
План діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 

на 2017 плановий рік та 2018-2019 бюджетні періоди, що настають за плановим 

 
1. Мета (місія)  

Формування та реалізація державної політики з питань тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста 

Севастополя, окремих територій Донецької та Луганської областей, де органи державної влади не здійснюють свої 

повноваження, та внутрішньо переміщених осіб. 

2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності  

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – Міністерство) 

створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №299, реорганізувавши шляхом злиття 

Державного агентства України з питань відновлення Донбасу і Державної служби України з питань Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя. 

Міністерство здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Міністерство, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 376 «Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб». 

 Міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику з питань тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та окремих 

територій Донецької та Луганської областей, де органи влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, кінцевою метою 

якої є реінтеграція зазначених територій та її населення в єдиний конституційний простір України;  сприяння реалізації прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб, створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця 

проживання (реінтеграція) або інтеграції за новим місцем проживання у Україні; застосування норм міжнародного 

гуманітарного права на території України та розбудова миру. 



 2 

Аналіз ситуації 

Від моменту тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в березні 2014 року, ситуація з правами 

людини на Кримському півострові різко погіршилася. 

Те, що відбувається в Автономній Республіці Крим – можна трактувати як етнічні  чистки із застосуванням юридичних 

механізмів: це і обмеження перебування на  тій території, де громадяни проживають, і порушення права на працю,  соціальний 

захист,  задоволення культурних, мовних і релігійних потреб.  У переважній більшості випадків  звернення за набуттям 

громадянства  держави - окупанта є вимушеним, оскільки громадяни України  стоять перед вибором:  або залишити свої 

домівки, або  убезпечити себе від порушення основних прав (політичних, громадянських, майнових, соціальних тощо) і 

тимчасово погодитися на інші умови. 

В умовах, коли держава не може прямо впливати на ситуацію на півострові, вирішення  цих проблемних питань можливо 

через залучення міжнародних, громадських, волонтерських організацій, які працюють у сфері захисту прав людини, аби 

належним чином забезпечити безпеку громадян  на півострові, ініціювання нормативно-правових актів для подальшого 

затвердження Кабінетом Міністрів України стосовно перереєстрації бізнесу з Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя; координацію питань, які стосуються земельних, водних ресурсів; вивчення соціальних потреб громадян України, 

що проживають на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополя; запровадження  

державної системи грантової підтримки громадським організаціям та волонтерам, які відіграють важливу роль у донесенні 

достовірної інформації щодо  дотримання прав громадян на тимчасово окупованій території; забезпечення здійснення мовної 

політики на тимчасово окуповану територію. 

 

В той же час, внаслідок військової агресії з боку Російської Федерації відбулося погіршення соціально-економічного стану 

східних регіонів України, а саме: руйнування житлового фонду, соціальної інфраструктури та систем життєзабезпечення; 

втрата населенням житла і майна, ускладнення надання населенню східних регіонів необхідних комунальних, медичних, 
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соціальних та освітніх послуг тощо; економічний занепад та зростання безробіття внаслідок закриття підприємств, фізичного 

знищення виробничих потужностей; руйнування фінансової, банківської сфери, транспортної інфраструктури, систем зв'язку 

та комунікацій. 

Знизилась якість життя громадян східних регіонів, збільшилась чисельність внутрішньо переміщених осіб (ВПО), у 

приймаючих громадах загострилися проблеми, пов'язані з їх вимушеним переселенням. 

За даними Мінсоцполітики, станом на 19 вересня 2016 р. обліковано 1703932особи/1379809 внутрішньо переміщених сімей. 

За статистичними даними  обсяги промислової продукції зменшилися у 2014 році у Донецькій області на 31,5 відсотка, у 

Луганській - на 42 відсотки, а у 2015 році - на 34,6 та 66 відсотків відповідно. 

