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ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ МІНВЕТЕРАНІВ НА 2020 РІК 7

Ціль Під ціль Завдання Захід Тип заходу Початок виконання 
заходу

Закінчення виконання 
заходу

Відповідальний за 
завдання

,5Л. Ветерани війни 
повернулися до 

повноцінного мирного 
життя та стали 
перевагою для 

суспільства, а не його 
проблемою

Створення єдиних центрів 
надання послуг ЦО в 

форматі «Ветеранських 
просторів» - поєднання 

ком’гоніті центра та 
територіальних органів 

Мінветеранів

Відкриття 4х тестових ветеранських 
просторів

Реалізація проекту шляхом залученням 
донорського фінансування та 

ветеранських об’єднань. Розроблення 
стандартів "ветеранського простору"

Адміністративно-
організаційного
забезпечення

Січень Червень Колумбет А.С.

Моніторинг діяльності тестових 
ветеранських просторів

Проведення аналітичної роботи по 
виявленню та усуненню можливих 
недоліків. Створення методичних 

рекомендацій по створенню 
універсального ветеранського простору

Інформаційно- 
комунікаційного 

забезпечення----

Червень Грудень Колумбет А.С.

Надання комплексу послуг 
з професійної адаптації та 
перекваліфікації ветерану

Вивчення ринку праці, шляхом 
інформаційних запитів та звітності від 

найбільших працедавців України

Підготовка аналітичного звіту щодо 
створення переліку найбільш 

затребуваних професій на українському 
ринку праці

Інформаційно-
комунікаційного

забезпечення
Адміністративно-
організаційного
забезпечення

Січень Червень Колумбет А.С.

Створення нового переліку 
рекомендованих до перекваліфікації 

професій

Нормативного
забезпечення

Червень Грудень

Система мотивації 
працедавців до 

праце вл ашту ва н н я 
ветеранів

Організація проведення ветеранського 
бізн сс-фору му, що сприятиме розвитку 

ветеранського бізнесу

Проведення бізнес форуму ветеран і в- 
підприсмці в та створення на його базі 

ветеранської бізнес асоціації

Нормативного
забезпечення

Січень Березень Колумбет А.С.

Сприяння у працевлаштуванні ветеранів Укладання меморандумів з великими 
працедавцями України

Нормативного
забезпечення

Січень Грудень Колумбет А.С.

Надання медичних та 
санаторно-курортних 
послуг, реабілітація 

закордоном

Відкриті* спеціалізованих ветеранських 
закладів (підпорядкування Мінветеранів)

Передача на баланс Мінветеранів 
шпиталів ветеранів «Український 

державний меди колоніальний центр 
ветеранів війни», «Лісова поляна», 
«Рівненський обласний шпиталь 

ветеранів війни», які будуть надавати 
медичні послуги за світовими 

стандартами ветеранам війни -на базі 
як и х буде про води ти с я реа біл і таї (\ я 

ветеранів та сімейна реабілітація

Нормативного
забезпечення

Січень Грудень Колумбет А.С:
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Максимальне спрощення доступу 
ветеранів до медичних послугу закладах 

підпорядкування МОЗ та іншим 
відомствам

Відпрацювання технології 
максимального спрощення доступу до 

медичних послуг ветеранів через 
заклади МОЗ та інших відомчих 

закладів

1 нформа ці ино
ком уні каці иного 

забезпечення

Січень Грудень Кодумбет А.С.

Розробка додаткового пакету медичних 
послуг до гарантованого пакету медичних 

послуг для ветеранів

Спільно з Міністерством охорони 
здоров'я розроблення додаткового 

пакету медичних послуг до 
гарантованого пакету медичних послуг 

для ветеранів

Інформаційно-
комунікаційного

забезпечення

Червень Грудень Колумбет А.С.

Впровадження стандарту 
соціальної підтримки 

членів сімей загиблих та 
ветеранів з інвалідністю 

внаслідок війни

Створення стандарту соціальної 
підтримки членів сімей загиблих та 

ветеранів з інвалідністю внаслідок війни

Розроблення дорожньої карти 
соціальної підтримки членів сімей 

загиблих та ветеранів з інвалідністю 
внаслідок війни

Нормативного
забезпечення

Січень Грудень Колумбет А.С.

Розробка Єдиного 
__ державного реєстру 

ветеранів та системи 
надання електронних 
послуг «Е -  ветеран»

Залучення донорського фінансування для 
реалізації проекту.

Проведення переговорів з 
міжнародними партнерами __ Інформаційно-

комунікаційного
забезпечення

Січень Квітень Кодумбет А.С.

Запуск ЄДР «Е-встеран» та його 
інтеграція з іншими державними 

реєстрами

Реалізація проекту шляхом залученням 
фахових спеціалістів Інформаційно-

комунікаційного
забезпечення

Квітень Грудень Колумбет А.С.

Створення особистого оплаті кабінету «Б 
ветеран»

Реалізація проекту шляхом охоплення 
всієї ветеранської аудиторії

Інформаційно-
комунікаційного

забезпечення

Квітень Грудень Колумбет А.С.

Надання якісних послуг 
психологічної реабілітації 

через мережу центрів 
Мінветеранів

Створення центрів ментального здоров'я 
ветеранів

Визначення потреб ветеранів в 
медичних послугах для подальшою 
встановлення кількості медичних 
установ, що будуть переведені у 
підпорядкування Мінвстерзнів

Інформаційно-
комунікаційного

забезпечення

Січень Червень Колумбет А. С.

Створення єдиного центру підготовки 
фахівців з психосоціальної адаптації, які 

працюють з ветеранами у кризових 
ситуаціях

Відкриття л і кувально-ді а гностичного 
центру ментального здоров'я «а базі 

шпиталю «Лісова Поляна»

А я м і ні страти вно- 
організаційного 

забезпечення

Січень Червень Колумбет А.С.

Розробка системи підготовки 
спеціалістів з психологічної реабілітації

Нормативного
забезпечення

Червень Грудень

Стандартизація послуг психологічної 
реабілітації

Нормативного
забезпечення

Червень Грудень

Розробка критеріїв відбору надавай і в 
послуг

Нормативного
забезпечення

Червень Г рудень

Затвердження методології роботи із ЦА Нормативного
забезпечення

І̂ервеиь Грудень
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Збільшення кількості фахіеців первинної 
психологічної допомоги для базового 

забезпечення потреб ЦА

Підготовка фахівців з психологічної 
реабілітації ветеранів війни (в тому 

числі соціальних працівників та 
сімейних лікарі в) за визначеною в 
Центрі ментального здоров&аро$;я 

методикою у регіональних 
партнерських навчальних та медичних 

закладах

Нормативного
забезпечення

Січень Г рудень Колумбет А.С.

Забезпечення
житлом учасників бойових 

дій та внутрішньо 
переміщених осіб

Запровадження програми пільгового 
іпотечного кредитування учасників 
бойових дій спільно з Мікрегіоиом

Проведення обговорення програми з 
залученням фахових 

спеціалістів. Здійснення аналізу 
позитивних змін в питанні надання 

житла даній категорії населення

Інформаційно-
комунікаційного

забезпечення

Січень Грудень Колумбет А.С. 
Калінін Р.О.

т
Розробка концепції Єдино! державної 

програми забезпечення житлом учасників 
бойових дій та внутрішньо переміщених 

осіб за принципами державного 
приватного партнерства

Проведення аналізу проблематики 
питання для даної категорії населення, 

на базі програми іпотечного 
кредитування. Розроблення сдиної 
державної програми забезпечення 
жюглом учасників бойових дій та 

внутрішньо переміщених осіб

Нормативного
забезпечення

Січень Квітень Колумбет А.С, 
Калінін Р.О.

Співпраця з міжнародними донорами з 
мстою залучення кредитних коштів на 
вирішення житлових проблем категорії 

громадян, то постраждали від конфлікту

Відпрацювання шляхів вирішення 
житлових проблем категорії громадян, 

що постраждали від конфлікту

Нормативного
забезпечення

Квітень Грудень Колумбет А.С. 
Калінін Р.О. 

Ілляшенко О.В.

Впровадження Стандарту 
соціальної підтримки сім’ї 

ветерана

Ство ре н и я ста ндарту соціал ьної 
підтримки сім'ї ветерана

Розроблення дорожньої карти 
соціальної підтримки членів сімей 

загиблих та ветеранів з інвалідністю в 
наслідок війни, з урахуванням світових 

стандартів

Нормативного
забезпечення

Січень Грудень Колумбет А.С.

Формування здорового 
образу життя та видів 

спортивно! реабілітації

Створення ресо ру спортивних ініціатив з 
залученням ветеранів

Розроблення технічного завдання на 
розробку та реалізацію €ДР «Е- 

ветеран» із залученням спеціалістів

Нормативного
забезпечення

Січень Грудень Колумбет А_С.

Проведення всеукраїнських спортивних 
ветеранських турнірів

Розробка нормативного забезпечення 
спільно 3 громадськими та 

ветеранськими організаціями щодо 
проведення всеукраїнських 

ветеранських турнірів на постійній 
основі

Нормативного
забезпечення

Березень Жовтень Колумбет А.С.

Інтеграція ветеранів в 
систему оборони держави

Розробка нової концепції територіальної 
оборони із залученням до неї ветеранів 

війни

Пр оводе н н я ко і ісул ьі а ці й щодо 
створення нової концепції 

територіальної оборони із залученням 
до неї всіх профільних відомств, 

ветеранських організацій та 
об&ароз;слнань

Нормативного
забезпечення

Січень Г рудень Колумбет А.С:
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Розробка нового законопроекту про 
територіальну оборону України

Обговореїшя та підготовка 
пропозицій до нового законопроекту 
про територіальну оборону України із 

залученням громадських та 
ветеранських організацій

Нормативного
забезпечення

Лютий Грудень Колумбст А.С.

