ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України
від 11.01.2019 р. № 8

План діяльності на плановий 2019 рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2020-2021 роки)
Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
____________________________________________________________________________________
(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади – головного розпорядника бюджетних коштів)

1. Мета (місія)
Місія Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України полягає в формуванні та реалізації
державної політики з питань тимчасово окупованих територій України та населення, що на них проживає, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в
єдиний конституційний простір України; розбудова миру.

2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України здійснює свою діяльність відповідно до
Положення про Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 376 «Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб» (із змінами).
За звітній період здійснено наступні кроки:
1. Розроблено законопроект «Про внесення змін до деяких законів України з питань забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб»
та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України (реєстр. номер 8332 від 02.05.2018) направлений на удосконалення правового
регулювання у сфері захисту прав та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб шляхом звільнення внутрішньо переміщених осіб від сплати
судового збору, а також сприяє реалізації майнових прав осіб, що лишились на тимчасово окупованій території України.
2. Розширено сферу надання субвенції з державного бюджету на всі регіони України, що постраждали внаслідок збройного конфлікту
(постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 820). За рахунок коштів субвенції, у 2018 році придбано 116 квартир для
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забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб у населених пунктах Маріуполь, Родинське, Золоте, Новотошківське,
Велика Новосілка, Покровськ, Лиман, Кривий Ріг.
3. Розроблено та прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України «Про виділення коштів для здійснення першочергових невідкладних
заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв’язку із затопленням шахт ПервомайськоСтаханівського вугледобувного регіону Луганської області» від 25.04.2018 № 265-р. з метою виділення коштів в сумі 131 188,235 тис. грн на
здійснення першочергових невідкладних заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв’язку із
затопленням вугледобувних підприємств і територій регіону шахтними водами недіючих шахт «Первомайська» і Голубівська», які знаходяться на
тимчасово окупованій території та мають гідрогеологічні зв’язки з діючими державними шахтами ДП «Первомайськвугілля»: «Золоте», «Карбоніт»
та «Гірське».
4. Розроблено та прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції
внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року» від 21.11.2018
№ 944-р.
5. Розроблено та прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань узагальнення правової позиції
держави у питанні відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської
Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України» від 12.12.2018 № 1059.
6. Розроблено та прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких
засад державної внутрішньої політики щодо тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя» від 28.03.2018
№ 218-р.
7. На виконання плану заходів розроблено та прийнято 9 (дев’ять) розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про внесення пропозицій щодо
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», зокрема до:
− 14 російських юридичних осіб та 5 кримських юридичних осіб, залучених до незаконного будівництва транспортного переходу через
Керченську протоку (від 29.08.2018 р. № 648-р);
− юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг (від 18 грудня 2018 р. № 1025-р);
− юридичних осіб, залучених до організації залізничних та автопасажирських перевезень через порти «Темрюк», «Кавказ» та Керченську
паромну переправу (від 18 грудня 2018 р. № 1026-р);
− фізичних осіб, які залучені до проведення незаконних пошукових робіт на об’єктах археологічної спадщини, знищення, руйнування або
пошкодження об’єктів культурної спадщини (від 18 грудня 2018 р. № 1037-р);
− юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг, в тому числі, які зареєстровані на тимчасово окупованій
території України (від 18 грудня 2018 р. № 1041-р);
− юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг, в тому числі, які зареєстровані на тимчасово окупованій
території України (від 18 грудня 2018 р. № 1040-р);
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− юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, в тому числі, які зареєстровані на тимчасово окупованій території України (від
18 грудня 2018 р. № 1038-р);
− фізичних осіб, які є керівниками/засновниками юридичних осіб, залучених до незаконного будівництва транспортного переходу через
Керченську протоку (від 18 грудня 2018 р. № 1039-р);
− юридичних осіб, що підтримують економічні відносини, являються дилерами/дистриб’юторами продукції (від 18 грудня 2018 р. № 1036-р).
8. Розроблено Порядок виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій
незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня
2018 р., затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 38 «Деякі питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно
позбавлено особистої свободи».
9. Надано підтримку громадянам України, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань
та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненим 27.12.2017 та 24.01.2018 у розмірі 100 тис грн 71 особам
на загальну суму 7,1 млн грн.
10. Розроблено та прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій
незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи
державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та
членів їх сімей» від 18.04.2018 № 328.
11. Надано підтримку сім’ям політичних в’язнів для забезпечення надання професійної правової допомоги (в тому числі заходів,
направлених на забезпечення можливості її надання) у розмірі 100 тис грн 77 особам на загальну суму 7,7 млн грн.
12. Розроблено та прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання підтримки осіб, яких було незаконно затримано в
результаті акту збройної агресії з боку Російської Федерації, що відбувся 25.11.2018 в районі Керченської протоки» від 05.12.2018 № 1066.
13. Надано підтримку сім’ям 24 українських моряків, незаконно затриманих в результаті акту збройної агресії з боку Російської Федерації,
що відбувся 25.11.2018 в районі Керченської протоки у розмірі 100 тис грн 24 особам на загальну суму 2,4 млн грн.
14. Врегульовано питання щодо надання додаткової фінансової підтримки громадянам України, незаконно утримуваним Російською
Федерацією. Допомога буде надаватись у формі щомісячної стипендії у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1
січня поточного року (Указ Президента України «Про державні стипендії імені Левка Лукʼяненка» від 07.12.2018 № 417/2018). Розроблено проект
Указу Президента України «Про призначення державних стипендій імені Левка Лук'яненка».
15.

Залучено міжнародну технічну допомогу на суму 1,6 млрд грн.:
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- проект «Підвищення спроможності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України щодо здійснення координації програм з протимінної діяльності та розвиток місцевого потенціалу з планування, координації, управління та
реалізації проектів з гуманітарного розмінування». Донором даного проекту є Швейцарська Агенція з розвитку та співробітництва, що діє від імені
відділу з питань безпеки людини Федерального департаменту закордонних справ та представлена посольством Швейцарської Конфедерації в
Україні, виконавцем та бенефіціаром – МТОТ. Сума проекту – 10 000 швейцарських франків. Даний проект спрямований на інформування про
мінну небезпеку та небезпеку вибухонебезпечних предметів (ВНП), гуманітарне розмінування, тобто, обстеження на наявність мін і ВНП,
складання карт, маркування і очищення, допомогу постраждалим, включаючи реабілітацію та реінтеграцію в суспільство;
- проект «Організація проведення наукових досліджень із залученням вітчизняних та міжнародних фахівців для пошуку довготривалих
рішень у сфері розбудови миру, попередження та врегулювання конфліктів». Донором даного проекту є Швейцарська Агенція з розвитку та
співробітництва, що діє від імені відділу з питань безпеки людини Федерального департаменту закордонних справ та представлена посольством
Швейцарської Конфедерації в Україні, виконавцем та бенефіціаром – МТОТ. Сума проекту – 15 000 швейцарських франків. Мета проекту впровадження наукових досліджень у процес формування і реалізації державної політики у сфері попередження і врегулювання конфліктів, а також
розбудови миру;
- проект «Демократичне врядування у Східній Україні». Донором даного проекту є Агентство США з міжнародного розвитку (USAID),
виконавцем – Кімонікс Інтернешнл Інк., бенефіціаром – МТОТ. Сума проекту – 57 051 252 дол. США та спрямований на зміцнення зв’язку та
довіри між громадянами та владою у Східній Україні.
16.