На початок 2016 року за  даними Донецької та Луганської облдержадміністрацій, зруйновано 1755 кілометрів автомобільних 

доріг загального користування державного значення, з них у Донецькій області - 1056, 2 кілометра, у Луганській - 698,8 

кілометра та 18 штучних споруд (мости, естакади, шляхопроводи тощо), з них у Донецькій області - 8, у Луганській - 10 

(інформація про показники стосовно територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 

відсутня). 

За даними ПАТ "Українська залізниця", загальна кількість пошкоджених об'єктів залізничної інфраструктури становить 800 

одиниць. Зруйновані аеропорти мм. Донецька та Луганська. 

За наявними даними Донецької та Луганської облдержадміністрацій, на території Донецької області 7,4 тис. будинків 

пошкоджено. На території Луганської області пошкоджено близько 10,0 тис. будинків. 

Отже, відновлення мирного життя на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту  потребує 

значного фінансування. 

Враховуючи, що ресурси державного бюджету обмежені, таке фінансування  можливо отримати від міжнародних фінансових 

організацій і донорів. Натомість, існує ряд перешкод у зв'язку з неузгодженістю норм національного законодавства  з 
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міжнародною практикою і стандартами щодо надання такої допомоги. Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 

2002 р. № 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" 

визначено єдину процедуру щодо залучення, державної реєстрації проектів та акредитації організацій - виконавців проектів, 

проведення моніторингу та здійснення нагляду за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги. Враховуючи нові 

ініціативи донорів щодо створення окремих фондів для надання невідкладної допомоги з відновлення інфраструктури у 

Донецькій та Луганській областях, потребує нормативного врегулювання питання отримання такої допомоги Україною. 

Згідно з результатами оцінки шляхів відновлення та розбудови миру в Україні, затвердженою розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 797 "Про схвалення звіту спільної місії Європейського Союзу, Організації 

Об'єднаних Націй та Світового банку "Оцінка шляхів відновлення та розбудови миру в Україні", орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів для відновлення східних регіонів України станом на березень 2015 становить 1,52 млрд. доларів США, зокрема для 

відновлення інфраструктури та надання соціальних послуг - 1257,7 млн. доларів США; відновлення економіки -135,5 млн. 

доларів США; забезпечення соціальної стійкості, розбудови миру та громадської безпеки - 156,8 млн. доларів США. 

За даними Донецької та Луганської областей для об'єктів, що потребують першочергового відновлення, необхідно 5,8 млрд. 

гривень (Донецька область - 1,8 млрд., Луганська область - 4 млрд.). У 2016 році на соціально-економічний розвиток та 

відновлення Донецької і Луганської областей передбачено 4261,7 млн. грн., з них виділено:з державного фонду регіонального 

розвитку (ДФРР) на  Донецьку область-239 млн. грн., Луганську обл.-193,7 млн. грн.; з субвенцій за рахунок залишку коштів 

місцевих бюджетів, де органи влади тимчасово не здійснюють свої повноваження на Донецьку область - 2800,0 млн. грн., 

Луганську область-1029,0 млн. грн. 

Збройний конфлікт внаслідок військової агресії з боку Російської Федерації у східних регіонах України та окупації 

Автономної Республіки Крим має негативний вплив на соціальну згуртованість, стійкість,  громадську безпеку та дотримання 

принципу верховенства права. На сьогодні потребують вирішення питання, пов'язані із зміцненням соціальної стійкості, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP020153.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP020153.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR150797.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR150797.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR150797.html
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розбудовою миру та громадською безпекою, зміцненням стійкості переміщених груп населення та приймаючих громад, 

забезпеченням захисту населення, що зазнало негативного впливу від конфлікту, та сприянням примиренню, безпеці громадян 

і доступу до правосуддя. 