Врегулювання питання 
надання статусу особам, 

які були у складі 
добровольчих формувань, 

шо були утворені або 
самоорганізувалися для 
захисту незалежності, 

суверенітету та 
територіальної цілісності 
України, та не увійшли до 

складу офіційних 
формувань

Розроблення підзаконких нормативно- 
правових актів до проекту Закону «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо надання статусу та 
соціальних гараггтій окремим особам із 

числа учасників агшперористичної 
операції»

Внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 20.08.20Н № 

412 «Про затвердження Порядку 
надання та позбавлення статусу 
учасника бойових дій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення чи у 
здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення»

Нормативного
забезпечення

Січень Березень Колумбет А.С,

5*2. Ветерани та члени їх 
родин, а також родиші 
загиблих відчувають 

шанобливе ставлення в 
суспільстві

В суспільстві формується 
однозначний позитивний 

образ ветерана, взірця 
героїзму та патріотизму

Розроблення та реалізація комплексної 
тірограми героїзації образу захисника та 

формування позитивного сприйняття 
ветерана суспільством(у свідомості від 

школярів до старшого покоління)

Проведення фокус-груп вивчення 
суспільної думки стосовно образу 

сучасного ветерана (російсько- 
української війни)

Адміністративно- 
організаці иного 
забезпечення

Січень Квітень Терещенко О.Л.

Визначення страіепї та інструментів 
посилення образу ветераиа-захисника

Адміністратавно-
організаційного
забезпечення

Січень Квітень

Розробка багаторівневої іа багато 
і пстру м с нтал ьн ої і нфор м а ці й й ої 

кампанії стосовно посилення образу 
ветерана-за ч ис н и ка

Адміністративно-
організаційного

забезпечення

Січень Липень

-

Стратегічна сесія но формуванню 
позитивного образу ветерана. Мета 
визначити базові складові розробки 

образу ветерана(фіііологія, характер, 
поведінка, менталітет українців, подача 

образу і сприйняття)

Нормативного
забезпечення

Фінансового забезпечення 
Адміністративно- 
організаційного 

забезпечення 
Інформаційно- 

комунікаційного 
забезпечення

Січень Квітень
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Дослідження існуючого іміджу ветерана 
та опрацювання плюсів та мінусів, 

визначити способи роботи з перевагами 
і нейтралізації недоліків іміджу

Адміністративно-
організаційного

забезпечення

Січень Квітень

Презентація образу ветерана (лого, 
слогани, ілюстрації, фото, відео, аудіо, 

месиджі)з описаними правилами 
використання кожного з елементів 
образу для досягнення загальної 

концепції

Інформаційно-
комунікаційного

забезпечення

Липень Вересень

— -  ■

Активна, системна політика із 
формування позитивного сприйняття 

ветерана суспільством

Створення документальних фільмів, 
соціальних роликів, поліграфічних 

матеріалів, аудіоконтенту, художніх 
кінострічок, літератури, спрямованих на 
героїзацію образу захисника України та 

їх популяризація, зокрема в ЗМІ< 
Тиражування успішних історій 

зростання ветеранів

Фінансового забезпечення Січень Грудень Терещенко 0. Л.;

Активне сприяння розвитку 
ветеранської літератури та інших 
ініціатив із героїзації захисників

Інформаційно-
комунікаційного

забезпечення

Січень Грудень

Розроблення методології та активне 
вимірювання рівня суспільних настроїв 
та досліджень відношення суспільства 

до ветерана (з її періодичною 
повторюваністю)

Адміністративно-
Організаційного

забезпечення

Січень Червень

Активне сприяння зростанню позитивного 
іміджу українського ветерана на 

міжнародному рівні із залученням 
міжнародного українства

Комунікація та співпраця з 
міжнародними партнерами та 

зарубіжним українством

Адміністративно-
організаційного

забезпечення

Січень Грудень Терещенко О.Л. 
ІлляшенкоСШ.

Проведення міжнародного форуму 
ветеранів

Фінансового забезпечення Січень Грудень

Підняття рівня 
на ці онал ь но- патр іотм ч і юпо 

виховання загалом та 
військово-патріотичного як 
його складника, зокрема, 

через залучення до 
виховного процесу

Сприяння максимальному залученню 
ветеранів російсько-української війни до 

процесу шкільного та позашкільного 
національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді. Ініціювати розробку 

скороченої програми підвищення 
кваліфікації для ветеранів, що дасть їм

Розроблення у співпраці з МОН 
системи і те грації та педагогічного 
пере профілювання українського 

ветерана для викладання предмету 
"Захист Вітчизни" в школах та її 

подальша імплементація

Нормативного
забезпечення

Січень Вересень Терещенко О Л.
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-

— ветерашьросіїтчя—
української війни

— змогу викладати ь школах предмет—
«Захист Батьківщини» Залучення ветеранів до проведення 

шкільного та позашкільного націонал - 
патріотичного ивховання дітей та 

молоді

Інформаційно-
комунікаційного

забезпечення

Січень Грудень

Сприяння створенню ветеранами літніх 
таборів та вишколів національно- 
патріотичної спрямованості через 
програму фінансування проектів 

громадських організацій

Вдосконалення системи підтримки 
проектів громадських організацій 

спрямованих на розвиток та поширення 
ссреде ветеранів практики організації 

літніх таборів з національно - 
патріотичним спрямуванням

Адміністративно-
організаційного
забезпечення

Січень Г рудень Терещенко О.Л..

