
1. РЕЗУЛЬТАТИ за 2020 рік

2. ВЕКТОР на 2021 рік



МІСІЯ 
Міністерства

ФІЛОСОФІЯ
Міністерства

• Перезавантаження Міністерства, розбудова 
ефективного центрального органу виконавчої 
влади з оновленим спектром завдань і 
повноважень

• Зміна підходу – відмова від функціонального 
поділу на «Крим» і «Донбас», запровадження 
єдиних стандартів

МІНРЕІНТЕГРАЦІЇ

• Формування системної основи для безпечної реінтеграції 
ТОТ – такої, що не створює ризиків для країни

• Акцент на розвиток підконтрольних територій незалежно 
від темпу перемовин

• Захист прав і підтримка громадян, постраждалих 
внаслідок збройної агресії РФ

Не існує окремо питання Криму і Донбасу.
Є збройна агресія Російської Федерації

Формування та реалізація державної політики з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України (ТОТ), 
прилеглих до них територій, а також інформаційного 
суверенітету України 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ у 2020 році



ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Тимчасово окуповані території:
АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької і Луганської областей

~10 млн. осіб,
яких безпосередньо торкнулася війна

1,5 млн ВПО

272 тис. пенсіонерів в ОРДЛО

16,5 млн перетинів КПВВ у 2019 р. 
(3,5 млн перетинів у 2020 р.)

min 25 років
для реінтеграції

після закінчення
війни і деокупації

Бранці 
Кремля

та члени їхніх 
родин

~ $100 млрд
прямих втрат через 
збройну агресію РФ

min $21,7 млрд
на відновлення
тільки Донбасу

Прилеглі та найбільш постраждалі регіони:
Підконтрольна Уряду частина Донецької і Луганської областей, 
Миколаївська, Харківська, Херсонська, Дніпропетровська, 
Запорізька

10 КПВВ



ОСНОВНІ 
ПОЛОЖЕННЯ

ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
2020

ПРИНЦИПИ ООН:

ЗАКОНОПРОЄКТ НАДІСЛАНО НА 
РЕЦЕНЗІЮ ДО 161 РЕСПОНДЕНТА
(органи влади і самоврядування, наукові та 
освітні установи, профільні НГО, міжнародні 
партнери, експерти)  

1. Право на правду
2. Право на справедливість
3. Право на відшкодування

нанесеної шкоди

ПРАВОВОГО
ЛАНДШАФТУ РЕІНТЕГРАЦІЇ

ФОРМУВАННЯ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ:
• Систематизація існуючого законодавства,

прийнятого у контексті збройної агресії РФ;

• Порядок амністії та притягнення до відповідальності,
у т.ч. - люстрації;

• Порядок конвалідації документів і правочинів на ТОТ;

• Створення Центру документування наслідків збройної агресії РФ, 
забезпечення права на правду;

• Вшанування пам’яті жертв збройної агресії РФ;

• Визначення порядку формування перехідних адміністрацій, органів 
правосуддя, порядку підготовки та проведення виборів, підготовки кадрів, 
а також інших питань переходу до нормального життя.

РОЗРОБЛЕНО ПРОЄКТ«ПРО ДЕРЖАВНУ 
ПОЛІТИКУ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ»



ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЕКОНОМІЧНОГО
ЛАНДШАФТУ РЕІНТЕГРАЦІЇ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ:

КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ДОНЕЦЬКОЇ І ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Мета – забезпечення стійкості та розвитку місцевих громад
на підконтрольній Уряду території Донецької і Луганської областей. 

Шлях - проведення соціально-економічного експерименту
для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, формування 
стабільних джерел доходів, створення робочих місць.
Після деокупації може бути поширено на ОРДЛО.

Стимули:
• Визначення територій і кластерів пріоритетного розвитку;
• Запровадження податкових і митних преференцій; 
• Поширення стандартів міжнародних комерційних арбітражів; 
• Страхування військово-політичних ризиків;
• Всебічна інституційна підтримка.

Протягом 6 місяців
на її основі буде розроблено:

СТРАТЕГІЮ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ДОНЕЦЬКОЇ І ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

ПАКЕТ
ЗАКОНОПРОЄКТІВ
ЩОДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
2020ФОРМУВАННЯ

Затверджено Урядом 23.12.2020



РЕЗУЛЬТАТИ ЗА НАПРЯМКАМИ

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА НАПРЯМКИ



ОСНОВНІ 
ПОЛОЖЕННЯ
ОСНОВНІ 

ПОЛОЖЕННЯ

ОСНОВНІ 
ПОЛОЖЕННЯ

ОСНОВНІ 
ПОЛОЖЕННЯ

РОЗБУДОВА ЗА ЄДИНИМ СТАНДАРТОМ

ЦНАП
(88 адміністративних і соціальних послуг)

Банк та пошта

Кімната матері і дитини 

Медичний пункт та 
аптека (перспектива - сімейний 
лікар, доступ до програми «Доступні ліки»)

До кінця 2021 року – усі 10

ЄДИНИЙ СТАНДАРТ І НОВІ СЕРВІСНІ ХАБИ НА КПВВ

РЕЗУЛЬТАТИ
2020

Щастя – 10 листопада
Новотроїцьке – 16 грудня



ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Організовано доставку Швейцарським агентством розвитку і 
співробітництва гуманітарної допомоги в Донецьку та Луганську 
області загальною вартістю 3,5 мільйонів швейцарських франків.

Забезпечено супровід 70 гуманітарних вантажів, зокрема, від 
МКЧХ, ВООЗ, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, МОМ та інших міжнародних 
гуманітарних організацій.

