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ПРОЕКТ

НАПРАЦЮВАННЯ ДО ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ

Комітет № 6

Група «Повернення громадян, які тимчасово переміщені, зокрема за кордон та їх інтеграції в
суспільно-економічне життя держави»

Візія: громадяни України повернулися і залишися в Україні, де поважаються цінності та свободи ЄС,
інтегрувалися до суспільного життя в громадах та долучаються до відбудови держави після війни

1. Військова агресія РФ проти України призвела до багатьох наслідків, які мають загальний вплив на усі сфери життя в Україні:
● зростання кількості громадян, які потребують соціальної підтримки від держави
● зниження економічної активності малого і середнього бізнесу, представники якого є основними роботодавцями, із одночасним

зростанням кількості громадян, які знаходяться за межею бідності
● погіршення демографічної ситуації
● загроза втрати інтелектуального потенціалу країни через масовий відтік з України кваліфікованих спеціалістів в усіх сферах

суспільного життя та економіки
● руйнування/пошкодження житла, цивільної, соціальної, адміністративної та інших обʼєктів інфраструктури
● вимога швидкого створення тимчасових умов для проживання і зайнятості ВПО у приймаючих громадах

2. Військова агресія РФ по відношенню до України триває з 2014 р. Одним з наслідків цього є поява значної кількості громадян, які
вимушено перемістилися на підконтрольну Україні територію з Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованих територій. В 2014
р. були прийняті Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Закон України «Про забезпечення прав і
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», які, з урахуванням масштабу і наслідків початку
широкомасштабної війни 24 лютого 2022 р., потребують перегляду.

3. Міжнародна організація міграції оцінює, що станом на 23 травня 2022 р. кількість внутрішньо переміщених осіб у межах України
становила 7 134 000 осіб. Мінсоцполітики станом на 03 червня 2022 р. підтверджує, що внутрішньо переміщеними особами
зареєстровано 4 172 104 особи. Тоді як до 24.02.2022 в Єдиній інформаційній базі ВПО обліковувалося 1 470 072 ВПО з яких приблизно
745 000 ВПО постійно проживають на підконтрольних Уряду територіях України, а решта – на непідконтрольних Уряду територіях.
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4. За оцінками УВКБ ООН станом на 13.06.2022, починаючи з 24.02.2022 р., з України виїхали 7 514 460 та повернулося 2 479 398
громадян, тимчасовий захист в ЄС отримали 3 206 642 українців. У ЄС тимчасовий захист, здебільшого, шукають жінки з дітьми, до
яких після завершення війни можуть приєднатися і їх чоловіки.

5. Україна стоїть перед загрозою втрати інтелектуального потенціалу її розбудови. Молодь виїжджає на навчання до західних університетів,
що створює сприятливі умови для їх подальшого працевлаштування у ЄС. Але їх досвід навчання і роботи у ЄС сприятиме позитивній
трансформації соціально-економічного життя в громадах при поверненні.

6. У 2021 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України була схвалена Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження
середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 р., яка покладається в основу формування інтеграційної
політики України у період війни та післявоєнний період.

7. Першим кроком до її впровадження буде проведення всебічного і комплексного аналізу поточних програм підтримки внутрішньо
переміщених осіб, їх сімей та дітей, які мають бути переглянуті та адаптовані під нові виклики, для вироблення уніфікованих критеріїв
оцінки індивідуальних потреб осіб, на яких направлена інтеграційна політика, для застосування адресних рішень (сукупності соціальних,
адміністративних, публічних послуг тощо).

8. Незважаючи на війну, стан внутрішнього переміщення має бути строковим, що повʼязується з природною потребою інтегруватися у
приймаючій громаді і, за попередніми оцінками, цей процес має займати не довше півроку. Виходячи з розуміння комплексної державної
підтримки ВПО протягом часу адаптації, необхідно дотримуватися принципу соціальної справедливості та рівних можливостей.

9. Досягнення політичної мети з повернення громадян вимагає узгодженого розвитку усіх державних політик, у центрі яких
людиноцентричність і повага до прав людини, що забезпечується через впровадження інтеграційної політики. Інструментом для цього є
формування прогнозованої у реалізації пропозиції від влади щодо створення комфортних умов для проживання, роботи, ведення бізнесу
громадах, окремих адміністративно-територіальних одиницях України і для відновлення рівня безпеки.

10. Держава створює умови, а громадяни самі роблять вибір, коли повертатися до громад, з яких вони вимушено виїхали з початком війни.
Це має бути природнім рухом, який держава може підтримати шляхом зацікавлення, створенням умов, але не примусом.
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11. Прийняття конкретних та швидких рішень має відштовхуватись від сфери інтересів громадян як кінцевих споживачів, які акумульовані за

конкретною політикою: відновлення житла, відновлення і розвиток соціальної, освітньої, культурної, оздоровчої, спортивної
інфраструктури та пропозицій безбарʼєрного доступу до споживання послуг у цих сферах, соціальні послуги, страхові і регресні виплати,
підприємницька спеціалізація в громадах, прогнозування попиту на робочу силу та відповідну кваліфікацію працівників, інвестиційна
привабливість громад, пропозиції роботи тощо.

12. Інтеграційна політика має формуватися в умовах, коли ширшим стає доступ українців до свобод, на яких побудований внутрішній ринок
ЄС: свобода пересування осіб, свобода пересування працівників, товарів, капіталів. Цей фактор необхідно враховувати при формуванні
інтеграційної політики, оскільки Україна буде конкурувати з європейськими країнами за наших кваліфікованих спеціалістів, у яких
зʼявляється вибір пропозицій та розширюються можливості для самореалізації в ЄС.

13. ЄС розглядає інтеграцію як «багатовимірний процес», який означає взаємодію на всіх рівнях державного управління через
крос-секторальний підхід. Заходи, які вживаються в рамках формування і реалізації регіональної, соціально-економічної, міграційної
політик держави, є інструментами для досягнення цілей політики інтеграції громадян, які повертаються, до соціально-економічного
життя держави, що і відображається у Плані відновлення країни.

14. Невідʼємною складовою інтеграційної політики, формування і реалізацію якої буде координувати Міністерство реінтеграції через
уповноважених осіб з питань інтеграції, є управління внутрішньою міграцією громадян, викликаних соціально-економічними чинниками,
тоді як безпековий компонент внутрішньої міграції є пріоритетом для органів сил безпеки і оборони.

15. Внутрішня міграція/пересування громадян всередині країни є логічною похідною від сприйняття громадянами стану розвитку регіонів.
Виходячи з зазначеного, формування інтеграційної політики буде здійснюватися одночасно з формуванням нової міграційної політики,
припускаючи активізацію внутрішньої та зовнішньої міграції серед громадян України, особливо у середньостроковій перспективі.

16. Стратегічні цілі, які були визначені для забезпечення інтеграції внутрішньо переміщених осіб до війни, продовжують бути актуальними у
період війни і у післявоєнний період за своєю суттю. Це реалізація житлових та майнових прав внутрішньо переміщених осіб,
працевлаштування та освіта внутрішньо переміщених осіб, реалізація права на соціальний захист внутрішньо переміщених осіб,
медичне забезпечення внутрішньо переміщених осіб, доступ до документів.
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1. Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Повернення громадян, які тимчасово
переміщені, зокрема за кордон та їх інтеграції в суспільно-економічне життя держави» в обраній сфері:

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року Етап 2: січень 2023 року
– грудень 2025 року

Етап 3: січень 2026 року
– грудень 2032 року

Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу: Суттєве збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб та різка
зміна структури населення у громадах, з яких виїжджають та у громадах, які приймають, у порівнянні з довоєнним періодом, та виникнення
нової верстви суспільства, які масово шукають тимчасового захисту в інших країнах з причин безпеки, для яких треба швидко і комплексно
пропонувати рішення, щоб вони залишилися і повернулися до України

Загальна ціль І
Створення Урядом України привабливих соціально-економічних та інфраструктурних умов для громадян України повернутися і

залишитися в Україні

Ціль яку необхідно досягти
для вирішення проблеми на
кожному етапі

1.1. Забезпечення громадян тимчасовим житлом та відновлення
зруйнованого/пошкодженого житла (міжсекторальна взаємодія в рамках розвитку регіонів)

1.2. Зайнятість осіб, які змінюють громаду проживання, повертаються до громад, з
яких виїхали з причин війни та міркувань безпеки (міжсекторальна взаємодія в рамках
економічної політики)

1.3. Соціальна підтримка (міжсекторальна взаємодія в рамках соціальної політики)
1.4. Відновлення соціальної, освітньої, культурної, оздоровчої інфраструктури та

послуг у цих сферах (міжсекторальна взаємодія в рамках розвитку регіонів, освіти,
культури, спорту)
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Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року Етап 2: січень 2023 року
– грудень 2025 року

Етап 3: січень 2026 року
– грудень 2032 року

Термін виконання в межах
етапу

2022-2032 роки

Ризики, які впливають на
досягнення цілі

Тривалість активних бойових дій та продовження війни
Рухливість лінії розмежування з фронтом активних бойових дій
Динаміка розширення переліку тимчасово окупованих територій
Обмежене фінансування на відновлення інфраструктури
Конкуренція з іншими країнами, особливо з тими, яким надано тимчасовий захист у ЄС, за українських
кваліфікованих спеціалістів, та умови, які пропонуються для інтеграції українських мігрантів в країнах
ЄС

Вимірюваний показник
досягнення цілі

Кількість внутрішньо переміщених осіб, які обліковуються у приймаючих громадах
Кількість громадян, які повернулися до громад на деокупованих територіях
Кількість громадян, які беруть участь у зовнішній трудовій міграції за даними звітності приватних
агентств зайнятості
Кількість громадян, які отримали у державах-членах ЄС тимчасовий захист, дозвіл на постійне
проживання, дозвіл на працевлаштування у державах-членах ЄС
Кількість громадян, щодо яких була реалізована процедура реадмісії з ЄС
Кількість громадян, які працевлаштувалися у приймаючій громаді
Кількість громадян, які розпочали власний бізнес у приймаючій громаді
Кількість підприємств, які змінили місце реєстрації після релокації бізнесу, кількість працівників, які
переїхали спільно з роботодавцем, кількість працівників, які були звільнені через незгоду зі зміною
істотних умов праці
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Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року Етап 2: січень 2023 року
– грудень 2025 року

Етап 3: січень 2026 року
– грудень 2032 року

Кількість внутрішньо переміщених осіб, осіб, які повернулися з-за кордону, що заброньовані через проект
«Є-Бронювання»
Кількість внутрішньо переміщених осіб, які працевлаштовані у проектах відбудови
зруйнованої/пошкодженої інфраструктури
Кількість громадян, щодо яких зареєстрована інформація про пошкодження/руйнування житла
Кількість внутрішньо переміщених осіб, щодо яких зареєстрована потреба у наданні/забезпеченні
тимчасовим житлом
Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, які взяли участь у програмах іпотечного
кредитування
Відсоток обʼєктів соціальної, культурної, освітньої, іншої цивільної інфраструктури, які повністю
відбудовані, відновлені відповідно до реєстру та графіку
Кількість відбудованих квадратних метрів зруйнованого житла відповідно до реєстру і графіку

Загальний розмір потреби у
фінансових ресурсах для
досягнення цілі

Буде визначено після здійснення необхідних розрахунків

Зв’язок цілі з іншими
напрямами

Аудит збитків, понесених внаслідок війни
Захист прав людини
Відновлення інфраструктури
Економічна політика
Фінансова політика
Соціальна політика
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Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року Етап 2: січень 2023 року
– грудень 2025 року

Етап 3: січень 2026 року
– грудень 2032 року

Розвиток регіонів
Освіта і наука
Культура та інформаційна політика
Євроінтеграція
Модернізація безпеки і оборони

Визначення завдань по досягненню цілі І

п/п Опис завдання по досягненню цілі Граничний термін виконання
завдання

Залежність завдання
від завдань інших

напрямів, сфер,
проблем

Ціль І. Створення Урядом України привабливих соціально-економічних та інфраструктурних умов для громадян України повернутися
та залишитися в Україні

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року

1. Удосконалення підходів до формування і наповнення Єдиної
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, у
тому числі для систематичної актуалізації облікових даних про
внутрішньо переміщених осіб

Грудень 2022 Соціальна політика,
Діджиталізація
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п/п Опис завдання по досягненню цілі Граничний термін виконання
завдання

Залежність завдання
від завдань інших

напрямів, сфер,
проблем

Ціль І. Створення Урядом України привабливих соціально-економічних та інфраструктурних умов для громадян України повернутися
та залишитися в Україні

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року

2. Модернізація Єдиної інформаційної системи соціальної сфери,
зокрема в частині обслуговування внутрішньо переміщених осіб,
доступ до соціальних послуг через портал ДІЯ, забезпечення
надання соціальних виплат і послуг в електронній формі відповідно
до графіку виконання Стратегії цифровізації соціальної сфери

Грудень 2022 Соціальна політика,
Діджиталізація

3. Підвищення ефективності роботи програми «Соціальна громада»
для реєстрації внутрішньо переміщених осіб з урахуванням
отриманого зворотнього звʼязку від спеціалістів, які здійснюють
реєстрацію і облік внутрішньо переміщених осіб

Грудень 2022 Соціальна політика,
Діджиталізація

4. Проведення серії опитувань (за різними сферами інтересів) з метою
оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб в нових приймаючих
громадах, для ідентифікації потреб, які є першочерговими, для
внутрішньо переміщених осіб через портал/застосунок ДІЯ та інші
доступні для доступу ВПО інструменти

Грудень 2022 Соціальна політика,
Діджиталізація,
Економічна політика,
Відновлення
інфраструктури
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ПРОЕКТ

п/п Опис завдання по досягненню цілі Граничний термін виконання
завдання

Залежність завдання
від завдань інших

напрямів, сфер,
проблем

Ціль І. Створення Урядом України привабливих соціально-економічних та інфраструктурних умов для громадян України повернутися
та залишитися в Україні

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року

5. Проведення серії опитувань (за різними сферами інтересів) з метою
оцінювання потреб і мотивації громадян, які отримали тимчасовий
захист в ЄС, здійснюють вимушено зовнішню міграцію, для
повернення в Україну, у тому числі й через портал/застосунок ДІЯ

Грудень 2022 Євроінтеграція,
Діджиталізація,
Модернізація безпеки і
оборони

6. Аналіз доступних активних програм зайнятості і підготовка
рекомендацій щодо формулювання механізмів економічної вигоди
для роботодавців для залучення осіб, які отримали тимчасовий
захист у ЄС, здійснюють зовнішню міграцію до ЄС, до реалізації
інвестиційних, інфраструктурних, соціальних проектів з
відновлення країни, що реалізуються в Україні національним
бізнесом та Урядом України

Грудень 2022 Економічна політика

7. Проведення інформаційної кампанії для внутрішньо переміщених
осіб та переміщених за кордон громадян про алгоритм дій для
самореалізації і отримання гідного доходу в Україні у воєнний
період, у тому числі й через портал/застосунок ДІЯ

Грудень 2022 Економічна політика,
Діджиталізація
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ПРОЕКТ

п/п Опис завдання по досягненню цілі Граничний термін виконання
завдання

Залежність завдання
від завдань інших

напрямів, сфер,
проблем

Ціль І. Створення Урядом України привабливих соціально-економічних та інфраструктурних умов для громадян України повернутися
та залишитися в Україні

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року

8. Проведення аналітичного дослідження про ефективність реалізації
соціально-економічної політики, чинних програм та державних
витрат на їх реалізацію на національному рівні щодо внутрішньо
переміщених осіб, осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС, осіб,
які проживають на тимчасово окупованих територіях, осіб, яких
насильно вивезли, депортували до рф і рб

Грудень 2022 Економічна політика,
Соціальна політика,
Захист прав людини,
Розвиток регіонів,
Євроінтеграція,
Освіта і наука,
Фінансова політика,
Культура і інформаційна
політика

9. Проведення аналітичного дослідження щодо визначення базової
статистичної інформації про осіб, які отримали тимчасовий захист
у ЄС за сприяння агентств системи ООН, у тому числі й через
портал/застосунок ДІЯ

Грудень 2022 Євроінтеграція,
Діджиталізація,
Розвиток безпеки і
оборони
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ПРОЕКТ

п/п Опис завдання по досягненню цілі Граничний термін виконання
завдання

Залежність завдання
від завдань інших

напрямів, сфер,
проблем

Ціль І. Створення Урядом України привабливих соціально-економічних та інфраструктурних умов для громадян України повернутися
та залишитися в Україні

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року

11. Розроблення змін до підзаконних нормативно-правових актів щодо
удосконалення обліку внутрішньо переміщених осіб та системи
оцінки потреб, у тому числі потреби у створенні умов для
повернення до покинутого місця проживання

Грудень 2022 Соціальна політика,
Розвиток регіонів,
Державне управління

12. Облаштування приміщень для тимчасового
проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб (будівлі
культурно-соціальної та адміністративної сфери, модульні будинки
та інші збірні або пересувні конструкції)

Грудень 2022 Розвиток регіонів,
Відновлення
інфраструктури

Етап 2: січень 2023 – грудень 2025 року

1. Проведення дослідження обсягів поширення і ефективності
застосування дистанційної роботи як форми організації праці
українських роботодавців в рамках збереження трудових відносин з
громадянами України, які отримали тимчасовий захист у ЄС

Грудень 2023 Економічна політика,
Діджиталізація
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ПРОЕКТ

2. Проведення аналізу ефективності реалізації активних програм
зайнятості, направлення державного та місцевого бюджетів,
бюджету фонду загальнообовʼязкового державного соціального
страхування на випадок безробіття, фонду осіб з інвалідністю на
досягнення цілей таких програм, скорочення рівня безробіття в
областях України, де обліковуються найбільша кількість
внутрішньо переміщених осіб

Грудень 2023 Економічна політика,
Розвиток регіонів,
Соціальна політика,
Фінансова політика

3. Проведення аналізу і складання професійного профілю внутрішньо
переміщених осіб в областях України

Грудень 2023 Економічна політика,
Соціальна політика,
Діджиталізація

4. Розроблення і затвердження нової методики профілювання осіб, які
шукають роботу, зареєстрованих безробітних, установами
Державної служби зайнятості

Грудень 2023 Економічна політика,
Соціальна політика,
Діджиталізація

5. Аналіз ефективності надання соціальної підтримки внутрішньо
переміщеним особам, тим з них, які потрапили у складні життєві
обставини, в рамках підготовки до Соціального кодексу

Грудень 2023 Соціальна політика,
Фінансова політика

6. Запровадження фінансових механізмів, спрямованих на підтримку
оренди житла внутрішньо переміщеними особами, які перебувають
у складних життєвих обставинах

Грудень 2023 Фінансова політика,
Соціальна політика

7. Проведення аналізу та вироблення пропозиції щодо доступності,
ефективності та безпечності умов зайнятості осіб, які проживають
на тимчасово окупованих територіях, але хочуть працювати на
території, підконтрольній Уряду України