Здійснення системних 
заходів із вшанування 
ві йськовослужбовців 

(ветеранів) протягом життя 
та вшанування пам’яті 

‘загиблих

Розроблення нового, уніфікованого 
церемоніалу поховання 

військовослужбовців та ветеранів

Розроблення, узгодження та 
нормативне законодавче закріплення 

нового уніфікованого церемоніалу 
поховання військовослужббовців та 

ветеранів

Нормативного
забезпечення

Січень Липень Терещенко О Л.

Створення Національного військового 
меморіального кладовища та ного філії.

Сприяння впорядкуванню функціонування 
кладовищ тимчасово невпізнаних Героїв 
України (Старобільське (Луганська обл.) 

та Красно піл ьське (Дніпропетровська 
обл) до цього часу не мають законно 

відведених ділянок землі)

Розроблення, узгодження, та 
нормативне законодавче захріпленння 

Національного військового 
меморіального кладовища. Утворення 

державного підприємства "Національне 
військове меморіальне кладовище*

Нормативного
забезпечення

Січень Грудень Терещенко О.Л.

Створення сдиного електронного реєстру 
поховань, меморіальних дощок та 

пам'ятників захисникам України та 
інтерактивної мапи їх розміщення

Розроблення технічного завдання Адміністративно-
організаційного
забезпечення

Січень Червень Терещенко О Л ;

Стороння електронного цифрового 
реестру похованнь, меморіальних 
допюк та памятпиків Захисникам 
України та інтерактивної мапи їх 

розміщення

Адмі н істрати в но- 
організаційного 
забезпечення

Липень Грудень

5,3. Внутрішньо 
пере.міщені особи та 
мешканці тимчасово 
окупованих територій 

Донецької та Луганської 
областей та АР Крим, то 

реінтегровані до 
сучасного українського 

простору

Сприяння захисту' прав, 
свобод та законних 

інтересів осіб, які порушені 
внаслідок збройного 

конфлікту1 та/або 
тимчасової окупації 

частини території України

Забезпечення запровадження 
адміністративної процедури отримання 

громадянами України, які проживають на 
тимчасово окупованих територіях 

України, документів про факти 
народження/смерті, які відбулися на 

тимчасово окупованих територіях України

Розробити та внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України проект 

Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 

щодо запровадження адміністративної 
процедури державної реєстрації фактів 
народження та смерті, які відбулися на 

тимчасово окупованих територіях 
України»

Нормативного
забезпечення

Січень Квітень Калінін Р.О
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Відновлення статусу резидентів для 
громадян України, які 

проживають/зареєстровані на тимчасово 
окупованій території Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя, що 
призведе до відновлення прав і свобод 

зазначеної категорії громадян України в 
частині податкового, митного, 

банківського та валютного регулювання

Розробити та внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України проект 

Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України з 
питань врегулювання економічних 

відносин громадян України, які 
проживають на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим 
та м. Севастополя, щодо статусу 

резидента України»

Нормативного
забезпечення

Січень Квітень Калі нін Р.О.

Створення правових підстав для виплати 
компенсацій за житлові будинхи 

(квартири), які зруйновано внаслідок 
надзвичайної ситуації воєнного характеру, 

спричиненої збройною агресією 
Російської Федерації, у розмірі, що 
визначатиметься за показниками 

опосередкованої вартості спорудження 
житла у регіонах України відповідно до 

місцезнаходження такого майна

Розробити та внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України проект 

постанови Кабінету Міністрів Укрзїни 
«Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 1? 

грудня 2013 р. №947»

Нормативного
забезпечення

Січень Березень Калінін Р.О,: 
Саліхов АР.

Внесення змін до складу Міжвідомчої 
комісії з питань застосування та реалізації 
норм міжнародного гуманітарного права в 
Україні та до Положення про Міжвідомчу 

комісію з питань застосування та 
реалізації норм міжнародного 
гуманітарного права в Україні

Розробити та внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України проект 

постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 26 

квітня 2017 р. № 329»

Нормативного
забезпечення

Січень Лютий Іяляшенко О.В.-

Підвищення рівня довіри до органів 
державної влади серед населення, що 
проживає на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та Луганській 
областях та на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим га 
м, Севастополя

Сприяння та координація діяльності 
міжнародних організацій щодо 

гуманітарного доступу та проведення 
гу манітарних операцій на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях, зокрема щодо 

реалізації Плану гуманітарного 
реагування

Адміністративно-
організаційного

забезпечення

Січень Грудень Калінін Р.О.

