
 
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО 

ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 
 

12.11.2018 Київ № 115 

 
Про внесення зміни до Переліку 

відомостей, що становлять службову 

інформацію в Міністерстві з питань 

тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України 

 

Відповідно до статті 3 Конституції України, частин другої, п’ятої статті 6, 

статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою захисту 

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 у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких 

осіб, недопущення поширення відомостей, що можуть завдати істотної шкоди 

правам та інтересам таких осіб, запобігання вчиненню щодо них злочинів чи 

інших протиправних дій 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміну до Переліку відомостей, що становлять службову 

інформацію в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України, затвердженого наказом Міністерства з 

питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України від 26.06.2017 № 75, доповнивши його новим пунктом такого змісту: 

«34. Інформація про осіб, які звертаються або в інтересах яких 

звертаються щодо надання допомоги, визначеної підпунктом 1 пункту 5 

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, здійснення виплат державних стипендій імені 

Левка Лук’яненка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 18.04.2018 № 328, а також інформація про осіб, які отримали відповідну 

допомогу.». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного 

секретаря Міністерства Злакомана С. Л. 

 

 

Т.в.о. Міністра    (підпис)   Ю. І. КУРКЧІ 