Грудень 2023 Соціальна політика,
Економічна політика,
Фінансова політика,
Розвиток регіонів,
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Модернізація сфери
безпеки і оборони,
Діджиталізація,
Захист прав людини

9. Розроблення культурно-просвітницької кампанії для внутрішньо
переміщених осіб та переселенців за кордоном для стимулювання
повернення і залишення в Україні після проведення дослідження
психологічних перепон для адаптації переселенців до життя в
нових умовах та їх інтеграції у громаді в Україні, державах-членах
ЄС

Грудень 2024 Культура і інформаційна
політика,
Євроінтеграція,
Розвиток регіонів

10. Удосконалення системи державних стандартів надання соціальних
послуг з метою інтеграції внутрішньо переміщених осіб до життя у
приймаючій громаді

Грудень 2024 Соціальна політика,
Розвиток регіонів,
Діджиталізація

11. Визначення і розвиток професійних (для працівників) та бізнес
кластерів (для бізнесу) на рівні громад для формування
регіонального прогнозу попиту і пропозиції на ринку праці

Грудень 2024 Економічна політика,
Розвиток регіонів,
Соціальна політика,
Діджиталізація

12. Затвердження програми зайнятості внутрішньо переміщених осіб
та осіб, які переїхали на підконтрольну Уряду України територію
для відновлення інфраструктури (інформаційна кампанія, навчання
і професійна підготовка, корпоративна соціальна відповідальність
забудовників і підрядників, тимчасове (службове) житло)

Грудень 2024 Розвиток регіонів,
Економічна політика,
Соціальна політика
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13. Затвердження змін до методики формування регіонального
прогнозу попиту і пропозиції на ринку праці

Грудень 2025 Економічна політика,
Соціальна політика,
Розвиток регіонів,
Діджиталізація

14. Затвердження програм неформального короткострокового навчання
(перенавчання) внутрішньо переміщених осіб для задоволення
потреб у працівниках визначеної кваліфікації для зайнятості на
підприємствах, які зареєстровані в області, у пріоритетних видах
економічної діяльності, визначених на рівні областей

Грудень 2025 Розвиток регіонів,
Економічна політика,
Соціальна політика,
Освіта і наука

15. Запровадження (удосконалення діючих) механізмів наповнення
відповідних фондів та механізмів їх використання, зокрема
наповнення житлових фондів, шляхом:

- викуп житла;
- переобладнання нежитлових приміщень у житлові;
- безхазяйні приміщення;
- відумерла спадщина;
- зміна цільового призначення;
- неприбуткова оренда тощо

Грудень 2025 Відновлення
інфраструктури,
Розвиток регіонів

16. Затвердження програми залучення громадян, які отримали
трудовий досвід в інших державах, до реалізації державних
цільових програм відновлення України, регіональних
інвестиційних проектів

Грудень 2025 Економічна політика,
Евроінтеграція,
Розвиток регіонів,
Відновлення
інфраструктури
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17. Створення інтеграційної інформаційної інтерактивної платформи
взаємодії та підтримки переміщених осіб “Самореалізація в
Україні”:

- надання інформації про формування і реалізацію державної
інтеграційної політики

- інформування про діяльність Міністерства реінтеграції,
уповноважених осіб з питань інтеграції, Національне
агентство України з питань захисту прав і свобод громадян
України, які отримали тимчасовий прихисток на території
держав - членів ЄС та інших держав

- канал комунікації уповноважених осіб з питань інтеграції із
бенефіціарами та стейкхолдерами

- проведення онлайн навчання та комунікаційних сесій для та
серед уповноважених з питань інтеграції

- канал комунікації про умови, які створюються для інтеграції
бенефіціарів в обраних регіонах

- надання послуг особам, на яких направлена інтеграційна
політика

- обмін інформацією про регіональний ринок праці,
економічну спеціалізацію регіонального та місцевого
бізнесу, оцінку потенціалу до розвитку, аналітичною
інформацією про ринок праці у регіонах, громадах, а також
про пропозиції роботи для бенефіціарів інтеграційної
політики, про кадровий резерв з числа осіб, які залучені чи
хочуть здійснювати внутрішню міграцію, або мають
трудовий досвід у ЄС, але хочуть повернутися до України, їх
професійну приналежність, кваліфікацію, трудовий досвід,
кваліфікаційні вимоги для виконання затребуваних у регіоні
робіт

Грудень 2025 Діджиталізація,
Економічна політика,
Соціальна політика,
Розвиток регіонів
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18. Затвердження програми кадрового резерву для внутрішньо
переміщених осіб та переселенців, які хочуть повернутися до
України

Грудень 2025 Економічна політика,
Соціальна політика,
Розвиток регіонів,
Діджиталізація

19. Прийняття рекомендацій для розвитку в громадах ринку оренди
житла для внутрішньо переміщених осіб, осіб, які повертаються
з-за кордону