За звітній період Міністерством  здійснені наступні кроки: 

Кроки Очікувані результати Стан виконання на 01.10.2016 

1. Розроблення та подання Кабінетові 
Міністрів України проектів: 

-розпорядження Кабінету Міністрів 

України “Про схвалення Концепції 
Державної цільової програми 

“Відновлення та розбудова миру в східних 

регіонах України” 
 

сприяння нормалізації ситуації на 
територіях, що зазнали негативного 

впливу внаслідок тимчасової окупації 

або збройного конфлікту, 
відновленню промислового 

виробництва та інших форм 

підприємницької діяльності, 
відновленню пошкодженої 

інфраструктури 

На засіданні Кабінету Міністрів України 31 серпня 2016 р.  розглянуто та 
схвалено Концепцію Державної цільової програми «Відновлення та розбудова 

миру в східних регіонах України», розроблену Міністерством з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. 
Разом з тим, відповідно до протокольного доручення Кабінету Міністрів 

України від 31 серпня 2016 р. № 35 Міністерству доручено у тижневий строк 

провести додаткові консультації щодо Концепції з Міністерством закордонних 
справ України (МЗС) та Міністерством юстиції України (Мін’юст). 

Додаткові консультації Міністерством проведено 05 вересня 2016 р. За 

результатами проведених консультацій запропоновано передати на підпис 

Прем’єр-міністру України розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
схвалення Концепції Державної цільової програми «Відновлення та розбудова 

миру в східних регіонах України» в існуючій редакції Концепції. 

2. Утворення Ради з питань відновлення та 
розбудови миру в Україні 

забезпечення координації взаємодії з 
усіма заінтересованими сторонами за 

участю заінтересованих центральних 

та місцевих органів виконавчої влади, 

громадських організацій та інших 
бенефіціарів 

14 вересня 2016 року на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету 
Міністрів України «Про утворення Ради з питань відновлення та розбудови 

миру в Україні». 

3. Сприяння державній реєстрації та 

супроводженню проектів міжнародної 
технічної допомоги, спрямованої на 

відновлення та розбудову миру в східних 

регіонах України 

формування середньострокових 

програм розвитку та забезпечення 
фінансового підґрунтя для реалізації 

проектів, спрямованих на відновлення 

та розбудову миру в східних регіонах 

України, уникнення дублювання у 
фінансуванні, забезпечення 

прозорості процедури фінансування 

Міністерство виступає бенефіціаром таких проектів МТД:  

а) що були зареєстровані: «Допомога сім’ям, що постраждали від конфлікту на 
сході України» на суму 1,732 млн. дол. США (реалізується), "Допомога 

внутрішнім вимушеним переселенцям в Східній Україні" на суму 5,076 млн. 

дол. США (завершений) 

б) поданих для державної реєстрації: «Безпосередній захист і реагування на 
надзвичайні ситуації в Україні», «Надання термінової допомоги населенню, 

яке постраждало в результаті конфлікту на сході України», «Гуманітарна 

допомога з розмінування в Україні», виконавцем яких є Представництво 
Данської ради біженців в Україні на загальну суму 9,26 млн. Євро;  
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Кроки Очікувані результати Стан виконання на 01.10.2016 

в) узгоджуються та/або готуються для державної реєстрації:  

«Технічна допомога уряду України, використовуючи досвід Грузії» на суму 
350 тис дол. США (виконавець Представництво Данської ради біженців в 

Україні); Проект Ради Європи «Посилення захисту прав людини внутрішньо 

переміщених осіб в Україні» на суму 2 млн. Євро; «Економічні можливості 

постраждалим від конфлікту» на суму 2,7 млн дол. США (виконавець МБФ 
«Український жіночий фонд» разом з іншими громадськими організаціями). 

Опрацьовується питання зміни бенефіціара (бенефіціаром має виступити 

Міністерство) щодо проекту «Українська ініціатива з підвищення впевненості» 
(виконавець Кімонкс Інтернешнал Інк.) на суму 36,5 млн. дол. США.  

Міністерством також ведуться переговори з партнерами щодо інших 

потенційних проектів МТД для відновлення та розбудови миру в східних 
регіонах України. 

4. Координація дій з підготовки проектів з 

відбудови інфраструктури, житла та 

надання допомоги постраждалим 
внаслідок збройного конфлікту 

відновлення критичної 

інфраструктури та надання основних 

соціальних послуг 

Міністерством проведено роботу з координації дій відповідних відомств, що 

дозволило задіяти  залізничний транспорт  для відправлення гуманітарних  

вантажів   від відділу гуманітарної допомоги Швейцарської агенції розвитку 
та співробітництва  для забезпечення водопостачання населених пунктів 

Донецької області по обидва боки лінії зіткнення. 