Підписано документи про співпрацю та взаєморозуміння:

- Меморандум про взаєморозуміння між МТОТ та Благодійною організацією «Благодійним фондом «Прем’єр Уржанс Інтернасьйональ»
(ПУІ) від 18 квітня 2018 р.;
- Меморандум про співпрацю між Датською радою у справа біженців в особі Представництва в Україні та МТОТ від 27 квітня 2018 р.;
- Меморандум про взаєморозуміння між МТОТ та Міжнародною організацією з міграції (МОМ) проект «Зміцнення самозабезпечення
переміщених осіб та громад, що постраждали від конфлікту в Україні» від 29 жовтня 2018 р.;
- Обмежена угода у негрошовій формі між МТОТ та Кімонікс «ВІЙНА – не наш вибір, наш вибір – МИР» від 16 листопада 2018 р.;
- Меморандум про співпрацю між МТОТ та Офісом Ради Європи в Україні, проект «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих
рішень» на загальну суму 1,8 млн євро (проект знаходиться на етапі реєстрації в Мінекономрозвитку).
17. З метою залучення коштів від Федеративного Уряду Німеччини МТОТ спільно з зацікавленими центральними органами виконавчої
влади опрацьовано проект відповідної міжурядової угоди та підготовлено розпорядження Кабінету Міністрів України «Про делегацію Уряду
України для участі у переговорах щодо підготовки тексту проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки
Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2016 р.) (проект “Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб”)», яке прийнято
10.10.2018 № 732-р. Окрім того, опрацьовано Договір фінансування між KfW, Франкфурт-на-Майні та Кабінетом Міністрів України представлений
Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на суму 25 000 000 євро Програма «Житлові
приміщення для внутрішньо переміщених осіб».
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18. Забезпечено роботу Виконавчого комітету Цільового фонду багатьох партнерів: 13 березня проведено ІІ засідання Виконавчого
комітету Цільового фонду багатьох партнерів (ЦФБП), за результатами якого було прийнято рішення про запуск пілотного проекту «Психологічна
допомога населенню, яке постраждало внаслідок конфлікту в України» та проекту «Керівна роль Уряду України та розбудови спроможностей для
заходів з розбудови миру та відновлення». У вересні розпочато роботу за 2 компонентами пілтоного проекту «Психологічна допомога населенню,
яке постраждало внаслідок конфлікту в України: Програма підвищення стійкості громади, що реалізовуватиметься Ізраїльським об'єднанням з
лікування травм (Israeli Trauma Council – ITC) та низько-інтенсивна психосоціальна підтримка, що реалізовуватиметься організацією «Лікарі світу»
(Médecins du Monde) (MdM).
19.

Започатковано співпрацю з такими країнами: Чехія, Австрія, Норвегія, Данія, Естонія та Литва.

20. З метою залучення кредитних ресурсів Уряду ФРН (через KfW) в рамках інвестиційного проекту «Відбудова й оновлення місцевої
інфраструктури», спільно з зацікавленими органами опрацьовано проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної
Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2015 р.) «Відбудова й оновлення місцевої інфраструктури» та передано
Німецькій стороні.
21. Розпочато реалізацію 10 пілотних субпроектів на території Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей:
«Перспектива» – «Бізнес–Платформа», «Нові можливості адаптації внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО», «Психосоціальна підтримка»,
«Кожен має значення», «Майбутнє створюється зараз», «Центр розвитку підприємницьких ініціатив ВПО та ветеранів АТО «Новий відлік»,
«Відновлення соціальної інфраструктури для вимушених переселенців, учасників АТО, членів їх сімей, інвалідів», «Створення умов для
забезпечення реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки», «Надання допомоги особам з інвалідністю віком до 18 років
шляхом створення відділення соціально-психологічної реабілітації», «Створення реабілітаційного відділення для ветеранів та інших цільових груп
на базі КЗ «Міська лікарня № 5». Зазначені проекти спрямовані на створення можливостей для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та
ветеранів АТО, надання їм психосоціальної підтримки, використання інноваційних методів лікування (Грант від Міжнародного банку
реконструкції та розвитку/Міжнародної асоціації розвитку (Світовий банк) «Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та
розбудови спроможностей» від 20 вересня 2016 р. ФДРМ TF0A3307). Здійснено закупівлю товарів і послуг, робіт з капітальних ремонтів наявних
приміщень та придбано необхідне обладнання для реалізації проектів, які передбачають зокрема працевлаштування, надання психосоціальної
підтримки, інтеграцію в суспільство, використання інноваційних методів лікування.
22. Забезпечено доставку 3-х гуманітарних вантажів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей і на підконтрольні
Урядом України території:
− протягом 4-12 червня 2018 року Швейцарська Конфедерація через підрозділ гуманітарної допомоги Швейцарської агенції розвитку та
співробітництва (SDC) ввосьме доставила гуманітарну допомогу на схід України. Загальний бюджет гуманітарної допомоги складає приблизно 2,2
млн. швейцарських франків. Вантаж складається приблизно з 1 700 тонн хімічних реагентів для очистки води (сульфат алюмінію, вапно та ін.), які
використовуватимуться на водоочисній станції Комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу», а також, обладнання для виробництва
гіпохлориду натрію, та медичного обладнання, яке передано до Комунального закладу «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я
дитини та жінки» та Комунального закладу охорони здоров’я «Волноваська центральна районна лікарня».

6
− Республіка Білорусь через представництво місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні надала гуманітарну допомогу
(продукти харчування) цивільному населенню, яке проживає на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, загальною
вагою 31 тонна. Крім того, меблі та обладнання для закладів освіти Донецької та Луганської областей. Загальна вартість гуманітарної допомоги
склала понад 80 тис. доларів США.
− з 29 жовтня по 01 листопада 2018 року Швейцарська Конфедерація через підрозділ гуманітарної допомоги Швейцарської агенції розвитку
та співробітництва (SDC) вже вдев’яте доставила хімічні реагенти для очистки води (гіпохлорид кальцію, сульфат алюмінію тощо), які
використовуються на водоочисних станціях, обладнання для знезараження стічних вод (17 електролізних установок MAXI WATA), а також
медичне обладнання (ультразвукові апарати, неонатальні інкубатори, дефібрилятори та лабораторне обладнання для діагностики туберкульозу
тощо). Завдяки наданому обладнанню лабораторії, перші з яких розпочали роботу у листопаді 2017 року, отримали змогу виявляти бактерії
туберкульозу в пробах протягом двох годин (до цього процес виявлення збудників захворювання займав два-три місяці) та значно знизити ступінь
захворюваності.
23. Впроваджено механізм швидкого реагування (RED ROOM) на гуманітарні кризові ситуації у Донецькій, Луганській та Херсонській
областях.
24. Облаштовано контрольні пункти в’їзду-виїзду (далі - КПВВ) «Станиця Луганська» у Луганській області та «Мар’їнка» у Донецькій
області, зокрема навісами для проходження людей, новими об’єктами сервісної зони, централізованою системою водопостачання та
водовідведення, електропостачанням, з метою поліпшення громадянам умов перетину лінії розмежування.
Ведуться відповідні роботи і по облаштуванню КПВВ «Новотроїцьке», «Гнутове», «Майорське» у Донецькій області та «Каланчак», «Чонгар»
у Херсонській області.
25. Реалізовано пілотний проект «Підвищення спроможності МТОТ щодо здійснення координації програм з протимінної діяльності та
розвиток місцевого потенціалу з планування, координації, управління та реалізації проектів з гуманітарного розмінування». В рамках проекту на
території міста Гірське:
- проведено заходи з інформування населення щодо правил безпечної поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів (ВНП);
- підготовлено 4 лектори (тренери) з інформування (за підтримки МКЧХ), які взяли участь у проведенні заходів з інформування, як серед дітей
так і працюючого населення, загалом проведено 129 заходів, в яких взяли участь 1857 осіб, з яких 1144 дітей;
- виготовлено ряд інформаційних матеріалів для проведення інформування населення (плакати формату А3 рафлатак – 500 шт., плакати
формату А2 – 500 шт., інформаційні панелі (ПВХ) формату А2 – 100 шт., роздаткові інформаційні матеріали «флаєри» – 10000 шт., тематичні
демонстраційні панелі «Фліп-чарти» – 10 шт., попереджувальні маркувальні знаки – 190 шт.) що використанні під час позначення небезпечних
територій;
- проведено роботи з обстеження земельних ділянок з метою виявлення ВНП шляхом нетехнічного обстеження території міста Гірське
загальною площею 1295,78 га.
За результатами нетехнічного обстеження було виявлено 3 ділянки загальною площею 70,78 га, які були класифіковані, як імовірно
небезпечна територія, що підтверджено актами проведення нетехнічного обстеження території.
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Проведено технічне обстеження імовірно небезпечної території міста Гірське площею 70,78 га. За результатами технічного обстеження
виявлено підтверджено небезпечні ділянки, які було позначено попереджувальними маркувальними знаками, для проведення їх подальшого
очищення.
26. Здійснено постійний моніторинг понад 100 об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, АР Крим та
м. Севастополь.
27. Підготовлено звіт про результати вивчення екологічної ситуації на території Донецької та Луганської областей та розроблено
рекомендації стосовно заходів спрямованих на зменшення шкоди навколишньому природному середовищу вказаних територій (виготовлено 200
примірників звіту на англійській та українській мовах).
28.

Створено геоінформаційну систему, яка містить 177 потенційно небезпечних об'єктів на території Донецької та Луганської областей.

29. Розширено функціональні можливості Порталу економічного та соціального відновлення для залучення МТД з метою відновлення
постраждалих територій. Близько 1600 проектів внесено до Порталу. Надано доступ до адміністративної частини Порталу 20 міжнародним
організаціям та 22 органам місцевого самоврядування.
30. Здійснено контроль і координацію виконання завдань та заходів Державної цільової програми розбудови миру в східних регіонах
України.
31. Підготовлені рекомендації щодо приведення норм національного законодавства у відповідність до положень міжнародних договорів з
питань міжнародного гуманітарного права.
32. Створено Громадську раду при МТОТ наказ від 15.08.2018 № 86 «Про затвердження складу Громадської ради при Міністерстві з питань
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України».
33.

Започатковано роботу Науково-консультативної ради при МТОТ.

34. Проведено інформаційну кампанію стосовно особливостей умов вступу до закладів вищої освіти громадян, які проживають на тимчасово
окупованих територіях. Підготовлено та розповсюджено інформаційні листівки, афіші, єврофлаєри, плакати, борди. Проведено інформування
населення у напрямку “Як українцям з тимчасово окупованих територій отримати атестат. 5 простих кроків”. За результатами проведеної роботи:
− до освітніх центрів «Донбас – Україна» звернулися за консультацією 3186 осіб, вступили до закладів вищої освіти – 1522 особи;
− до освітніх центрів «Крим – Україна» звернулися за консультацією 779 осіб, вступили до закладів вищої освіти – 227 осіб.
35. Проведено інформаційні кампанії, спрямовані на подолання негативних стереотипів: «Добрі люди живуть усюди» - створено соціальні
відеоролики, спрямовані на подолання стереотипів щодо внутрішньо переміщених осіб та людей, які вимушені проживати на тимчасово
окупованих територіях, «Що ми знаємо про Мінські домовленості» - соціальний інформаційний відеоролик, в якому роз’яснюється про Мінські
домовленості як єдиний механізм для реінтеграції населення та окупованих територій. «Кожен має право на освіту» - соціальний інформаційний
відеоролик, спрямований на роз’яснення яким чином діти з окупованих територій можуть вступити до українських вузів за спрощеною схемою. Для
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посилення конструктивного діалогу
Загальне охоплення – 13 мільйонів.

між

українцями

проведено Всеукраїнську інформаційну кампанію «Посада: простий українець».

36. Розроблено механізм отримання громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, медичної допомоги,
діагностування, лікарських засобів для лікування туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, гепатиту В та С та підготовлено проведення інформаційної
кампанії з покроковим роз’ясненням щодо отримання громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, медичної
допомоги, діагностування, лікарських засобів для лікування туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, гепатиту В та С без довідки ВПО. Старт
інформаційної кампанії заплановано на 1 квартал 2019 року.
37. Розроблено та затверджено Методичні рекомендації щодо оцінки ризиків виникнення конфліктів в громадах, що зазнали негативного
впливу внаслідок збройного конфлікту (наказ МТОТ від 21.11.2018 № 117).
38. Проведено роботу з реалізації 2 хвиль проекту «Паспорт безпеки: національний та регіональний виміри» у 12 регіонах, що проводиться
за фінансової підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні.
39. Підтримка спеціалізації «Врегулювання конфліктів та медіація в суспільно-політичній сфері» на базі НТУ України «КПІ імені
І.Сікорського». Внесено нову назву посади «Фахівець з врегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері» до Національного
класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій» (зміна № 6 до Класифікатора професій); залучено до співпраці заклади вищої освіти,
зокрема ВНЗ, що були переміщені з тимчасово окупованих територій з метою розвитку та відкриття програми підготовки студентів напрямку
«Врегулювання конфліктів та медіація».
40.

Затверджено проект з ОБСЄ «Діалог заради реформ та суспільного єднання в Україні».

41. Створено національну платформу «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію» за підтримки «СМІ». Проведено 6 засідань. Залучено
провідних політиків, експертів, медіаторів з Колумбії, Великої Британії, Грузії та Ірландії.
42. У рамках співпраці з Офісом державного міністра Грузії з питань примирення і громадянської рівності та Бюро з реінтеграції Республіки
Молдова:
- підписано Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України та Офісом державного міністра Грузії з питань примирення і громадянської рівності;
- підписано Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з Офісом державного міністра Грузії з питань примирення і громадянської
рівності та Бюро з реінтеграції Республіки Молдова, в рамках якого створено Тристоронню міжвідомчу платформу між Молдовою, Україною,
Грузією по протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації.

3. Стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання
3.1. Взаємозв’язок стратегічних цілей із пріоритетами розвитку країни

Код
та
назва
Код (ХХN) та назва
напряму державної
стратегічної цілі
політики (додаток 3)
1
2
01
011
Реінтеграція
тимчасово окупованих
територій та населення,
що на них проживає, в
єдиний конституційний
простір
України;
розбудова миру.

Пріоритети розвитку
країни
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3
Вирішення
проблемних питань на
територіях, що зазнали
негативного
впливу
внаслідок тимчасової
окупації або збройного
конфлікту, захист прав
і свобод внутрішньо
переміщених осіб

Назва нормативно-правового
акта, стратегічного,
програмного документа
4
Положення про Міністерство
з
питань
тимчасово
окупованих
територій
та
внутрішньо переміщених осіб
України,
затверджене
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
08.06.2016 № 376

Шляхи реалізації стратегічної цілі у
плановому періоді
5
0111 Забезпечення формування та
реалізація державної політики з
питань
тимчасово
окупованих
територій України та внутрішньо
переміщених осіб

0112 Захист прав та інтересів осіб,
які порушені внаслідок збройного
конфлікту та/або тимчасової окупації
Програма діяльності Кабінету частини території України
Міністрів
України,
Реалізація
заходів
з
затверджена
постановою 0113
про
небезпеку
Верховної Ради України від інформування
вибухонебезпечних
предметів,
14.04.2016
№ 1099-VIII
гуманітарного розмінування, зокрема
Середньостроковий
план обстеження
на
наявність
пріоритетних дій Уряду до вибухонебезпечних
предметів,
2020,
затверджений маркування і очищення
розпорядженням
Кабінету
Розбудова
спроможностей
Міністрів
України
від 0114
приймаючих громад з реагування на
03.04.2017 № 275-р
проблеми для розвитку, викликані
Стратегія сталого розвитку переміщенням осіб та поверненням
«Україна-2020»,
схвалена комбатантів
Указом Президента України
0115 Виконання Державної цільової
від 12.01.2015 № 5/2015
програми відновлення та розбудова
Державна цільова програма миру в східних регіонах України
відновлення та розбудови
миру в східних регіонах
України,
затверджена
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від

10
13.12.2017 № 1071
Стратегія
інтеграції
внутрішньо переміщених осіб
та
впровадження
довгострокових рішень щодо
внутрішнього переміщення на
період
до
2020
року,
затверджена розпорядженням
Кабінету Міністрів України
від 15.11.2017 № 909-р
План заходів з реалізації
Стратегії
інтеграції
внутрішньо переміщених осіб
та
впровадження
довгострокових рішень щодо
внутрішнього переміщення на
період
до
2020
року,
затверджений
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України
від
21.11.2018 № 944-р
План заходів, спрямованих на
реалізацію
деяких
засад
державної
внутрішньої
політики щодо тимчасово
окупованої
території
Автономної Республіки Крим
та
м.
Севастополя
затверджений
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України
від
28.03.2018 № 218-р
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3.2. Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей, та показники результатів їх виконання
Найменування показника
Одиниця
Джерело інформації
Звітний період
Плановий період
результату виконання
виміру
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
2021 рік
завдання
(звіт)
(затверджено)
(проект)
(прогноз)
(прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
Стратегічна ціль 011 Реінтеграція тимчасово окупованих територій та населення, що на них проживає, в єдиний конституційний простір України;
розбудова миру.
Завдання 0111 Забезпечення формування і реалізація державної політики з питань тимчасово окупованих територій України та внутрішньо
переміщених осіб
Кількість розглянутих
од.
Внутрішньо1 208,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
звернень, заяв, скарг
господарський облік
громадян України
Кількість отриманої та
опрацьованої кореспонденції
(доручень, листів)

од.

Внутрішньогосподарський облік

8 455,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

Кількість розроблених
нормативно-правових актів

од.

Внутрішньогосподарський облік

15,0

10,0

11,0

15,0

17,0

Кількість підготовлених
проектів із залученням
міжнародної технічної
допомоги

од.

Меморандум, Угода, Звіт
про стан реалізації
проекту

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Кількість опрацьованих
звітів гуманітарних
організацій для підготовки
інформаційно-аналітичних
матеріалів з питань
дотримання прав і свобод
людини і громадянина на
тимчасово окупованих
територіях

од.

Внутрішньогосподарський облік

4,0

8,0

8,0

8,0

8,0

12
Кількість заходів з
постачання гуманітарних
вантажів, товарів та послуг в
населенні пункти тимчасово
окупованої території
Донецької та Луганської
областей, реалізацію яких
здійснено за сприяння та
координацією Міністерства

од.

Внутрішньогосподарський облік

4,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Кількість розроблених
інформаційно-аналітичних
матеріалів щодо ситуації на
територіях Донецької та
Луганської областей

од.

Внутрішньогосподарський облік

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Кількість заходів з
популяризації геопорталу
економічного та соціального
відновлення Донбасу, у тому
числі з метою його
наповнення та актуалізації

од.

Внутрішньогосподарський облік

−

3,0

3,0

3,0

3,0

Кількість розроблених
інформаційно-аналітичних
матеріалів з питань
конфліктного та
постконфліктного
врегулювання (щодо
радикалізації суспільства)

од.

Внутрішньогосподарський облік

−

2,0

12,0

12,0

12,0

Кількість сімей, які
отримали житло для
тимчасового проживання
внутрішньо переміщених
осіб

од.

Внутрішньогосподарський облік

72,0

116,0

116,0

500,0

550,0
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Завдання 0112 Захист прав та інтересів осіб, які порушені внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України
Кількість осіб, яким
призначено державні
стипендії імені Левка
Лук’яненка

од.

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

од.

Кількість осіб, щодо яких
здійснено фінансування
заходів із соціальної
реабілітації осіб,
позбавлених особистої
свободи

од.

Указ Президента України
про призначення
державних стипендій,
внутрішньогосподарський
облік
Протокол комісії,
внутрішньогосподарський облік

−

−

100,0

100,0

100,0

−

83,0

100,0

100,0

100,0

Рішення комісії (ради) із
соціальної реабілітації
постраждалих осіб,
внутрішньогосподарський
облік

−

−

275,0

275,0

275,0

Завдання 0113 Реалізація заходів з інформування про небезпеку вибухонебезпечних предметів, гуманітарного розмінування, зокрема обстеження
на наявність вибухонебезпечних предметів, маркування і очищення
Кількість громад, охоплених
од.
Звіт
10,0
10,0
10,0
−
−
заходами з протимінної
діяльності
Кількість заходів з
од.
Звіт
10,0
10,0
10,0
−
−
обстеження небезпечних
територій, їх маркування та
очищення
Кількість охопленого
од.
Звіт
15000,0
15000,0
15000,0
−
−
(поінформованого)
населення
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Кількість проведених
од.
Звіт
10,0
10,0
10,0
−
−
інформаційних кампаній
Кількість установ, що
од.
Звіт
1,0
1,0
−
−
−
забезпечують протимінну
діяльність
Завдання 0114 Розбудова спроможностей приймаючих громад з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб та
поверненням комбатантів
Кількість субпроектів у
од.
Протокол Комісії з оцінки
10,0
10,0
−
−
−
відібраних регіонах з
розбудови спроможностей
приймаючих громад з
реагування на проблеми для
розвитку, викликані
переміщенням осіб та
поверненням комбатантів
Кількість проведених
од.
План закупівлі,
1202,0
1202,0
−
−
−
тренінгів, курсів
внутрішньопрофесійного навчання,
господарський облік
підвищення кваліфікації,
майстер-класів з пошуку
роботи, старту бізнесу, тощо
в рамках реалізації проекту
«Перспектива» - «БізнесПлатформа» м. Запоріжжя
Кількість проведених
од.
План закупівлі,
528,0
528,0
−
−
−
тренінгів з підготовки
внутрішньопсихологів, консультацій
господарський облік
психологів в рамках
реалізації проекту
«Перспектива» - «БізнесПлатформа» м. Запоріжжя
Кількість працевлаштованих
осіб
Внутрішньо378,0
378,0
−
−
−
осіб з числа ВПО та
господарський облік
комбатантів в рамках
реалізації проекту
«Перспектива» - «Бізнес-
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Платформа» м. Запоріжжя
Кількість придбаного
обладнання та матеріалів в
рамках реалізації проекту
«Надання допомоги особам з
інвалідністю віком від 18
років шляхом створення
відділення медичної
реабілітації» м. Бердянська,
Запорізька обл.
Кількість проведених
тренінгів для персоналу,
ВПО, комбатантів та членів їх
сімей в рамках реалізації
проекту «Надання допомоги
особам з інвалідністю віком
від 18 років шляхом
створення відділення
медичної реабілітації»
м. Бердянська, Запорізька обл.
Площа проведеного
капітального ремонту
приміщень лікарні в рамках
реалізації проекту
«Майбутнє створюється
зараз» м. Первомайський,
Харківська обл.
Кількість придбаного
обладнання та матеріалів в
рамках реалізації проекту
«Майбутнє створюється
зараз» м. Первомайський,
Харківська обл.
Кількість проведених
тренінгів, інформувань

од.