Грудень 2025 Економічна політика,
Фінансова політика,
Розвиток регіонів

20. Відбудова та відновлення соціальної, освітньої, культурної,
оздоровчої інфраструктури, з урахуванням норм по безбарʼєрності
доступу до таких обʼєктів за визначеними на рівні областей
графіками

Грудень 2025 Відбудова
інфраструктури,
Розвиток регіонів

21. Створення робочих місць на відновлених обʼєктах соціальної,
освітньої, культурної, оздоровчої інфраструктури, планування та
підготовка зареєстрованих безробітних до працевлаштування на
таких обʼєктах державної, комунальної власності

Грудень 2025 Економічна політика,
Розвиток регіонів

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року

1. Використання механізмів підтримки сімейного, соціального,
ветеранського бізнесу для внутрішньо переміщених осіб, осіб, які
отримали тимчасовий захист у ЄС, здійснили зовнішню трудову
міграцію до держав-членів ЄС, та членів їх сімей, для
стимулювання повернення і залишення в Україні

Грудень 2026 Економічна політика,
Захист прав ветеранів,
Соціальна політика,
Євроінтеграція
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2. Забезпечена система інформування внутрішньо переміщених осіб
щодо стану покинутого ними місця проживання, відновлення і
функціонування його соціальної інфраструктури, зони
розмінування та іншої інформації, яка може сприяти прийняттю
зваженого рішення щодо повернення на покинуте місце
проживання

Грудень, 2026 р. Модернізація системи
безпеки,
Відновлення та розвиток
регіонів,
Соціальний захист

Етап 1: червень 2022 року –
кінець 2022 року

Етап 2: січень 2023 року
– грудень 2025 року

Етап 3: січень 2026 року
– грудень 2032 року

Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу
Питання міграції та сприяння реінтеграції громадянам України у взаємовідносинах з ЄС, до початку війни розглядалися більше через призму
безпеки кордонів. Така співпраця має знайти продовження у поглибленні взаємодії щодо інтеграції, міграції, прихистку у звʼязку з набуттям
Україною статусу кандидата на вступ до ЄС та величезною кількістю людей, які шукають прихистку у ЄС, для повернення яких в Україні
створюються необхідні соціально-економічні, інфраструктурні умови

Загальна ціль ІІ
Вироблення нової партнерської взаємодії між Україною та ЄС щодо повернення в Україну її громадян

Ціль яку необхідно досягти для вирішення
проблеми на кожному етапі

2.1. Проведення аналізу
даних щодо осіб, які отримали
тимчасовий захист у ЄС

2.2. Національні органи, які формують і
реалізують державну політику у сфері міграції,
притулку, інтеграції, управління кордонами
діють злагоджено у солідарності та партнерстві
з ЄС та державами-членами ЄС
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Етап 1: червень 2022 року –
кінець 2022 року

Етап 2: січень 2023 року
– грудень 2025 року

Етап 3: січень 2026 року
– грудень 2032 року

Термін виконання в межах етапу 4 квартал 2022 р. 2023-2032 р.р.

Ризики, які впливають на досягнення цілі неефективна взаємодія між
органами влади для
налагодження співпраці з
органами держав-членів ЄС,
відомствами ЄС, які є
власниками даних,
агентствами системи ООН

продовження воєнних дій,
недостатні ресурси на відновлення
соціально-економічної активності в громадах, повільне
відновлення інфраструктури,
прийняття державами-членами ЄС програм для
інтеграції українців у сферу освіти, на ринок праці,
спрощення ведення бізнесу для релокованих з України
підприємств,
в міжнародному договорі про зобовʼязання України
для набуття членства в ЄС (після надання статусу
кандидата на вступ до ЄС) не буде визначено принципи
співпраці у сфері міграції, притулку, інтеграції,
управління кордонами одночасно (стаття 16 чинної
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС не містить
підходи до співробітництва у сфері інтеграції)

Вимірюваний показник досягнення цілі Кількість громадян України,
які отримали тимчасовий
захист, з розподілом за
критеріями. Основні критерії:
загальна кількість дорослих
загальна кількість дітей

Загальна кількість громадян України, які повернулися,
після перебування в ЄС довше трьох місяців
Кількість жінок, які повернулися, після перебування в
ЄС довше трьох місяців
Кількість чоловіків, які повернулися, після
перебування в ЄС довше трьох місяців
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Етап 1: червень 2022 року –
кінець 2022 року

Етап 2: січень 2023 року
– грудень 2025 року

Етап 3: січень 2026 року
– грудень 2032 року

стать
вік
країна вʼїзду
приймаюча держава-член ЄС
звернення до державної
служби зайнятості
факт легального
працевлаштування
професійна кваліфікація
кількість звернень за
отриманням тимчасового
захисту
кількість відмови у наданні
тимчасового захисту
отримання соціальних виплат
отримання соціальних послуг
% виявлених порушень
трудових прав українців
кількість дозволів на
застосування праці, які були
видані українцям, їх тип, у
2022