Зміцнення спроможності 
та соціальної стійкості 

внутрішньо переміщених 
осіб шляхом їх ї і іте гра ції в 

приймаючі громади

Вирішення питання 
конкурентоспроможності внутрішньо 
переміщених осіб на ринку праці та 

розширення можливості їх 
працевлаштування

Забезпечення реалізації спільних із 
міжнародними та громадськими 

організаціями програм,спрямованих на 
підвищення рівня зайнятості та 

самозайкятості в нутр і ш н ьо 
переміщених осіб

Адміністративно*
організаційного

забезпечення

Січень Грудень Калінін Р.О.
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Здійснення заходів щодо забезпечення 
ти м ч асов и м житл оми нутрі шн ьо 

переміщених осіб та створення умов для 
придбання у власність житла віїутрішньо 

переміщених осіб

Підготовлений проектів міжнародної 
технічної допомоги, що фінансуються 
кредитною установою для відбудови 

(KfW) "Житло для внутрішньо 
переміщених осіб"

Нормативного
забезпечення

Січень Грудень Калінйі P.O.

Розробити проект концепції Державної 
цільової програми забезпечення житлом 

осіб, які брали участь в 
антитерористичній операції та 

здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі 

і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, а також 
внутрішньо переміщених осіб

Нормативного
забезпечення

Січень Лютий Колу м бет А.С. 
Каліні н Р.О.

Розроблення проекту Державної 
цільової програми забезпечення житлом 

осіб, які брали участь в 
антитерористичній операції та 

здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі 

і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, а також 
внутрішньо переміщених осіб

Нормативного
забезпечення

Березень Грудень Колу мбет А.С. 
Калінін Р.О.

Розроблення та внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України пропозиції 
щодо розподілу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо підтримки 
територій, що зазнали негативного 

впливу внаслідок збройного конфлікту 
на сході України

Нормативного
забезпечення

Січень Грудень Калінін Р.О.

Унормування процедури реєстрації місця 
проживання внутрішньо перемішених 

осіб, покращення їх інтеграції у 
приймаючі територіальні громади шляхом 

включення до реєстрів територіальних 
громад, до яких внутрішньо перемішені* 

особи перемістились

Розробити та внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України проект 

Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо реєстрації 

місця проживання внутрішньо 
переміщених осіб»

Нормативною
забезпечення

Січень Квітень Каяінін Р.О.

Страница 8



Вирішення актуальних питань аа 
зверненнями громадян, які зазнали 

негативного впливу внаслідок збройного 
конфлікту та тимчасової окупації частини 

території України

Забезпечити функціонування 
телефонної «гарячої лінії» з мстою 

надання інформації, насамперед 
правової, та консультацій внутрішньо 

переміщеним особам

Інформаційно-
комунікаційного

забезпечення

Січень Грудень Калі нін Р.О.

Врегулювання окремих питань щодо 
порядку вчинення нотаріальних дій

Розробити та внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України проект 

Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України з 

питань забезпечення захисту прав 
внутрішньо переміщених осіб»

Нормативного
забезпечення

Січень Квітень КалінінР.О.

Забезпечення доступу до 
освіти дітей, які 

проживають на тимчасово 
окупованих територіях 

України

Сприяння заохоченню до отримання 
освіти в українських закладах освіти

Провести інформаційні кампанії щодо 
здобуття освіти особами, які 

проживають на тимчасово окупованих 
територіях АР Крим та м. Севастополя 
та на тимчасово окупованих територіях 

у Донецькій та Луганські й областях

Інформаційно-
комунікаційного

забезпечення

Січень Грудень Калі нін Р.О.

Створення освітнього інформаційно- 
консультатційного центру в Херсонській 
області для дітей з тимчасово окупованих 

територій АР Крим та м Севастополя

Створення разом з Херсонською 
облдержадміністрацією на базі 

навчального закладу Херсонської 
області єдиного освітнього 

інформаційно-консультатційного 
центру для дітей з тимчасово 

окупованих територій АР Крим та 
«.Севастополя

нормативі юго 
забезпечення фінансового 

забезпечення 
адміністративно- 
організаційного 
забезпечення

Січень Грудень КалінінР.О.

Вдосконалення порядку перетину КГ1ВВ в 
Херсонській області громадянами 

України, які не досягли 16-ти річного 
віку, та навчаються в закладах освіти в 

інших регіонах України

Розроблення та внесення в 
установленому порядку на розгляд 
Кабінету Міністрів України проект 
постанови "Про внесення змін до 

пункту 3 Порядку візду на тимчасово 
окуповану територію України та виїзду 

3 неї"

нормативного 
забезпечення

Січень Лютий Калінін Р.О.

Відновлення громадської 
безпеки

Відновлення безпеки на рівні громад Розроблення та затвердження плану 
заходів з впровадження системи 

соціального партнерства між 
Національною поліцією, 

територіальними громадами Донецької, 
Луганської та Херсонської областей та 
орт на ми місцевого самоврядування з 
•питань розбудови миру, підвищення 

рівня соціальної стійкості та 
громадської безпеки (Community 

Policing)

Інформаційно-
комунікаційного

забезпечення

Січень Грудень Ілляшснко О.В.
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Покращення розуміння вразливості, 
ризиків та проблем соціая ьної 

згуртованості

Продовження реалізації проектів 
«Паспорт безпеки України», 

«Український фронтир. виклики для 
Закарпаття та Причорномор’я», і 
створити мапу проблем для кожної 

досліджуваної громади

Інформаційно-
комунікаційного

забезпечення

Січень Грудень Ілляшенко О. В.