ПЕРЕТИН
ЛІНІЇ ДОТИКУ

РЕЗУЛЬТАТИ – 2020:
ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР

ГУМАНІТАРНА
ДОПОМОГА

Затверджено перелік гуманітарних підстав для перетину КПВВ
в умовах карантинних обмежень.

Спрощено порядок перетину для громадян України віком 14-16 р.

Вдосконалено порядок переміщення товарів та особистих речей
через лінію розмежування (підвищено з 20 тис. до 50 тис. суму 
дозволених до переміщення коштів).



ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ВПЕРШЕ на 7 році війни розпочалась
виплата компенсацій за факт руйнації житла 
через збройну агресію РФ
(до 300 тисяч гривень за об’єкт) 

У 2020 р. - 20 млн. гривень
Виплати призначені 74 особам

У держбюджеті на 2021 рік передбачено:

114 млн. гривень на грошові компенсації 

щонайменше 380 особам

РЕЗУЛЬТАТИ – 2020:
ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР



РЕЗУЛЬТАТИ – 2020:
ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
У 2020 році для дітей з ТОТ вперше 
скасовано ЗНО під час вступу до 
українських вишів

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
У 2020 р. вступило 2026 абітурієнтів
(на 8,6% більше, ніж 2019 року). Дітей не 
зупинило блокування КПВВ окупаційними 
режимами

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
У Державному бюджеті на 2021 рік вперше 
передбачено 130 млн. гривень на 
програми реінтеграції молоді з ТОТ



ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

лауреатам стипендії 
Левка Лук’яненка

колишнім бранцям 
Кремля

родинам, члени яких 
незаконно утримуються 
на тимчасово 
окупованих
територіях

• Розподілено 20 млн. субвенції на придбання 84 
квартир для надання житла 260 ВПО

• На 2021 рік передбачено 125 млн. грн. субвенції на 
забезпечення тимчасовим житлом 950 ВПО

• Допомога від Уряду Німеччини на 25,5 млн. євро для 
пільгового кредитування (3%) купівлі житла для ВПО. 
Постійне житло у 2021-2022 рр. зможуть придбати 
близько 1780 родин

• У роботі проєкт з Міжнародною організацією 
міграції щодо будівництва 500 квартир і придбання 
60 квартир для ВПО у Сєвєродонецьку та 
Краматорську (сума інвестицій - 22,1 млн євро)

РЕЗУЛЬТАТИ – 2020:
ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЖИТЛОМ ВПО:ЗДІЙСНЕНО ВИПЛАТИ:

116

86

17



Спільно з НАК «Нафтогаз України». 
Орієнтовна сума інвестицій -
близько 100 мільйонів гривень

Облаштування джерелами сонячної генерації 
65 локацій у 19 населених пунктах Донецької 
і Луганської областей.

КПВВ, майже 30 закладів освіти, 7 медичних 
установ, будинки культури, зупинки транспорту, 
пішохідні переходи і зони відпочинку.
Перші результати – у Щасті. 

Розпочато проект 
«Стань на світлу сторону»

РЕЗУЛЬТАТИ – 2020:
ІНФРАСТРУКТУРА



Перспектива: залізниця у напрямку Маріуполя; вода і газ у Красногорівці

• Угоди з Урядом Франції:
- на 64 млн євро на будівництво заводу з 

виробництва питної води у м. Маріуполь
- на етапі перемовин проєкт на 71 млн євро на 

комплекснумодернізацію Попаснянського
водоканалу

• Проєкт «3-В» на 100 млн доларів США: 
інвестиції у розвиток доріг і аграрного сектору 
Луганської області. Оператор - Світовий банк.

• На етапі перемовин проєкт будівництва 
залізничної гілки на Луганщині (близько 84 
млн євро). Інтеграція до української економіки 
північних та східних регіонів Луганщини, 
забезпечення енергетичної безпеки.

АКТУАЛЬНІ ПРОЄКТИ
ЗА МІЖНАРОДНОЇ УЧАСТІ



З жовтня 2020 року електронна довідка ВПО –
у мобільному застосунку «Дія»

Розпочато комунікації з корпорацію Google щодо
інтеграції кримськотатарської мовидо сервісу компанії Google – Google Translate

Мета – «вийти на кордон» до моменту деокупації 

РЕЗУЛЬТАТИ – 2020:
Online-сервіси

Запущено чат-бот «Юридичний порадник для ВПО»
(спільно з швейцарсько-українською Програмою EGAP та БФ «Право на захист»)

У 2021 році відбудеться масштабне розширення онлайн-сервісів
серед яких – розширення комплексної послуги «єМалятко», забезпечення доступу для 

ВПО та мешканців ТОТ до державних цифрових сервісів, компенсації за зруйноване 
житло, отримання КЕП/ЕЦП у сервісних зонах на КПВВ, виплати особам незаконно 

позбавленим свободи внаслідок збройної агресії РФ та інше



ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ – 2020:
Поточна робота

• Схвалено Урядом та подано на затвердження 
РНБО 2 пакети санкцій

• Встановлено алгоритм переміщення 
гуманітарних вантажів через лінію дотику та 
спрощено роботу міжнародних гуманітарних 
організацій

• Підготовлено зміни до Державної цільової 
програми відновлення та розбудови миру в 
східних регіонах України 

• Підготовлено та подано на затвердження 
Уряду тексти міжнародних угод для залучення 
грантових коштів на суму 36,55 млн. євро  
(KfW; «УФСІ VI», «УФСІ VII», «УФСІ VIII»)

• Розширено повноваження ВЦА

• Розроблено Стратегію інтеграції ВПО та 
впровадження довгострокових рішень 
щодо внутрішнього переміщення на 
період до 2023 року

• Розпочато роботу над Стратегією 
розвитку і популяризації 
кримськотатарської мови до 2032 року



ДЯКУЄМО!

ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ