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

716,0

191,0

−

−

од.

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

15,0

60,0

−

−

кв. м

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

441,0

470,2

−

−

од.

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

171,0

15,0

−

−

од.

План закупівлі,
внутрішньо-

−

324,0

3092,0

−

−
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громадськості в рамках
реалізації проекту «Центр
розвитку підприємницьких
ініціатив ВПО та ветеранів
АТО «Новий відлік» с. Нова
Водолага, Харківська обл.
Кількість примірників
створених інформаційноаналітичних матеріалів в
рамках реалізації проекту
«Центр розвитку
підприємницьких ініціатив
ВПО та ветеранів АТО
«Новий відлік» с. Нова
Водолага, Харківська обл.
Кількість працевлаштованих
осіб та осіб, які
започаткували власну
справу, з числа ВПО та
комбатантів в рамках
реалізації проекту «Центр
розвитку підприємницьких
ініціатив ВПО та ветеранів
АТО «Новий відлік» с. Нова
Водолага, Харківська обл.
Кількість придбаного
протипожежного,
рятувального, захисного
обладнання, обладнання для
автоматизованої системи
пульту оповіщення в рамках
реалізації проекту
«Створення умов для
забезпечення реалізації
державної політики у сфері
пожежної та техногенної

господарський облік

од.

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

300,0

300,0

−

−

осіб

Внутрішньогосподарський облік

−

30,0

30,0

−

−

од.

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

43,0

42,0

−

−
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безпеки на території
Сурсько-Литовської ОТГ»
с. Сурсько-Литовське,
Дніпропетровська обл.
Кількість придбаних
пожежно-рятувальних,
автомобілів в рамках
реалізації проекту
«Створення умов для
забезпечення реалізації
державної політики у сфері
пожежної та техногенної
безпеки на території
Сурсько-Литовської ОТГ»
с. Сурсько-Литовське,
Дніпропетровська обл.
Кількість проведених курсів
з навчання персоналу,
перенавчання, підвищення
кваліфікації ВПО та
комбатантів в рамках
реалізації проекту
«Створення умов для
забезпечення реалізації
державної політики у сфері
пожежної та техногенної
безпеки на території
Сурсько-Литовської ОТГ»
с. Сурсько-Литовське,
Дніпропетровська обл.
Кількість працевлаштованих
осіб з числа ВПО та
комбатантів в рамках
реалізації проекту
«Створення умов для
забезпечення реалізації

од.

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

1,0

1,0

−

−

од.

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

15,0

15,0

−

−

осіб

Внутрішньогосподарський облік

−

9,0

9,0

−

−
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державної політики у сфері
пожежної та техногенної
безпеки на території
Сурсько-Литовської ОТГ»
с. Сурсько-Литовське,
Дніпропетровська обл.
Площа проведеного
капітального ремонту
приміщень лікарні в рамках
реалізації проекту
«Створення центру медичної
реабілітації учасників
бойових дій, зокрема,
учасників АТО та інших
пільгових груп на базі
комунального закладу
«Кам’янська міська лікарня
№5» ДОР» м. Кам’янське,
Дніпропетровська обл.
Кількість осіб, які пройшли
реабілітацію в центрі, з
числа ВПО, комбатантів та
членів приймаючої громади
в рамках реалізації проекту
«Створення центру медичної
реабілітації учасників
бойових дій, зокрема,
учасників АТО та інших
пільгових груп на базі
комунального закладу
«Кам’янська міська лікарня
№5» ДОР» м. Кам’янське,
Дніпропетровська обл.
Кількість придбаного
обладнання та матеріалів в
рамках реалізації проекту

кв. м

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

1611,3

1621,68

−

−

осіб

Внутрішньогосподарський облік

−

700,0

600,0

−

−

од.

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

145,0

1492,0

−

−
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«Нові можливості адаптації
внутрішньо переміщених осіб
та ветеранів АТО у громаду
м.Миколаєва» м. Миколаїв,
Миколаївська обл.
Кількість проведених
тренінгів, наданих послуг з
інформування громадськості
в рамках реалізації проекту
«Нові можливості адаптації
внутрішньо переміщених осіб
та ветеранів АТО у громаду
м.Миколаєва» м. Миколаїв,
Миколаївська обл.
Площа проведеного
капітального ремонту
приміщень центру в рамках
реалізації проекту «Нові
можливості адаптації
внутрішньо переміщених осіб
та ветеранів АТО у громаду
м.Миколаєва» м. Миколаїв,
Миколаївська обл.
Площа проведеного
капітального ремонту
приміщень інституту в
рамках реалізації проекту
«Розвиток Центру
психологічної допомоги та
соціальної адаптації ВПО та
ветеранів АТО» м. Кривий
Ріг, Дніпропетровська обл.
Кількість придбаного
обладнання та матеріалів в
рамках реалізації проекту
«Розвиток Центру

од.

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

188,0

36,0

−

−

кв. м

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

418,0

688,49

−

−

кв. м

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

2382,0

2167,79

−

−

од.

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

63,0

3

−

−
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психологічної допомоги та
соціальної адаптації ВПО та
ветеранів АТО» м.Кривий
Ріг, Дніпропетровська обл.
Кількість працевлаштованих
осіб з числа ВПО та
комбатантів в рамках
реалізації проекту «Розвиток
Центру психологічної
допомоги та соціальної
адаптації ВПО та ветеранів
АТО» м.Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.
Площа проведеного
капітального ремонту
приміщень лікарні в рамках
реалізації проекту «Надання
Центром психологічної
підтримки та реабілітації
внутрішньо переміщеним
особам, учасникам АТО»
м.Первомайськ,
Миколаївська обл.
Кількість придбаного
обладнання та матеріалів в
рамках реалізації проекту
«Надання Центром
психологічної підтримки та
реабілітації внутрішньо
переміщеним особам,
учасникам АТО»
м. Первомайськ,
Миколаївська обл.
Кількість проведених
тренінгів, наданих послуг з
інформування громадськості

осіб

Внутрішньогосподарський облік

−

100,0

120,0

−

−

кв. м

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

239,1

1302,2

−

−

од.

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

2330,0

2330,0

−

−

од.

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

71,0

144,0

−

−
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в рамках реалізації проекту
«Надання Центром
психологічної підтримки та
реабілітації внутрішньо
переміщеним особам,
учасникам АТО»
м. Первомайськ,
Миколаївська обл.
Площа проведеного
капітального ремонту
приміщень будинку культури
для здійснення заходів із
відродження територіальних
громад в рамках реалізації
проекту «Кожен має
значення» м. Куп’янськ,
Харківська обл.
Кількість придбаного
обладнання та матеріалів в
рамках реалізації проекту
«Кожен має значення»
м. Куп’янськ, Харківська обл.