Міністерством проаналізовано першочергові потреби у відновленні 
інфраструктури Донецької та Луганської областей та продовжується робота з 

визначення пріоритетних об’єктів критичної інфраструктури областей за 

напрямами:  

Залізнична інфраструктура. 
В рамках підготовки до опалювального сезону 2016/2017 першочерговими 

об’єктами для відновлення на сьогодні є залізничні перегони, якими 

перевозиться енергетичне вугілля з неконтрольо-ваної території на 
теплоелектростанції України. Спільно з Мініфраструктури,  Міненерговугілля 

та ПАТ «Укрзалізниця» здійснюються заходи з відновлення руху та 

збільшення їх пропускної здатності на перегонах, зокрема опрацьовується 

можливість відкриття руху поїздів на залізничному перегоні Ясинувата – 
Скотувата в цілодобовому режимі, здійснюється координація робіт виконання 

ремонту на перегоні Попасна – Стаханів, модернізації перегону Микитівка – 

Майорськ, опрацьовується доцільність відновлення та запуск в експлуатацію 
залізничного перегону Горлівка – Очеретівка – Покровськ.  

Водопостачання. 

Спільно з Мінрегіоном, Донецькою обласною державною військово-
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цивільною адміністрацією та міжнародними гуманітарними організаціями 

опрацьовуються проблемні питання водопостачання Донецької області, 
зокрема відновлення ключових об’єктів водопостачання, можливість 

впровадження альтернативних та автономних систем водопостачання 

населених пунктів. З метою виконання обстеження пошкоджених об’єктів та 

вирішення питання першочергових проблем, прийняття відповідних заходів з 
безпеки виконання робіт підрядними організаціями для налагодження 

стабільного водопостачання населенню Донецької області, залучено 

міжнародних експертів, якими за результатами поїздки підготовлено та надано 
звіт. 

В Луганській обл. опрацьовується питання відновлення пошкоджених 

водогонів, поставки хімічних реагентів для очищення води, виконано 
встановлення приладів обліку вздовж лінії розмежування сторін. 

Енергопостачання. 

Для забезпечення стабільного електропостачання Луганської області 

Міністерством 11.08.2016 організовано нараду щодо будівництва нової 

електричної підстанції 500 кВ «Кремінська» та лінії електро-передачі ПЛ-220 

кВ «Кремінська-Ювілейна». В Донецькій області завдяки координації 

Міністерства відновлена магістральналініяПЛ-330 кВ «Вуглегірська ТЕС – 

Донбаська 1». 

Міністерством координується питання виконання аварійно-

відновлювальних робіт на 12 пріоритетних енергооб’єктах (визначені на 
засіданні Тристоронньої контактної групи в м. Мінську): на сьогодні 

відновлено 5 магістральних ліній (ПЛ-220 кВ: «ЛуТЕС-Михайлівська 2,3», 

«Михайлівська-Лисичанська», «ЛуТЕС-Комунарська 1, 2», «Михайлівська-

Перемога», з відпайкою на Черкаську, ПЛ-330 кВ «Харцизьк-Зоря»). 

Газопостачання. 

Для можливості відновлення газопостачання ряду населених пунктах 

Донецької області, опрацьовується питання підключення газопроводу до 
газорозподільної станції Мар’їнка, та можливість будівництва газопроводу від 

ГРС смт. Очеретино до м. Авдіївка. 

