
1. 

Паспорт  

бюджетної програми на 2019 рік 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства з питань тимчасово окупованих територій  

(найменування головного розпорядника  

та внутрішньо переміщених осіб України 

 коштів державного бюджету) 

від  № 

160 

(у редакції наказу Міністерства з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України і  Міністерства 

фінансів України 

     "06" р.  № від ) 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 1601000 Апарат Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 

3. 1601020 0380 

(найменування відповідального виконавця) (КПКВК ДБ) 

Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними 

формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або 

території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю вказаних осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів 

їхніх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних із їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їхніх 

сімей правової допомоги, медичних та соціальних 

серпня     

"06" 

2019   

"06" 

74  

14 лютого 2019 р. 23 
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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: 

96963,4  96963,4 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328 (зі змінами) "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, 

окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з 

громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних з їх відвідуванням, 

надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, а також деокупаційних заходів, здійснення виплат 

державних стипендій імені Левка Лук’яненка" 

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

тис. гривень. 

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. 

Захист прав та законних інтересів осіб, які порушені внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України, а також забезпечення здійснення 

деокупаційних заходів 

8. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

 1 Забезпечення здійснення заходів для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи та інших деокупаційних заходів 

Напрями використання бюджетних коштів: 9. 
тис. гривень 

Напрями використання бюджетних коштів № 

з/п 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

Здійснення виплат для надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, 

позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади 

Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації, а також підтримки 

зазначених осіб та членів їхніх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних із їх відвідуванням 

 1  10 000,0  10 000,0 

Здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка  2  6 915,6  6 915,6 



3 
Забезпечення здійснення заходів із соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними 

формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих 

територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб 

 3  79 947,8  79 947,8 

Виплата одноразової грошової допомоги особам, яких незаконно позбавлено особистої свободи  4  100,0  100,0 

 96963,4  96963,4 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 

 5,8  1 Середній розмір державних стипендій імені Левка Лук'яненка на 1 особу на місяць тис.грн. Указ Президента 

України від 

07.12.2018 № 

417/2018,  

внутрішньогосподарс

ький облік 

 5,8 

 100,0  2 Розмір виплат на забезпечення надання професійної правової допомоги для захисту 

і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи незаконними 

збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади 

Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території 

Російської Федерації, а також підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, у 

тому числі відшкодування витрат, пов'язаних з їх відвідуванням. 

тис.грн. Постанова КМУ від 

18.04.2018 №328 

 100,0 

 1,0  3 Кількість осіб, що мають право отримати одноразову грошову допомогу од. Списки СБУ, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 1,0 

продукту 2 
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 100,0  1 Кількість осіб, яким призначено державні стипендії імені Левка Лук'яненка осіб Указ Президента 

України про 

призначення 

державних стипендій, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 100,0 

 100,0  2 Кількість осіб, щодо яких прийнято рішення про виплату на забезпечення надання 

професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, 

позбавлених особистої свободи 

осіб Протокол комісії,  

внутрішньогосподарс

ький облік 

 100,0 

 200,0  3 Кількість осіб, щодо яких здійснено фінансування заходів із соціальної реабілітації 

осіб, позбавлених особистої свободи 

осіб Рішення комісії 

(ради) із соціальної 

реабілітації 

постраждалих осіб, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 200,0 

 1,0  4 Кількість осіб, які отримали одноразову грошову допомогу осіб Списки СБУ, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 1,0 

ефективності 3 

399.3  1 Середній розмір витрат на соціальну реабілітацію на 1 особу на рік тис.грн. Рішення комісії 

(ради) із соціальної 

реабілітації 

постраждалих осіб, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

якості 4 

 100,0  1 Рівень забезпечення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 100,0  2 Рівень забезпечення виплат  для забезпечення надання професійної правової 

допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої 

свободи 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 100,0  3 Рівень забезпечення фінансування заходів із соціальної реабілітації осіб, 

позбавлених особистої свободи 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 100,0  4 Рівень забезпечення одноразовою грошовою допомогою осіб які мають на неї 

право 
відс. Внутрішньогосподарс

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

 

С.Л.Злакоман Державний секретар Міністерства 

ініціали/ініціал, прізвище 

Погоджено:  

Міністерство фінансів України 

Заступник Міністра 

ініціали/ініціал, прізвище 

М.П.  

(Дата погодження)  

Ю.А. Джигір 

01.08.2019 

Підпис 

Підпис 


