№
з/п
1
1

Структурний підрозділ
2
Директорат стратегічного
планування та європейської
інтеграції

Тематика питань відповідно до профілю

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

2

3
Координація політик в Міністерстві (ППДУ на
2021 рік, СПДУ на 2022-2024 рр., звіти тощо);
Економний розвиток ТОТ (Концепція
економічного розвитку Донецької та Луганської
областей, проєкт Плану заходів з її реалізації,
проєкт Стратегії з її реалізації, законопроєкти
тощо);
Державна цільова програма відновлення та
розбудови миру в східних регіонах України.
Визначення шкоди та обсягу збитків, завданих
Україні внаслідок збройної агресії Російської
Федерації
Залучення безповоротної міжнародної допомоги,
моніторинг реалізації проєктів МТД, співпраця з
міжнародними донорськими організаціями.
Співпраця з міжнародними кредитними
установами по реалізації масштабних
інфраструктурних проєктів та проєктів
соціально-економічного розвитку.
7. Координація політики Міністерства у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції,
виконання зобов’язань України в рамках угоди
про асоціацію з ЄС.

Директорат інформаційної політики 1. інформаційна політика стосовно ТОТ та

прилеглих регіонів;
2. розвиток та підтримка діяльності засобів масової
інформації, що розміщені на ТОТ та прилеглих
регіонах;
3. розвиток та підтримка кримськотатарської мови;
4. забезпечення поширення суспільно-важливої
інформації відповідно до компетенції
Мінреінтеграції

Дні проведення
4
перший вівторок
місяця

другий вівторок
місяця

Години
проведення
5
з 15.00 до 17.00

з 15.00 до 17.00

3

4

Директорат інфраструктури

Директорат реінтеграції та
гуманітарного розмінування

1. стратегічне планування соціально-економічного,
інфраструктурного відновлення і розвитку
тимчасово окупованих територій України, а
також прилеглих до них територій, ґрунтуючись
на потребах та інтересах громадян України;
2. збір та аналіз інформації про необхідність
здійснення заходів із відновлення об’єктів
інфраструктури;
3. розробка пропозицій щодо визначення об’єктів
інфраструктури, що потребують першочергового
відновлення;
4. забезпечення координації розроблення та
здійснення заходів, спрямованих на відновлення
та стале функціонування об’єктів
інфраструктури, житлового фонду, систем
життєзабезпечення на ТОТ, а також прилеглих
до них територіях;
5. координація здійснення заходів із відновлення
інфраструктурно-логістичних і транспортних
зв’язків на ТОТ;
6. координація діяльності, пов’язаної із
зменшенням шкоди навколишньому природному
середовищу на ТОТ;
7. підготовка та реалізацію інвестиційних проєктів;
8. заходи та організація роботи щодо залучення
інвестицій, кредитів та грантів, з метою
підготовки та виконання завдань і реалізації
проєктів з питань, що належать до його
компетенції.
1. формування засад державної політики
перехідного
2. функціонування КПВВ:
3. сервіси та служби, що діють на території
контрольних пунктів в'їзду/виїзду.
4. напрямок протимінної діяльності:
5. координація заходів з маркування територій,
забруднених та (або) імовірно забруднених
вибухонебезпечними предметами.

третій вівторок
місяця

з 15.00 до 17.00

з 15.00 до 17.00
четвертий вівторок
місяця

5

Директорат захисту
конституційних прав

1. забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені
(були позбавлені) особистої свободи РФ з
політичних мотивів, а також у зв’язку з
громадською, політичною або професійною
діяльністю таких осіб, підтримка зазначених осіб
та членів їх сімей;
2. надання допомоги особам, що наразі позбавлені
свободи;
3. надання допомоги особам, позбавленим
особистої свободи після їх звільнення;
4. призначення державних стипендій імені Левка
Лук’яненка;
5. функціонування міжвідомчої комісії з розгляду
питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що
були позбавлені свободи внаслідок збройної
агресії проти України, та здійсненням заходів,
спрямованих на їх соціальний захист і т.д.
6. дотримання норм міжнародного гуманітарного
права на тимчасово окупованих територіях
України, а також прилеглих до них територіях і
вносить пропозиції щодо реагування на факти
порушення;
7. формування та реалізація державної політики з
питань дотримання норм міжнародного
гуманітарного права на всій території України;
8. міжвідомчої комісії з питань застосування та
реалізації норм МГП в Україні;
9. спеціальні економічні та інші обмежувальні
заходи

перший четвер
місяця

з 15.00 до 17.00

6

Директорат цифрового розвитку,
цифрових трансформацій і
цифровізації

1. цифровізація, цифровий розвитку, цифрова
економіка, цифрові інновації, електронне
урядування та електронна демократія, розвиток
інформаційного суспільства, інформатизація;
2. розвиток цифрових навичок та цифрових прав
громадян;
3. відкриті дані, розвиток електронних
інформаційних ресурсів та їх взаємосумісності з
іншими системами;
4. надання електронних та адміністративних
послуг;
5. електронних довірчих послуг та електронної
ідентифікації;
6. розвиток ІТ-індустрії

другий четвер
місяця

з 15.00 до 17.00

7

Департамент соціальногуманітарної політики та
внутрішньо переміщених осіб

1. соціальний захист внутрішньо переміщених осіб;
2. забезпечення житлом внутрішньо переміщених
осіб;
3. безоплатне навчання молоді на підготовчих
курсах зі стипендіальним забезпеченням;
4. компенсація за житло, зруйноване внаслідок
збройної агресії РФ.

третій четвер
місяця

з 15.00 до 17.00

8

Юридичне управління

1. розроблення та участь у розробленні проєктів
нормативно-правових актів з питань, що
належать до компетенції Мінреінтеграції;
2. перевірка на відповідність законодавству і
міжнародним договорам України проєктів
наказів та інших актів;
3. проведення юридичної експертизи проєктів
нормативно-правових актів, підготовлених
структурними підрозділами Мінреінтеграції;
4. організація роботи, пов'язаної з укладенням
договорів (контрактів);
5. організація претензійної та позовної роботи;
6. представництво та самопредставництво інтересів
Мінреінтеграції в судах та інших органах.

з 15.00 до 17.00
четвертий четвер
місяця

9

Відділ документального
забезпечення, роботи зі
зверненнями громадян та
доступу до публічної інформації

1. реєстрація та розгляд запитів на публічну
інформацію та звернення громадян.
2. реєстрація вхідних документів (надісланих
поштою, електронною поштою, СЕВ або
занесених власноруч) і вихідних документів, в
т.ч. підписаних електронним цифровим
підписом.
3. організація роботи зі зверненнями громадян,
одержаних поштою, електронною поштою,
системою електронної взаємодії та принесених
власноруч.
4. організація особистого прийому громадян
керівництвом у Міністерстві

з 15.00 до 17.00
п'ятий вівторок/четвер
місяця

Примітка. Телефонна «гаряча лінія» працює за номером телефону: (0 800 750 107).