Дослідження безпекової ситуації в 
країні, здійснити моніторинг та аналіз 
інформації з відкритих джерел щодо 

подій, які можуть дестабілізувати 
українське суспільство

Інформаційно-
комунікаційного

забезпечення

Січень Грудень

—

Забезпечення підтримки 
громад та зв’язків з 

громадянами на території 
Донецької та Луганської 

областей.

Забезпечення економічного відновлення 
та розситху територій» які зазнали 

негативного впливу внаслідок збройного 
конфлікту

Контроль та координація виконання 
завдань та заходів Державної піл ьової 

програми відновлення та розбудови 
миру в східних регіонах (далі -  

Програма), спрямованих на економічне 
відЕюаленші та розвиток територій, які 
зазнали негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту

Адміиістрзтивво- 
організаці йного 
забезпечення

Січень Грудень Калі нін Р.О. 
Саліхов А.Р,

Розроблення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України щодо 

внесення змін до Програми з метою 
актуалізації завдань та заходів

Адміністративно-
організаційного
забезпечення

Січень [‘рудень КалінікР.О. 
Саліхов А.Р.

і

Розширення функціональних 
можливостей «Порталу економічного та 

соціального відновлення» (далі - 
Портал) та збільшення кількості його 

користувачів

Адміністративно
організаційного
забезпечення

Січень Грудень КалІнінР.О. і 
Саліхов А.Р.

1

Сприяння захисту прав, 
свобод та законних 

іістересів осіб, які порушені 
внаслідок збройного 

конфлікту та/або 
тимчасової окупації 

частини території України

Створення правових підстав для виплати 
компенсацій за житлові будинки 

(квартири), які зруйновано внаслідок 
надзвичайної ситуації воєнного 

характеру» спричиненої збройною 
агресією Російської Федерації, у розмірі, 

що визначатиметься за показниками 
опосередкованої вар гості спорудження 
житла у регіонах України відповідно до 

місцезнаходження такого майна

Розроблення та внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України проект 

постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від )8 

грудня 20 В  р. Ке 947»

Нормативного
забезпечення

Січень Березень Калі нік Р.О. 
Саліхов А.Р.
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Подання Кабінетові Міністрів України 
пропозицій щодо застосування 

спеціальних економічних обмежувальних 
заході в (санкцій) шодо юридичних та 

фізичних осіб, які здійснюють незаконну 
діяльність на тимчасово окупованих 
територіях Донецької та Луганської 

областей

Розроблення та внесення на розгляд 
Кабінетові Міністрів Ухраїни 
пропозицій щодо застосування 

спеціальних економічних 
обмежувальних заходів (санкцій) щодо 

Юридичних та фізичних осіб, які 
здійснюють незаконну діяльність на 
тимчасово окупованих територіях 
Донецької та Луганської областей

Нормативного
забезпечення

Січень Грудень Калінін Р.О.

П ідвищенпя рі вня довіри до органів 
державної влади серед населення, що 
проживає на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та Луганській 
областях та на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та 
«..Севастополя

Сприяння та координація діяльності 
міжнародних організацій щодо 

гуманітарного доступу та проведення 
гуманітарних операцій на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях, зокрема щодо 

реалізації Плану гуманітарного 
реагування на 20)9 р.

Адміністративно-
організаційного

забезпечення

Січень Грудень Калінін Р.О.

Координація здійснення заходів щодо 
захисту і забезпечення прав та інтересів 

осіб, позбавлених особистої свободи 
внаслідок дій незаконних збройних 

формувань, окупаційної адміністрації 
та/або органів влади Російської Федерації 

на тимчасово окупованих територіях 
України та на території дсржави-агресора, 

а також членів їх сімей

Проведення заходів щодо захисту ї 
забезпечення прав та інтересів, 

соціальної реабілітації осіб, 
позбавлених особистої свободи 

незаконними збройними 
формуваннями, окупаційною 

адміністрацією та/або органами влади 
Російської Федерації на тимчасово 

окупованих територіях України та/або 
території Російської Федерації у зв'язку 

з громадською або політичною 
діяльністю таких осіб, а також 

підтримки зазначених осіб та чле пі в їх 
сімей, у тому числі відшкодування 

витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, 
надання особам, позбавленим особистої 

свободи, та членам їх сімей правової 
допомоги, медичних та соціальних 
послуг, інші дсоку пашиш заходи. 

Здійснення виплат державних стипендій 
імені Левка Лук'ямемка

Адміністративно-
організаційного

забезпечення

Січень Грудень Калінін Р.О.

Калінін Р.О.
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Збір та систематизація інформації про 
факти порушення прав громадян України 
та осіб, позбавлених особистої свободи 

внаслідок дій незаконних збройних 
формувань, окупаційної адміністрації 

та/або органів влади Російської Федерації, 
на тимчасово окупованих територіях 

України

Забезпечення ведення обліку осіб, 
позбавлених особистої свободи 

незаконними збройними 
формуваннями, окупаційного 

адміністрацією та/або органами влади 
Російської Федерації на тимчасово 

окупованих територіях України та/або 
території Російської Федерації у зв’язку 

3 громадською

Адміністративно-
організаційного

забезпечення

Січень Г рудень Каліиін Р.О.