5. Забезпечення інституційної 

спроможності Міністерства з питань 
тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб 

оперативне та ефективне виконання 

завдань, покладених на Міністерство 
у зв’язку з конфліктом та тимчасовою 

окупацією окремих територій України 

Для забезпечення інституційної спроможності Міністерством направлено до 

Мінекономрозвитку проектну пропозицію щодо залучення коштів з метою 
отримання гранту Фонду Розбудови державності і миру (SPF) Світового банку 

та на виконання вимог п.7 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 
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і постконфліктним відновленням 12.02.2002  № 153 Міністерством: 

1. погоджено проект грантової угоди зі Світовим банком;  
2. підписано договір про надання повноважень на впровадження Гранту з 

Мінекономрозвитку. За оперативною інформацією проект грантової угоди 

підписано Мінекономіки та Світовим банком; 

3. наразі розпочато процедуру державної реєстрації проекту; 
Отримання гранту TF0A3307 «Подолання наслідків конфлікту, пілотний 

проект з відновлення та розбудова спромож-ностей» створить умови для 

ефективної роботи Міністерства, зокрема буде забезпечено належну 
матеріально-технічну базу, підвищено професійний рівень працівників. 

Інституційний розвиток також включатиме забезпечення присутності та 

охоплення діяльністю Міністерства територій, постраждалих від збройного 
конфлікту та тимчасово окупованих територій України, підтримку розбудови 

спроможності на місцевому рівні щодо планування діяльності та 

впровадження програм на відновлення та розбудову миру. 

6. Створення Цільового фонду багатьох 
партнерів для України 

створення умов для залучення 
ресурсів міжнародних фінансових 

організацій та міжнародної технічної 

допомоги для відновлення об’єктів 
інфраструктури та розбудови миру  

22 вересня 2016 року Уряд прийняв розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці 

між Кабінетом Міністрів України, Організацією Об’єднаних Націй та 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку стосовно утворення Цільових 
фондів багатьох партнерів» 

Проводиться робота з підготовки до підписання Меморандуму. 
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3. Стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання 

Реінтеграція тимчасово окупованої території, окремих територій Луганської та Донецької областей, де органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження, та їх населення в єдиний конституційний простір України.  

Міністерство координує зусилля інших органів влади, міжнародних  організацій, донорів та організацій громадянського суспільства у 

знаходженні нестандартних рішень для надання допомоги найбільш вразливим верствам населення, які постраждали  від конфлікту 

та окупації шляхом побудови довіри через постійний діалог та великі і малі дії. 
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3.1. Взаємозв’язок стратегічних цілей із пріоритетами розвитку країни 

 

3.2. Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей, та показники результатів їх виконання 

Найменування показника 

результату виконання завдання 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Звітний період Плановий період 

2015 рік 

(звіт) 

2016 рік 

(затверджено) 

2017 рік 

(проект) 

2018 рік 

(прогноз) 

2019 рік 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стратегічна ціль 011 Реінтеграція тимчасово окупованої території, окремих територій Луганської та Донецької областей, де органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та їх населення в єдиний конституційний простір України. 

Завдання 0111 Забезпечення формування і реалізація державної політики з питань тимчасово окупованої території України 

Кількість розроблених од. Внутрішній -  1 2 2 2 

Код та назва 

напряму державної 

політики (додаток 3)  

Код (ХХN) та назва 

стратегічної цілі 

Пріоритети розвитку 

країни 

Назва нормативно-правового 

акта, стратегічного, 

програмного документа 

Шляхи реалізації стратегічної цілі у 

плановому періоді  

1 2 3 4 5 

01 011 Реінтеграція 

тимчасово окупованої 

території, окремих 

територій Луганської 

та Донецької 

областей, де органи 

державної влади 

тимчасово не 

здійснюють свої 

повноваження, та їх 

населення в єдиний 

конституційний 

простір України. 

 

Відновлення 

територіальної 

цілісності та 

відбудова Донбасу 

Стратегія сталого розвитку 

«Україна – 2020» (Указ 

Президента України від 12 

січня 2015 року № 5/2015) 

Постанова Кабінету 

Міністрів України  від 8 

червня 2016 р. № 376 

«Деякі питання 

Міністерства з питань 

тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо 

переміщених осіб» 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

14.04.2016 №294 «Про 

затвердження Програми 

діяльності Кабінету 

Міністрів України» 

- Затвердження і впровадження  

Державної цільової програми 

«Відновлення та розбудова 

миру в східних регіонах 

України»; 

- Розроблення відповідних  

нормативно-правових актів; 

- Залучення міжнародної 

технічної допомоги від 

міжнародних фінансових 

організацій і донорів; 
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нормативно-правових актів облік 

Кількість створених громадських  

рад, інших дорадчих органів з 

метою узагальнення та вирішення 

конкретних проблем, пов’язаних 

з Автономною Республікою Крим 

та містом Севастополем 

од. 