кв. м

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

594,0

923,0

−

−

од.

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

7150,0

7230,0

−

−

Кількість осіб, яким надано
консультаційні послуги в
рамках реалізації проекту
«Кожен має значення»
м. Куп’янськ, Харківська обл.

чол.

План закупівлі,
внутрішньогосподарський облік

−

4100,0

4648,0

−

−

Кількість осіб з числа ВПО,
комбатантів та приймаючої
громади, яким надано
психологічну допомогу в
рамках реалізації проекту
«Кожен має значення»
м. Куп’янськ, Харківська обл

чол.

Внутрішньогосподарський облік

−

310,0

310,0

−

−
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Кількість проведених
навчальних заходів,
практикумів та семінарів з
управління та реалізації
суброектів

од.

Внутрішньогосподарський облік

−

3,0

4. Механізми виконання завдань, реалізація яких потребує фінансування з державного бюджету
4.1. Державні цільові програми
4.1.1. Виконання державних цільових програм у 2019 році

10,0

−

−
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Завдання 0115 Виконання Державної цільової програми відновлення та розбудова миру в східних регіонах України
Код та назва державної цільової програми: Державна цільова програма відновлення та розбудова миру в східних регіонах України (далі –
Програма); строк виконання: 2017 – 2020 роки; назва та реквізити рішення про затвердження: Концепція Програми схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 № 892. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1071
Зміст завдань (заходів)
КПКВК та назва
Напрями використання бюджетних
Обсяги та джерела фінансування заходів
державної цільової програми
бюджетної
коштів
у 2019 році (тис. гривень)
програми
усього
у тому числі:
державний бюджет
загальний спеціальфонд
ний фонд

1
Пріоритетний напрям ІІ.
Економічне відновлення
Розвиток спроможності у
сфері місцевого економічного
планування
Оцінка
конкурентноспроможності
постраждалих регіонів
Пріоритетний напрям ІІ.
Економічне відновлення
Розвиток спроможності у
сфері місцевого економічного
планування
Прискорення економічного
зростання шляхом посилення
потенціалу територіальних
громад

2

місцевий
бюджет

інші
джерела

3
Здійснення
оцінки
економічного
потенціалу,
визначення
найбільш
перспективних
напрямів
розвитку
бізнесу у східних регіонах, визначення
механізму участі приватного сектору у
відновленні зруйнованої інфраструктури

5
200,0

6
−

7
−

8
−

9
200,0

Проведення навчальних заходів (курсів,
семінарів тощо) з метою зміцнення
спроможності
місцевих
органів
виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо: стратегічного
планування
соціально-економічного
розвитку;
програмно-цільового
бюджетування на рівні місцевих
бюджетів
Надання
методичної
допомоги
територіальним громадам у підготовці
програм та проектів розвитку, у тому
числі за рахунок коштів міжнародної
технічної допомоги
Проведення
заходів
в
рамках
інформаційно просвітницької кампанії
для ефективного використання коштів

101,0

−

−

−

101,0

258,0

−

−

−

258,0

219,0

−

−

−

219,0

Пріоритетний напрям ІІ.
Економічне відновлення
Подолання інформаційних
бар’єрів для підтримки малого
та середнього підприємництва
Підвищення рівня
поінформованості населення,
зокрема внутрішньо
переміщених осіб, про
програми/проекти, спрямовані
на розвиток малого та
середнього підприємництва

Пріоритетний напрям ІІ.
Економічне відновлення
Подолання інформаційних
бар’єрів для підтримки малого
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міжнародних фінансових організацій та
міжнародної технічної допомоги на рівні
місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування
Створення, інформаційний та технічний
супровід геопорталу економічного і
соціального відновлення Донбасу
Проведення навчальних заходів (курсів,
семінарів тощо) для територіальних
громад з питань підготовки проектних
пропозицій, у тому числі в рамках
діяльності цільових фондів багатьох
партнерів для України
Проведення
інформаційнопросвітницької кампанії (круглих столів)
з метою доступу малого та середнього
підприємництва до інформації щодо
програм/проектів
міжнародних
фінансових організацій та міжнародної
технічної допомоги, метою яких є
розвиток
підприємництва,
зокрема
програм ЄС (COSME, “Горизонт-2020”),
ЄІБ (АПЕКС)
Здійснення заходів з координації
діяльності місцевих органів виконавчої
влади і міжнародних донорів у сфері
програм підтримки підприємництва для
окремих
категорій
(внутрішньо
переміщені
особи,
учасники
антитерористичної операції, молодь,
жінки, населення віком старше 50 років
та інші)
Проведення
тренінгів
з
метою
підвищення
рівня
фінансової
грамотності серед представників малого
та середнього підприємництва в рамках

130,0

−

−

−

130,0

310,0

−

−

−

310,0

150,0

−

−

−

150,0

65,0

−

−

−

65,0

180,0

−

−

−

18,0

та середнього підприємництва
Стимулювання відновлення та
розвитку приватного сектору в
регіонах, що постраждали
внаслідок збройного конфлікту
Пріоритетний напрям ІІ.
Економічне відновлення
Надання підтримки мікро-,
малому і середньому бізнесу та
розширення доступу до
фінансових послуг
Сприяння розвитку сучасної
інфраструктури для надання
якісних послуг бізнесу та
населенню
Пріоритетний напрям ІІ.
Економічне відновлення
Надання підтримки мікро-,
малому і середньому бізнесу та
розширення доступу до
фінансових послуг
Фінансова підтримка малого і
середнього бізнесу у Донецькій
та Луганській областях,
зокрема заснованого
внутрішньо переміщеними
особами
Пріоритетний напрям ІІ.
Економічне відновлення
Розвиток промисловості,
будівництва, сільського
господарства та інших сфер
економічної діяльності на
засадах інноваційного
розвитку з використанням
сучасних технологічних

25
взаємодії з комерційними банками,
небанківськими кредитно-фінансовими
установами,
бізнес-асоціаціями
і
торгово-промисловими палатами
Здійснення заходів, спрямованих на
підтримку малого та середнього
підприємництва аграрного сектору
східних областей України з метою:
виходу на нові ринки, зокрема на ринки
ЄС; підвищення спроможності установ,
що надають консультаційну підтримку
малому та середньому підприємництву,
для виробництва якісних товарів і
послуг відповідно до вимог ринку ЄС
Створення умов та запровадження
механізмів фінансування малого та
середнього підприємництва, у тому
числі з використанням нових
банківських продуктів, з урахуванням
особливостей ведення бізнесу в східних
регіонах України, зокрема внутрішньо
переміщеними особами

Здійснення заходів щодо залучення
підприємств Донецької та Луганської
областей до участі у виставках,
конференціях, бізнес-місіях, у тому
числі в інших регіонах України
(сприяння в організації та покритті
частини фактичних організаційних
витрат)

104,0

−

−

−

104,0

20 000,0

−

−

−

20 000,0

200,0

−

−

−

200,0
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платформ
Стимулювання експортної
діяльності підприємств
Донецької та Луганської
областей
Пріоритетний напрям ІІІ.
Соціальна стійкість,
розбудова миру
Вироблення механізму
досягнення згуртованості,
соціальної єдності та
відбудови довіри
Сприяння розбудові довіри в
територіальних громадах, що
безпосередньо постраждали від
збройного конфлікту
Пріоритетний напрям ІІІ.
Соціальна стійкість,
розбудова миру
Вироблення механізму
досягнення згуртованості,
соціальної єдності та
відбудови довіри
Підвищення рівня
ефективності діалогів з питань
примирення в територіальних
громадах
Пріоритетний напрям ІІІ.
Соціальна стійкість,
розбудова миру
Вироблення механізму
досягнення згуртованості,
соціальної єдності та
відбудови довіри

