченні, радіо 

од. План заходів, 

затверджений 

наказом 

Мінреінтеграції, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 4,0 

 7,0  4 Кількість організованих та проведених масових заходів од. План заходів, 

затверджений 

наказом 

Мінреінтеграції, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 7,0 

 7,0  5 Кількість укладених договорів на розміщення інформаційних матеріалів в засобах 

масової інформації, публічних місцях, на транспорті 

од. План заходів, 

затверджений 

наказом 

Мінреінтеграції, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 7,0 

ефективності 3 

 1 450,5  1 Середні витрати на розроблення, виготовлення та розповсюдження одного 

інформаційного, наочного, навчального матеріалу, відеофільму 

грн. внутрішньогосподарс

ький облік 

 176,6  2 Середні витрати на проведення одного дослідження тис.грн. внутрішньогосподарс

ький облік 

 1 285,0  3 Середні витрати на розроблення одного інформаційного повідомлення, сценарію, 

аудіо-відео матеріалу донесеного у соціальних мережах, Інтернет-ресурсах, 

телебаченні, радіо 

тис.грн. внутрішньогосподарс

ький облік 

 618,6  4 Середні витрати на організацію та проведення одного масового заходу тис.грн. внутрішньогосподарс

ький облік 

 14 285,7  5 Середні витрати на укладення одного договору на розміщення інформаційних 

матеріалів в засобах масової інформації, публічних місцях, на транспорті 

грн. внутрішньогосподарс

ький облік 

якості 4 

 22,2  1 Питома вага населених пунктів, що охоплені інформуванням про небезпеку від 

вибухонебезпечних предметів, з урахуванням таких, що 

розташовані вздовж лінії розмежування 

відс. внутрішньогосподарс

ький облік 

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

реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

ПОГОДЖЕНО:  

Міністерство фінансів України 

 
АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

Дата              №  

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

Ірина ВЕРЕЩУК 

03.02.2022 р. 07040-09-5/3449
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АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту паспорта бюджетної програми на 2022 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»

(лист від 28.01.2022 № 22/12.2-619-22)

Заступник Міністра 
фінансів України                                                                   Роман ЄРМОЛИЧЕВ

                                       