 

Внутрішній 

облік 

-  1 1 1 1 

Кількість розроблених 

інформаційно-аналітичних 

матеріалів щодо ситуації на 

тимчасово окупованій території  

од. 

 

Внутрішній 

облік 

-  - 1 1 1 

Кількість проведених засідань 

громадських рад, інших  

дорадчих органів при 

Міністерстві 

од. 

 

Внутрішній 

облік 

- 3 2 2 2 

Завдання 0112 Забезпечення формування і реалізація державної політики з питань окремих територій Донецької та Луганської областей, 

де органи державної  влади тимчасово  не здійснюють свої повноваження 

Кількість розроблених 

нормативно-правових актів 

од. Внутрішній 

облік 

-  1 2 2 2 

Кількість підготовлених проектів 

(програм) із залученням 

міжнародної технічної допомоги 

од. Внутрішній 

облік 

- 2 2 2 2 

Кількість розроблених 

інформаційно-аналітичних 

матеріалів щодо ситуації на 

окремих територіях Донецької та 

Луганської областей, де органи 

державної влади не здійснюють 

свої повноваження 

од. 

 

Внутрішній 

облік 

- 3 2 4 4 

Кількість проведених засідань 

громадських рад, інших  

дорадчих органів при 

Міністерстві 

од. 

 

Внутрішній 

облік 

- - 2 2 2 

Завдання 0113 Забезпечення формування і реалізація державної політики з питань внутрішньо переміщених осіб 

Кількість розроблених 

нормативно-правових актів 

од. Внутрішній 

облік 

-  1 3 3 3 
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Кількість розглянутих звернень, 

заяв, скарг громадян України 

од. Внутрішній 

облік 

- 30 30 30 30 

4. Механізми виконання завдань, реалізація яких потребує фінансування з державного бюджету 

4.1. Державні цільові програми 

4.1.1. Виконання державних цільових програм у 20___ році 

Завдання XXNZ 

Код та назва державної цільової програми; строк виконання; назва та реквізити рішення про затвердження 

Зміст завдань (заходів) 

державної цільової програми 

КПКВК та назва 

бюджетної 

програми 

Напрями використання бюджетних 

коштів 

Обсяги та джерела фінансування заходів 

у 20___ році (тис. гривень) 

усього  

 
у тому числі: 

державний бюджет місцевий 

бюджет 

інші 

джере- 

ла 
загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 

1 2 3 5 6 7 8 9 

        

        

        

Усього за державною цільовою програмою у 20___ році:     

Усього за завданням XXNZ у 20___ році:     

4.1.2. Виконання державних цільових програм у 20___ – 20___ роках 

Завдання XXNZ 

Код та назва державної цільової програми; строк виконання 

Зміст завдань (заходів) 

державної цільової програми 

КПКВК Обсяги та джерела фінансування заходів 

у 20___ році (тис. гривень) 

Обсяги та джерела фінансування заходів 

у 20___ році (тис. гривень) 

усього  

 
у тому числі: усього  

 
у тому числі: 

державний бюджет місцевий 

бюджет 
інші 

джерела 
державний бюджет місцевий 

бюджет 

інші 

джере- 

ла 
загальний 

фонд 
спеціаль-

ний фонд 
загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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4.2. Інвестиційні програми (проекти) 

4.2.1. Підготовка/реалізація інвестиційних програм (проектів) у 20___ році 

Завдання XXNZ 

Назва інвестиційної програми (проекту); строк реалізації; назва та реквізити рішення про схвалення; 

етап (стадія) підготовки/реалізації; сфера реалізації за КВЕД 

Зміст завдань (заходів) з 

підготовки/реалізації 

інвестиційної програми 

(проекту) 