Кількість дітей, які повернулися, після перебування в
ЄС довше трьох місяців, із супроводженням
Кількість громадян України, які отримують освіту
дистанційно в Україні, перебуваючи в державі-члені
ЄС
Кількість громадян України, які отримують соціальні
послуги в Україні після повернення
Кількість громадян України, які працевлаштувалися
протягом місяця після повернення
Кількість громадян України, які започаткували бізнес
після повернення

Під поверненням для вимірювання показника
досягнення цілі розуміється: реєстрація перетину
кордону України осіб, щодо яких є відомості про
відсутність в Україні довше трьох місяців, наявність
тимчасового захисту в ЄС, не здійснення повторного
виїзду через місяць після повернення

Кількість укладених міжнародних договорів про
співпрацю з питань інтеграції, міграції, прихистку з
державами-членами ЄС
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Етап 1: червень 2022 року –
кінець 2022 року

Етап 2: січень 2023 року
– грудень 2025 року

Етап 3: січень 2026 року
– грудень 2032 року

кількість дозволів на
проживання в рамках
воззʼєднання родини, у 2022
доступність для
працевлаштування
українськими роботодавцями
готовність повернутися при
отриманні пропозиції роботи в
Україні

Загальний розмір потреби у фінансових
ресурсах для досягнення цілі

Буде визначено після проведення необхідних розрахунків

Зв’язок цілі з іншими напрямами Евроінтеграція
Модернізацій сфери безпеки і оборони
Економічна політика
Соціальна політика
Діджиталізація
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Визначення завдань по досягненню цілі ІІ

п/п Опис завдання по досягненню цілі Граничний термін виконання
завдання

Залежність завдання від
завдань інших напрямів,

сфер, проблем

Ціль ІІ.
Вироблення нової партнерської взаємодії між Україною та ЄС щодо повернення в Україну її громадян

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року

1. Проведення всебічного комплексного аналізу даних щодо осіб, які
отримали тимчасовий захист

Грудень 2022 Євроінтеграція,
Модернізація безпеки і
оборони

Етап 2: січень 2023 – грудень 2025 року

1. Проведення аналізу ефективності діючих міжнародних договорів про
управління міграцією, трудовою міграцією, соціальний захист,
уникнення подвійного оподаткування, законодавства ЄС, у
відповідність до якого має бути приведене законодавство України у
контексті підготовки пропозицій щодо удосконалення партнерської
взаємодії між Україною та ЄС стосовно повернення в Україну її
громадян

Грудень 2023 Євроінтеграція,
Економічна політика,
Соціальна політика,
Фінансова політика
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2. Запровадження інструменту “Ситуаційно-консультаційний центр” на
базі Національного агентства з питань захисту прав і свобод
громадян України (за умови створення такого), які отримали
тимчасовий прихисток на території держав - членів ЄС та інших
держав, для взаємодії з експертами та міжнародними партнерами для
підготовки рекомендацій щодо узгодженої реалізації інтеграційної та
міграційної політик

Грудень 2025 Євроінтеграція

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року

1. Запровадження системи оцінки ризиків, прогнозування динаміки
зовнішніх міграційних рухів громадян України до ЄС та інших країн
та перспектив їх швидкого повернення, орієнтуючись на Новий пакт
ЄС про міграцію та прихисток, Стратегію ЄС по добровільному
поверненню та реінтеграції громадян третіх країн

Грудень 2026 Європейська інтеграція,
Модернізація та розвиток
сфери безпеки і оборони,
Діджиталізація

2. Налагодження автоматичного обміну інформацією між системами
даних у сфері міграції, прихистку, інтеграції, управління кордонами,
з урахуванням вимог до їх наповнення, визначених на рівні ЄС

Грудень 2028 Європейська інтеграція,
Модернізація та розвиток
сфери безпеки і оборони

3. Укладення з державами-членами ЄС міжнародних договорів про
співпрацю з питань міграції, інтеграції, прихистку

Грудень 2032 Європейська інтеграція,
Розвиток регіонів

4. Забезпечення міждержавного обміну даними та моніторинг
управління міграцією між Україною та державами-членами ЄС,
Eurostat

Грудень, 2032 р. Європейська інтеграція,
Модернізація у сфері
безпеки і оборони

5. Посилення взаємодії з українською діаспорою та залучено
представників діаспори до реалізації проектів, пов’язаних з

Грудень 2032 Європейська інтеграція,
Розвиток регіонів
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посиленням інтеграційної спроможності громад та відновлення
культурної, освітньої, економічної, соціальної, інфраструктурної
привабливості регіонів

Етап 1: червень 2022 року –
кінець 2022 року

Етап 2: січень 2023 року
– грудень 2025 року

Етап 3: січень 2026 року
– грудень 2032 року

Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу
Загроза демографічному стану України та відтік кваліфікованих спеціалістів в усіх сферах суспільного життя