Здійснення моніторингової оцінки з
розбудови миру (з використанням де
агрегованих за гендерними ознаками
даних) на базі опитувань громадської
думки

Залучення організацій громадянського
суспільства у структурований
суспільний діалог з питань примирення
за участю осіб, які мають авторитет у
територіальній громаді (вчителі,
релігійні лідери, діячі культури, місцеві
органи влади, молодіжні лідери, жіночі
організації тощо)
Створення груп посередників, що
надають допомогу у вирішенні
конфлікту (медіаторів), та осіб, що
надають успішну групову комунікацію
(фасилітаторів)
Розроблення та впровадження циклу
тренінгів “Розбудова миру,
попередження та врегулювання
конфліктів”, зокрема для дистанційного
навчання державних службовців,
посадових осіб органів місцевого
самоврядування та громадських

300,0

−

−

−

300,0

7,0

−

−

−

7,0

170,0

−

−

−

170,0

230,0

−

−

−

230,0
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Підвищення спроможності
територіальних громад з
питань управління процесами
попередження та врегулювання
конфліктів
Пріоритетний напрям ІІІ.
Соціальна стійкість,
розбудова миру
Посилення ролі інститутів
громадянського суспільства в
регіонах, постраждалих від
збройного конфлікту
Залучення громадських
організацій до процесів
відновлення та розбудови миру
Пріоритетний напрям ІІІ.
Соціальна стійкість,
розбудова миру
Забезпечення психологічної та
соціальної підтримки
населення, яке постраждало
від збройного конфлікту
Створення сучасної системи
психологічної та соціальної
підтримки населення, яке
постраждало від збройного
конфлікту
Пріоритетний напрям ІІІ.
Соціальна стійкість,
розбудова миру
Розвиток місцевого
самоврядування в контексті
децентралізації, створення
самодостатніх
територіальних громад,

активістів
Підвищення спроможності
представників органів місцевого
самоврядування та установ, що надають
соціальні послуги з питань
врегулювання конфлікту
Розбудова мережі організацій з питань
відновлення та розбудови миру

50,0

−

−

−

50,0

70,0

−

−

−

70,0

Проведення тренінгів для психологів
для роботи з різними групами населення
з психологічними травмами різного
ступеня, пов’язаними із збройним
конфліктом

102,0

−

−

−

102,0

Запровадження механізмів залучення
громадськості, в тому числі внутрішньо
переміщених осіб, до процесу
формування та прийняття управлінських
рішень, зокрема бюджетного процесу,
розроблення стратегічних та програмних
документів з питань відновлення та
розбудови миру, забезпечення

25,0

−

−

−

25,0

28
прозорості діяльності місцевих органів
влади

здатних до саморозвитку
Розширення можливостей для
залучення внутрішньо
переміщених осіб та інших
осіб, постраждалих від
збройного конфлікту, зокрема
жінок, до участі у процесах
прийняття рішень

Усього за державною цільовою програмою у 2019 році: 22 871,0
Усього за завданням 0115 у 2019 році: 22 871,0

22871,0
22871,0

4.1.2. Виконання державних цільових програм у 2020 – 2021 роках
Завдання 0115
Код та назва державної цільової програми: Державна цільова програма відновлення та розбудова миру в східних регіонах України;
строк виконання: 2017 – 2020 роки
Зміст завдань (заходів)
КПКВК
Обсяги та джерела фінансування заходів
Обсяги та джерела фінансування заходів
державної цільової програми
у 2020 році (тис. гривень)
у 2021 році (тис. гривень)
усього

1
Пріоритетний напрям ІІ.
Економічне відновлення
Розвиток спроможності у
сфері місцевого економічного
планування
Прискорення економічного
зростання шляхом посилення
потенціалу територіальних
громад
Пріоритетний напрям ІІ.
Економічне відновлення
Подолання інформаційних

2

у тому числі:
державний бюджет
місцевий
бюджет
загальний спеціальфонд
ний фонд

усього
інші
джерела

у тому числі:
державний бюджет
місцевий
бюджет
загальний спеціальфонд
ний фонд

інші
джерела

3
787,0

4
−

5
−

6
−

7
787,0

8
−

9
−

10
−

11
−

12
−

215,0

−

−

−

215,0

−

−

−

−

−

29
бар’єрів для підтримки малого
та середнього підприємництва
Підвищення рівня
поінформованості населення,
зокрема внутрішньо
переміщених осіб, про
програми/проекти, спрямовані
на розвиток малого та
середнього підприємництва
Пріоритетний напрям ІІ.
Економічне відновлення
Подолання інформаційних
бар’єрів для підтримки малого
та середнього підприємництва
Стимулювання відновлення та
розвитку приватного сектору в
регіонах, що постраждали
внаслідок збройного конфлікту
Пріоритетний напрям ІІ.
Економічне відновлення
Надання підтримки мікро-,
малому і середньому бізнесу та
розширення доступу до
фінансових послуг
Сприяння розвитку сучасної
інфраструктури для надання
якісних послуг бізнесу та
населенню
Пріоритетний напрям ІІ.
Економічне відновлення
Надання підтримки мікро-,
малому і середньому бізнесу та
розширення доступу до
фінансових послуг
Фінансова підтримка малого і
середнього бізнесу у Донецькій

180,0

−

−

−

180,0

−

−

−

−

−

104,0

−

−

−

104,0

−

−

−

−

−

20 000,0

−

−

−

20 000,0

−

−

−

−

−

30
та Луганській областях,
зокрема заснованого
внутрішньо переміщеними
особами
Пріоритетний напрям ІІ.
Економічне відновлення
Розвиток промисловості,
будівництва, сільського
господарства та інших сфер
економічної діяльності на
засадах інноваційного
розвитку з використанням
сучасних технологічних
платформ
Стимулювання експортної
діяльності підприємств
Донецької та Луганської
областей
Пріоритетний напрям ІІІ.
Соціальна стійкість,
розбудова миру
Вироблення механізму
досягнення згуртованості,
соціальної єдності та
відбудови довіри
Сприяння розбудові довіри в
територіальних громадах, що
безпосередньо постраждали від
збройного конфлікту
Пріоритетний напрям ІІІ.
Соціальна стійкість,
розбудова миру
Вироблення механізму
досягнення згуртованості,
соціальної єдності та
відбудови довіри

200,0

−

−

−

200,0

−

−

−

−

−

300,0

−

−

−

300,0

−

−

−

−

−

7,0

−

−

−

7,0

−

−

−

−

−
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Підвищення рівня
ефективності діалогів з питань
примирення в територіальних
громадах
Пріоритетний напрям ІІІ.
Соціальна стійкість,
розбудова миру
Вироблення механізму
досягнення згуртованості,
соціальної єдності та
відбудови довіри
Підвищення спроможності
територіальних громад з
питань управління процесами
попередження та врегулювання
конфліктів
Пріоритетний напрям ІІІ.
Соціальна стійкість,
розбудова миру
Посилення ролі інститутів
громадянського суспільства в
регіонах, постраждалих від
збройного конфлікту
Залучення громадських
організацій до процесів
відновлення та розбудови миру