КПКВК та назва 

бюджетної 

програми 

Напрями використання бюджетних 

коштів 

Обсяги та джерела фінансування заходів 

у 20___ році (тис. гривень) 

усього  

 
у тому числі: 

державний бюджет місцевий 

бюджет 

інші 

джере-
ла 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 

1 2 3 5 6 7 8 9 

        

        

        

Усього за інвестиційною програмою (проектом) у 20___ році:     

Усього за завданням XXNZ у 20___ році:     

4.2.2. Підготовка/реалізація інвестиційних програм (проектів) у 20___ – 20___ роках 

Завдання XXNZ 

Назва інвестиційної програми (проекту); строк реалізації 

Зміст завдань (заходів) з 

підготовки/реалізації 

інвестиційної програми 

(проекту) 

КПКВК Обсяги та джерела фінансування заходів 

у 20___ році (тис. гривень) 

Обсяги та джерела фінансування заходів 

у 20___ році (тис. гривень) 

усього  

 
у тому числі: усього  

 
у тому числі: 

державний бюджет місцевий 

бюджет 
інші 

джерела 
державний бюджет місцевий 

бюджет 

інші 

джере-

ла 
загальний 

фонд 
спеціаль-

ний фонд 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 

 



 14 

5. Бюджетні програми  

№ 

з/п 

КПКВК і назва бюджетної програми КФКВ Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними 

програмами (тис. гривень) 

2016 рік 

(затверджено) 

2017 рік 

(план) 

2018 рік 

(прогноз) 

2019 рік 

(прогноз) 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 

загальний 

фонд 
спеціаль-

ний фонд 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 

загаль- 

ний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Стратегічна ціль 011 Реінтеграція тимчасово окупованої території, окремих територій Луганської та Донецької областей, де органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та їх населення в єдиний конституційний простір України. 

Завдання 0111 Забезпечення формування і реалізація державної політики з питань тимчасово окупованої території України 

Завдання 0112 Забезпечення формування і реалізація державної політики з питань окремих територій Донецької та Луганської областей 

Завдання 0113 Забезпечення формування і реалізація державної політики з питань внутрішньо переміщених осіб 

1 1601010 Керівництво та управління з питань 

тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб   

0133 10 623,7  25 249,4  26 630,5  32 215,3  

Усього за завданням 0111,0112,0113 10 623,7  25 249,4  26 630,5  32 215,3  

Усього за стратегічною ціллю 011: 10 623,7  25 249,4  26 630,5  32 215,3  

 УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ: 10 623,7  25 249,4  26 630,5  32 215,3  

 

6. Очікувані результати (за роками планового періоду) 

Міністерство як новостворений орган виконавчої влади має забезпечити: 

1. інституційну спроможність , а саме: побудувати державну структуру, яка має спроможність ефективно вирішувати 

ключові завдання шляхом прозорості, гнучкості, технологічності, інновації, компетентності та командної роботи і 

вирішення наступних завдань: 

Завдання Очікувані результати  

1. Створення територіальних органів 

Міністерства з метою  ефективної поточної 

координації з місцевою владою на 

територіях, що зазнають негативного впливу 

від збройного конфлікту. 

Утворення 3-х територіальних органів Міністерства   
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2. Укомплектування штатом та формування 

цілей і завдань  

Структура Міністерства відповідає стратегії та пріоритетам, компетенції 

співробітників відповідають профілям посад, робочі процеси чітко визначені 

та функціонують  

3. Побудова ефективної співпраці з 

центральними органами виконавчої влади,  

місцевими органами влади, міжнародними 

організаціями,громадськістю. 

Чіткий алгоритм співпраці  

4. Побудова ефективної поточної координації з 

місцевою владою на територіях, що зазнають 

негативного впливу від збройного конфлікту 

Запровадження процедур планування, звітування та координації  

5. Залучення співробітників Міністерства до 

реалізації стратегії   

Розробка  місії, стратегії на  коротко та довготривалі періоди. 