Сприяння в установленому 
законодавством порядку соціальній 
реабілітації осіб, які були позбавлені 

особистої свободи внаслідок дій 
незаконних збройних формувань, 

окупаційної адміністраціїтз/або органів 
влади Російської Федерації на тимчасово 

окупованих територіях України

Забезпечення надання та проведення 
заходів із соціальної реабілітації осіб, 

позбавлених особистої свободи.

Адміністративно-
організаційного
забезпечення

Січень Грудень Калі нін Р.О.

Інформування громадськості щодо питань 
громадян України, які незаконно 

утримуються з політичних мотивів на 
тимчасово окупованій території України, 

та на території РФ для впливу иа 
формування єдиної політичної позиції 
держави, суспільної думки щодо таких

Під гото алеї шя моніторішгового огляду 
стану дотримання прав та законних 

інтересів осіб, позбавлених особистої 
свободи незаконними збройними 

формуваннями, окупаційною 
адміністрацією та/або оргзнзми влади 

Російської Федерації на тимчасово 
окупованих територіях України та/або 

території Російської Федерації

Інформаційно-
комунікаційного

забезпечення

Січень Грудень Кал інін Р.О;і

Збір інформації стосовно питань захисту 
осіб, які незаконно позбавлені волі, 

захоплені як заручник та систематизація 
зазначених даних в спеціальному обліку

Забезпечення ведення обліку осіб, які 
незаконно позбавлені волі, захоплені як 

заручник

Адміюсаратавко-
організаційного
забезпечення

Січень Грудень Калі нін Р.О..
■

Забезпечення доступу до публічних 
послуг на території Херсонські області 

громадянам України, які проживають на 
тимчасово окупованій території АР Крим 

та м.Севастополя

Створення разом з Херсонською 
облдержадміністрацією 

комунікаційного хабу (центру) для 
громадян України, хкі проживаюь на 
тимчасово окупованій території АР 

Крим та «.Севастополя

нормативного 
забезпечення фінансового 

забезпечення 
адміністративнеє 
організаційного 

забезпечення

Січень Грудень Калінін Р.О.

Припинення дискримінації щодо 
громадянам України з тимчасово 
окупованої території АР Крим та 

«.Севастополя в валютній, банківській та 
податкові й сферах

Розроблення механізму забезпечення 
прав громадян України з тимчасово 
окупованих торііторій ДР Крим та 

м.Севастополя в валютній, банк і і аській 
та податковій сферах

нормативного
забезпечення

Січень Г рудень Каліиін Р.О.
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Забезпечення доступу до 
медичних послуг 

громадянам України, які 
проживають на тимчасово 
окупованих територія! АР

Забезпечення можливості реалізації 
медичних прав громадян України, які 
проживають ка тимчасово окупованих 

територія! АР Крим та «.Севастополя, в 
Херсонській області та інших регіонах

Визначення потреб громадян України, 
які проживають на тимчаосо 

окупованих територіях АР Крим та 
м.Севастополя, в медичних посгуах

Адміністративно-
організаційного
забезпечення

Січень Грудень Калінін Р.О

Крим та м.Севастополя України Визначення функціональної 
спроможностей закладів охорони 
здоров'я Херсонської області зв 

рахуванням додатковго навантаження, 
пов’язаного з наданням медичних 

послуг громадянам, які проживають на 
тимчасово оку пованих територіях АР 

Крим та м.Севастополя

Адміністративно-
організаційного
забезпечення

Січень Грудень

-

Відновлення соціально̂  
згуртованості та зміцнення 

стійкості

Відновлення довіри та зміцнення 
соціальної згуртованості

Розширення географію імплементації 
Методичних рекомендацій щодо оцінки 

ризиків виникнення конфлікт в  
громадах, що зазнали негативного 

впливу внаслідок конфлікту 
(затверджені наказом МТОТ від 

21.11.20)8 № 117

Інформаційно-
комунікаційного

забезпечення

Січень Грудень ІлляшенкоО.В.

Просування культури толерантності через 
діалог та участь громадян

Підготовка спеціалістів з попередження 
та врегулювання конфліктів за 
спеціалізацією «Врегулювання 

конфліктів та медіація»

Інформаційно- 
комуні каш й ного 

забезпечення

Січень Грудень ІлляшеикоО.В.

Реалізувати проекти, що готують 
українське суспільство до діалогу 

(реоріе-їо-реоріс)

Інформаційно-
комунікаційного

забезпечення

Січень Грудень

Залучення міжнародної 
допомоги для дсокупанії та 

відновлення
конституційного л»гау на 
тимчасово оку пованих 

територіях України, 
подолання гуманітарних 
наслідків збройної агресії 

Російської Федерації проти 
України

Залучення нових проєюїв і програм для 
для дсокупацїї та відновлення 

конституційного ладу на тим*[асоао 
окупованих територіях України, 

подолання гуманітарних наслідків 
збройної агресії Російської Федерації 

проти України

Проведення роботи з міжнародними 
партнерами щодочапочаткування нових 

проектів і програм

Адміністративно-
організаційного

забезпечення

Січень Грудень ІдпяшеншО В.
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Забезпечення діяльності 
[Ділових фондів багатьох 

партнерів

Забезпечення діяльності Цільових фондів 
багатьох партнерів в якості секретаріату

Забезпечення виконання заходів, що 
фінансуються в рзмках Цільових фондів 

багатьох партнерів

Адміністративно-
організаційного

забезпечення

Січень Грудень ілпяшенко О.В.

