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МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ 

                ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

  

 Н А К А З 

 

___________       Київ                   № ___ 

 
Про затвердження паспорта 

Бюджетної програми на 2021 рік  

 

Відповідно до Закону України від 15 грудня 2020 року № 1082-IX «Про 

Державний бюджет України на 2021 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), 

 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік Міністерства з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за КПКВК 

3901080 «Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов 

корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, та фінансова підтримка 

системи державного іномовлення України», погоджений Міністерством 

фінансів України 16 березня 2021 року, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра Замлинського Р.Т. 
 

 

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр                  Олексій РЕЗНІКОВ 
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1. 

Паспорт  

бюджетної програми на 2021 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. 3901080 0830 

(найменування відповідального виконавця) (КПКВК ДБ) 

Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, та фінансова підтримка системи державного іномовлення України 

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:

 348 767,1  348 767,1 

Закон України від 21.12.1993 № 3759-ХІІ "Про телебачення і радіомовлення";

Закон України від 23.09.1997 № 540/97-ВР "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів";

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

тис. гривень. 
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Закон України від 15.04.2014 № 1207-VII "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"; 
Закон України від 08.12.2015 № 856-VIII "Про систему іномовлення України"; 

Закон України від 18.01.2018 № 2268-VIII "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях";  

постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 376 "Деякі питання Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2021 р. № 201 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення 

інформаційного суверенітету України, розвитку мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, і 
фінансової підтримки системи державного іномовлення України"; 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1100-р "Про схвалення Стратегії інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополя". 

6. 

№ з/п Ціль державної політики 

 1 Мир та діалог 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

Мета бюджетної програми:7.

Інформування населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях про суспільно значущі події в Україні та фінансова

підтримка системи державного іномовлення України.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання 

 1 Інформування про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування 

 2 Сприяння задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб іноземної аудиторії та жителів тимчасово окупованих територій, у тому числі шляхом 
створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально- пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для 

дітей та молоді, інших соціальних груп 

 3 Сприяння консолідації українського та іноземного суспільства шляхом поширення через міжнародні засоби масової інформації та інформаційні агенції матеріалів 

(програм) виробництва МПІУ 

Напрями використання бюджетних коштів:9.
тис. гривень 

Напрями використання бюджетних коштів № 

з/п 
Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Разом 
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Забезпечення захисту національних інтересів за кордоном, формування та підтримання позитивного іміджу України у світі 

шляхом оперативного, об'єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію 

держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на виробництво 

телерадіопрограм для державних потреб, оплату послуг з трансляції таких телерадіопрограм, пов'язаних з виконанням 

статутних завдань державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України». 

 1  298 427,1  298 427,1 

Проведення заходів з метою створення та поширення інформаційного продукту для задоволення культурних, 

інформаційних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них 

територіях; створення умов для вільного розвитку кримськотатарської мови, мов інших корінних народів та національних 

меншин, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, поширення в 

Україні та за її межами суспільно важливої інформації. 

 2  50 340,0  50 340,0 

 348 767,10  348 767,10 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 

 1,0  1 Кількість державних підприємств од. Довідка про 

включення до 

Єдиного державного 

реєстру підприємств 

та організацій 

України 

 1,0 

 430,0  2 Всього чисельність штатних одиниць в ДП "МПІУ" на 01.01.2021р. чол. Штатний розпис  430,0 

 430,0  3 Всього чисельність штатних одиниць в ДП "МПІУ" на 01.01.2022р. чол. Штатний розпис  430,0 

 430,0  4 Всього середньорічне число штатних одиниць працівників в ДП "МПІУ", у тому 

числі: 

чол. Штатний розпис  430,0 

 34,0  5 - керівних працівників чол. Штатний розпис  34,0 

 288,0  6 - художньо-виробничого персоналу чол. Штатний розпис  288,0 

 108,0  7 - професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників чол. Штатний розпис  108,0 
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 274 812,1  8 Виробництво телерадіопрограм для державних потреб ДП "МПІУ" тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 274 812,1 

 23 615,0  9 Трансляція телепрограм для державних потреб ДП "МПІУ" тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 23 615,0 

 36 000,0  10 Створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні та 

радіомовленні для аудиторії тимчасово окупованих територій Автономної 

Республіки Крим і м. Севастополя та прилеглих регіонів та кримськотатарської 

аудиторії 

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 36 000,0 

 14 340,0  11 Створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні та 

радіомовленні для аудиторії тимчасово окупованих територій Донецької та 

Луганської областей та прилеглих регіонів 

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 14 340,0 

продукту 2 

 1 918,0  1 Обсяг виробництва телевізійних програм, вироблених ДП "МПІУ" для державних 

потреб 

годин Внутрішньогосподарс

ький облік 

 1 918,0 

 174 510,0  2 Обсяг трансляції телепрограм ДП "МПІУ", вироблених для державних потреб годин Внутрішньогосподарс

ький облік 

 174 510,0 

 530,0  3 Обсяг виготовленого та поширеного інформаційного продукту для аудиторії 

тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та 

прилеглих регіонів та кримськотатарської аудиторії 

годин Внутрішньогосподарс

ький облік 

 530,0 

 464,0  4 Обсяг виготовленого та поширеного інформаційного продукту для аудиторії 

тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та прилеглих 

регіонів 

годин Внутрішньогосподарс

ький облік 

 464,0 

ефективності 3 

 143,3  1 Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм ДП "МПІУ" тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 135,3  2 Середня вартість години трансляції телепрограм ДП "МПІУ", вироблених для 

державних потреб 

грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 67,9  3 Середня вартість години створення та поширення інформаційного продукту для 

аудиторії тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим і м. 

Севастополя та прилеглих регіонів та кримськотатарської аудиторії 

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 30,9  4 Середня вартість години створення та поширення інформаційного продукту для 

аудиторії тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та 

прилеглих регіонів 

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

якості 4 

 13,6  1 Збільшення виробництва телерадіопрограм, вироблених ДП "МПІУ", у порівнянні з 

минулим роком 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 41,7  2 Збільшення обсягу трансляції ДП "МПІУ", у порівнянні з минулим роком відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 80,0  3 Рівень виробленого та поширеного інформаційного продукту на аудиторію 

тимчасово окупованих територій та прилеглих регіонів 

відс. Внутрішньогосподарс

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

Ростислав ЗАМЛИНСЬКИЙ 

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

Перший заступник Міністра 

ПОГОДЖЕНО:  

Міністерство фінансів України 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Дата 16.03.2021 № 07040-06-5/8377
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