2. розробку та впровадження комплексної державної політики щодо відновлення та інтеграції окупованих територій 

шляхом виконання наступних завдань: 
 

Завдання Очікувані результати 

1. Ідентифікація правових колізій та прогалин у 

законодавстві щодо питань, якими опікується 

Міністерство   

Оцінка, публічний звіт, внесення відповідних пропозицій . 

2. Оцінка потреб та дослідження громадської 

думки  постраждалих груп (нові польові 

дослідження та аналіз наявних даних); 

верифікація даних щодо кількості ВПО та 

отримання доступу до бази даних ВПО    

Оцінка, публічний звіт 

3. Оцінка економічного, екологічного та іншого 

впливу агресії РФ на Сході та Півдні України   

Оцінка, публічний звіт 

4. Розробка державної стратегії щодо 

внутрішньо-переміщених осіб  

Розробка стратегії, затвердження відповідного нормативного акту Кабінетом 

Міністрів України 

5. Розробка державної цільової програми щодо 

розбудови миру і реінтеграції окупованих 

територій 

Розробка програми, затвердження відповідного нормативного акту Кабінетом 

Міністрів України 

3. комунікаційну спроможність з метою консолідації суспільства шляхом виконання наступних завдань: 
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Завдання Очікувані результати 

1. Створення сталих механізмів для зворотного 

зв’язку та залучення постраждалих груп  

Запровадження комплексу механізмів для кожної групи постраждалих 

2. Розробка комунікаційної стратегії на 2016- 

2017 р.   

Розроблення та прийняття Міністерством стратегії та  операційних планів 

3. Заохочення єдиного державного підходу до 

офіційної комунікації щодо ВПО  

Єдиний стандарт між центральними, місцевими органами влади 

4. права та свободи постраждалих груп,  саме: 

Завдання Очікувані результати 

1. Запровадження  постійного моніторингу 

порушень прав людини  та механізму  

швидкого реагування   

Дієвий механізм, залучення  правоохоронних  органів 

2. Запровадження  ефективних та прозорих 

механізмів розподілу гуманітарної допомоги  

Прозорий моніторинг та контроль  

3. Покращення доступу цивільного населення 

з/до контрольованої та неконтрольованої 

територій , збільшення пропускної 

спроможності КПВВ та обсягів товарів, 

доступних у логістичних центрах  

Прийняття відповідних нормативно-правових актів 

4. Спрощення процедури для отримання 

соціальних виплат  

Прийняття відповідних нормативно-правових актів 

5. Забезпечення опаленням вразливих груп 

внутрішньо переміщених осіб  на зимовий 

сезон  

Прийняття відповідних нормативно-правових актів 

Виконання стратегічного плану дозволить забезпечити: 

1) створення  відповідного правового поля для забезпечення прав і  свобод громадян України, гарантованих Конституцією України, 

Конституцією Автономної Республіки Крим, законами України  які порушені внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя; активне залучення міжнародних організацій (ОБСЄ, Рада Європи) до організації спільних місій, та 

оприлюднення  на різного рівня міжнародних заходах результатів моніторингів ситуації, в частині  порушень дотримання прав і 

свобод громадян України; 
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2) відновлення східних регіонів, шляхом підготовки проектів(програм) із залученням профільних експертів та громадських організацій, 

які вже розробляють та успішно реалізують такі проекти, залучення ресурсів  міжнародних фінансових організацій та міжнародної 

технічної допомоги для відновлення об’єктів інфраструктури з метою забезпечення відновлення та розбудова миру на територіях, що 

зазнали негативного впливу внаслідок тимчасової окупації або збройного конфлікту; 

3) здійснення заходів з посилення довіри громадян до держави і надання допомоги найбільш уразливим верствам населення, зокрема 

внутрішньо переміщеним особам, у подоланні кризової ситуації у східних регіонах України. Допомога щодо зниження напруги між 

громадами на сході України та іншій території України, розширення доступу громадян до правосуддя, сприяння відновленню та 

розбудові відносин і довіри в громадах, що безпосередньо постраждали від конфлікту. 