Реалізація пілотиих заходів 
з реагування на проблеми 
для розвитку» викликані 

переміщенням осіб і 
поверненням комбатантів

Реалізація проекту 'Подолання наслідків 
конфлікту, пілотний проект з відмовлення 

та розбудови спроможностей"

Завершення реалізації проекта 
“Подолання наслідків конфлікту» 
пілотний проект з відновлення та 

розбудоаи спроможностей"

Адміиістративно
організаційного

забезпечення

Січень Червень Дараган Л.В.

Покращення екологічного 
стану та забезпечення 

безпеки життєдіяльності 
населення Донецько? та

Проведення заходів, спрямованих на 
уникнення екологічних загроз

Збір даних та підготовка інформаційно- 
аналітичних матеріалів щодо 

потенцій но-небезпечних об'єктів

Адміністративно-
організаційного
забезпечення

Січень Грудень Калі нін Р.О. 
Саліхоь А. І’.

Луганської областей Забезпечення діяльності робочої групи з 
аналізу проблемних питань в 

екологічній сфері,створеної наказом 
МТОТ від 15,06.2017 №6$

Адміністративно-
організаційного
забезпечення

Січень Грудень

Здійснення аналізу та узагальнень 
інформації щодо виконання заходів, 

передбачених протокольними 
__рішеннями засідань робочої групи

Адміністративно-
організаційного
забезпечення

Січень Грудень

1

-

Адміністрування, наповнення та 
інформаційний супровід 

ісоінформаиійної системи потенційно 
небезпечних та екологічно небезпечних 

об'єктів

Адміністративно-
організаційного

забезпечення

Січень ! рудень

Зменшення впливу від мін 
та вибухонебезпечних 

предметів на
життєдіяльність населення

Проведення заходів, спрямованих на 
зменшення впливу мін та 

вибухонебезпечних предметів

Розроблення плану заходів, 
спрямованих на зменшення 

соціального» економічного та 
екологічного впливу 

вибухонебезпечних предметів на життя 
і діяльність населення (протимінна 

діяльність)

Фінансового забезпечення Січень Грудень Каліпін Р.О. 
Саліхов АР

Проведення інформаційної кампанії про 
небезпеку вибухонебезпечних предметів

Адмі ністративно- 
організа цій ного 
забезпечення

Січень Грудень

Збір даних та введення іх до інтерфейсу 
«Протимінна діяльність» Порталу 

економічного та соціального 
відновлення

Адмішстратиано-
організаційного
забезпечення

Січень Грудень
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Надання пропозицій до нормативно- 
правового врегулювання питань 

протимі нної діяльності

Адміністративно-
організаційного

забезпечення

Січень Грудень

Забезпечення 
функціонування та 

розвитку інфраструктури у 
Донецькій та Луганській 

областях

Здійснення заходів, спрямованих на 
відновлення та розвиток інфраструктури у 

Донецькій та Луганській областях.

Збір та аналіз інформації про 
необхідність здійснення заходів 3 

відновлення об'єктів інфраструктури 
(транспортної, енергетичної, житлово- 

комунальної, соціальної тощо) на 
територіях, які зазнали негативного 

впливу внаслідок збройного конфлікту

Адміністративно-
організаційного

забезпечення

Січень Грудень Калі нін Р.О. 
Саліхов А.Р.

Організація завдань та заходів, 
спрямованих на сталу роботу ВП ш. 
«Золоте» ДП «Первомайськвугілля

Адміністративно-
організаційного
забезпечення

Січень Грудень

Забезпечення виконання заходів, 
направлених на виконання робіт з 

будівництва ГіС 500 кВ «Кремінська» та 
нової лінії електропередачі 220 кВ

Адміністративно-
організаційного

забезпечення

Січень Грудень

Здійснення заходів, направлених на 
стабільне функціонування підприємств, 

що забезпечують водопостачання

Адміністративно-
організаційного

забезпечення

Січень Грудень

Донецької та Луганської областей

Здійснення щоденного моніторингу 
стану функціонування об’єктів 

критичної інфраструктури

Адміністративно-
організаційного

забезпечення

Січень Грудень

Реалізація пілотного проекту з 
будівництва в м. Маріуполь комплексу з 

очищення та знезараження води з 
використанням сучасних технологій

Опрацювання, надання пропозицій та 
погодження Угоди про застосування 

між Міністерством фінансів України та 
французьким банком «Natixis»; якою 

буде визначено умови надання кредиту, 
обсяги та терміни вибірки коштів за 
кредитом, а також строки погашення 

кредиту та Інші умови

Адміністративно-
організаційного

забезпечення

Січень Січень Калі ній RO. 
Саліхов Л.Р
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