280,0

−

−

−

280,0

−

−

−

−

−

70,0

−

−

−

70,0

−

−

−

−

−

4.2. Інвестиційні програми (проекти)
4.2.1. Підготовка/реалізація інвестиційних програм (проектів) у 20___ році
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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
КПКВК та назва
Напрями використання бюджетних
Обсяги та джерела фінансування заходів
підготовки/реалізації
бюджетної
коштів
у 20___ році (тис. гривень)
інвестиційної програми
програми
усього
у тому числі:
державний
бюджет
місцевий
інші
(проекту)
1

2

3

5

загальний
фонд

спеціальний фонд

бюджет

джерела

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

Зміст завдань (заходів) з
підготовки/реалізації
інвестиційної програми
(проекту)

КПКВК

1

2

5. Бюджетні програми

Завдання XXNZ
Назва інвестиційної програми (проекту); строк реалізації
Обсяги та джерела фінансування заходів
Обсяги та джерела фінансування заходів
у 20___ році (тис. гривень)
у 20___ році (тис. гривень)
усього

3

у тому числі:
державний бюджет
місцевий
бюджет
загальний спеціальфонд
ний фонд

4

5

6

усього
інші
джерела

7

8

у тому числі:
державний бюджет
місцевий
бюджет
загальний спеціальфонд
ний фонд

9

10

11

інші
джерела

12

№
з/
п

КПКВК і назва бюджетної програми

КФКВ
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Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програмами
(тис. гривень)
2018 рік
(затверджено)
загальни
спеціальй фонд
ний фонд

2019 рік
(план)
загальний
спеціальфонд
ний фонд

2020 рік
(прогноз)
загальни
спеціальй фонд
ний фонд

2021 рік
(прогноз)
спеціальзагальний фонд
ний
фонд

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Стратегічна ціль 011 Реінтеграція тимчасово окупованих територій та населення, що на них проживає, в єдиний конституційний простір
України; розбудова миру
Завдання 0111 Забезпечення формування і реалізація державної політики з питань тимчасово окупованих територій України та внутрішньо
переміщених осіб
1 1601010 «Керівництво та управління з питань
0133
38 450,5
0,0
41 757,6
0,0
56 267,7
0,0
60 672,9
0,0
тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб»
2 1611020 «Субвенція з державного бюджету
0180
34 000,0
0,0
34 000,0
0,0
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо підтримки територій, що зазнали
негативного впливу внаслідок збройного
конфлікту на сході України»
3 1611600 «Субвенція з державного бюджету
0180
0,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
150 000,0
0,0
160 000,0
місцевим бюджетам на реалізацію проекту
«Житло для внутрішньо переміщених осіб»
4 1601610 «Надання пільгових іпотечних
1060
0,0
0,0
0,0
10 100,0
0,0
242 950,0
0,0
242 950,0
кредитів внутрішньо переміщеним особам»
5 1601040 «Фінансова підтримка малого і
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
0,0
20 000,0
0,0
середнього бізнесу у Донецькій і Луганській
областях, зокрема заснованого внутрішньо
переміщеними особами, шляхом компенсац
Усього за завданням 0111: 72 450,5
0,0
75 757,6 20 100,0 176 267,7 392 950,0 180 672,9 402 950,0
Завдання 0112 Захист прав та інтересів осіб, які порушені внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України
7 1601020 «Заходи щодо захисту і забезпечення
0380
96 714,44
0,0
126 714,4
0,0
126 714,4
0,0
126 714,4
0,0
прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб,
позбавлених особистої свободи незаконними
збройними формуваннями, окупаційною

34
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 їх сімей, у
тому числі відшкодування витрат, пов’язаних
із їх відвідуванням, надання особам,
позбавленим особистої свободи, та членам їх
сімей правової допомоги, медичних та
соціальних послуг, виплату державних
стипендій імені Левка Лук’яненка»
Усього за завданням 0112: 96 714,44
0,0
126 714,4
0,0
126 714,4
0,0
126 714,4
0,0
Завдання 0113 Реалізація заходів з інформування про небезпеку вибухонебезпечних предметів, гуманітарного розмінування, зокрема обстеження
на наявність вибухонебезпечних предметів, маркування і очищення
8 1601030 «Заходи, спрямовані на зменшення
0380
0,0
0,0
5 000,0
0,0
104 965,0
0,0
106 652,0
0,0
соціального, економічного та екологічного
впливу вибухонебезпечних предметів на життя
та діяльність населення (протимінна
діяльність) та інформування населення про
небезпеки вибухонебезпечних предметів»
Усього за завданням 0113:
0,0
0,0
5 000,0
0,0
104 965,0
0,0
106 652,0
0,0
Завдання 0114 Розбудова спроможностей приймаючих громад з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб та
поверненням комбатантів
9 1601600 «Пілотні заходи з реагування на
0133
0,0
59 401,8
0,0
22 587,2
0,0
0,0
0,0
0,0
проблеми для розвитку, викликані
переміщенням осіб та поверненням
комбатантів»
Усього за завданням 0114:
0,0
59 401,8
0,0
22 587,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Усього за стратегічною ціллю 011: 169 164,9 59 401,8 207 472,0 42 687,2 407 947,1
0,0
453 039,3
0,0
УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ: 169 164,9 59 401,8 207 472,0 42 687,2 407 947,1
0,0
453 039,3
0,0

6. Очікувані результати (за роками планового періоду)
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Запровадження механізму розподілу та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених
осіб, з урахуванням критеріїв їх вразливості.
Забезпечення житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та створення пільгових умов щодо придбання у
власність житла внутрішньо переміщеними особами.
Створення безпечних умов для населення на територіях, що зазнали негативних наслідків у результаті збройного конфлікту на
сході України, шляхом здійснення координаційної роботи з реалізації заходів із протимінної діяльності (невійськовий компонент) та
проведення інформаційної кампанії про вибухонебезпечні предмети.
Підвищення рівня спроможності відібраних приймаючих громад з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням
осіб та поверненням комбатантів у порівнянні з періодом до початку конфлікту на Сході України.
Забезпечення захисту та соціальних гарантій осіб, незаконно засуджених та незаконно затриманих внаслідок дій незаконних
збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України,
та на території держави-агресора.
Створення правових підстав для розширення переліку юридичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші
обмежувальні заходи (санкції) шляхом включення до нього фізичних та юридичних осіб, які прямо чи опосередковано створюють
реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.
Сприяння підвищенню рівня згуртованості, соціальної єдності та відбудови довіри; проведенню досліджень, вивченню та аналізу
інформації щодо суспільної динаміки, рівня соціальної згуртованості населення, крихкості громад, рівня конфліктогенності суспільства
та інших аспектів, що впливають на процес попередження та врегулювання конфліктів, розбудови миру.
Запровадження уніфікованого підходу щодо чітких попереджень про небезпеку від мін та вибухонебезпечних предметів для
цивільного населення, забезпечення покращення захисту цивільного населення на територіях, що зазнали негативного впливу
вибухонебезпечних предметів внаслідок збройного конфлікту або тимчасової окупації.
Підвищення психологічної стійкості громад шляхом реалізації проектів з надання психосоціальної допомоги населенню, яке
постраждало в наслідок збройного конфлікту на сході України.
Забезпечення найнеобхідніших потреб людей, які проживають, як на підконтрольній, так і на непідконтрольній Уряду України
території.
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Забезпечення прав і свобод людини і громадянина, що порушені внаслідок збройної агресії та тимчасової окупації
частини території України.
Забезпечення реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за збройну агресію проти України
Підготовка пропозицій щодо застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні

Державний секретар Міністерства
з питань тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України

підпис

С. Злакоман