Загальна ціль ІІІ
Забезпечення злагодженості у формуванні та реалізації інтеграційної політики шляхом міжсекторальної взаємодії органів влади та

місцевого самоврядування

Ціль яку необхідно досягти для вирішення
проблеми на кожному етапі

Наявність механізму ефективної міжсекторальної взаємодії органів влади та місцевого
самоврядування для повернення громадян, які залишаються в Україні

Термін виконання в межах етапу 2022-2032

Ризики, які впливають на досягнення цілі Відсутність політичної волі
Тривалість воєнних дій
Обмеженість джерел фінансування
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Етап 1: червень 2022 року –
кінець 2022 року

Етап 2: січень 2023 року
– грудень 2025 року

Етап 3: січень 2026 року
– грудень 2032 року

Інтеграційна політика, яку проводять держави-члени ЄС для утримання і залучення
громадян України до різних сфер життя

Вимірюваний показник досягнення цілі Затвердження  основних засад  інтеграційної політики
Протягом другого року запровадження інтеграційної платформи (з 2026 р.) понад 60%
переміщених осіб оцінюють роботу інтеграційної платформи “позитивно” та вважають
“корисною” якість інформації на платформі

Переміщені особи зайняті, інтегруються у соціально-економічне життя обраної громади,
сплачують податки, не потребують соціальних виплат від держави

Загальний розмір потреби у фінансових
ресурсах для досягнення цілі

Буде визначено після проведення необхідних розрахунків

Зв’язок цілі з іншими напрямами Захист прав людини
Відновлення інфраструктури
Економічна політика
Фінансова політика
Соціальна політика
Розвиток регіонів
Освіта і наука
Культура та інформаційна політика
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Етап 1: червень 2022 року –
кінець 2022 року

Етап 2: січень 2023 року
– грудень 2025 року

Етап 3: січень 2026 року
– грудень 2032 року

Євроінтеграція
Модернізація безпеки і оборони

Визначення завдань по досягненню цілі ІІІ

п/п Опис завдання по досягненню цілі Граничний термін виконання
завдання

Залежність завдання
від завдань інших

напрямів, сфер,
проблем

Ціль ІІІ.
Забезпечення злагодженості у формуванні та реалізації інтеграційної політики шляхом міжсекторальної взаємодії органів влади та

місцевого самоврядування

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року

1. Схвалення плану дій для захисту прав, інтересів і свобод громадян
України, які отримали тимчасовий прихисток на території
держав-членів ЄС та інших держав

Грудень, 2022 Європейська інтеграція,
Державне управління,
Діджиталізація

Етап 2: січень 2023 – грудень 2025 року

2. Затвердження основних засад інтеграційної політики Грудень 2023 Євроінтеграція,
Соціальний захист,
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Відновлення та розвиток
економіки,
Відновлення та
розбудова
інфраструктури,
Модернізація та
розвиток сфери безпеки і
оборони

3. Створення Національного агентства з питань захисту прав і свобод
громадян України, які отримали тимчасовий прихисток на території
держав - членів ЄС та інших держав

Січень 2023 Євроінтеграція,
Модернізація та
розвиток сфери безпеки і
оборони

4. Затвердження нової державної міграційної політики України Грудень 2024 Євроінтеграція,
Модернізація у сфері
безпеки і оборони,
Економічна політика,
Соціальна політика,
Освіта і наука,
Відновлення та розвиток
інфраструктури

5. Затвердження положення про уповноважених осіб з питань інтеграції Червень 2023 Модернізація у сфері
безпеки і оборони

6. Розроблення системи моніторингу кризових і форс-мажорних
ситуацій в сфері інтеграції та внутрішньої міграції, прогнозування

Грудень 2025 Євроінтеграція,
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розвитку інтеграційних потреб в регіонах та впливу на них зовнішніх
міграційних рухів

Модернізація сфери
безпеки і оборони

7. Прийняття змін до Законів України «Про зовнішню трудову
міграцію», «Про зайнятість населення», «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства», для приведення у відповідність
до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Директив ЄС щодо
трудової міграції з тим, щоб громадяни України працювали в ЄС
легально і поверталися до України

Грудень 2025 Європейська інтеграція,
Економічна політика,
Соціальна політика

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року

1. Розроблення і запуск інтеграційної інформаційної інтерактивної
платформи взаємодії та підтримки переміщених осіб “Самореалізація
в Україні”

Грудень 2026 Діджиталізація

2. Державна стратегія регіонального розвитку адаптована до політики
інтеграції та базується на smart-підходах розвитку громад і регіонів за
такими параметрами: безпека, соціально-економічна привабливість,
економічна стабільність, соціальна підтримка, екологічна безпека,
зелені робочі місця, рівні можливості та безбар’єрність

грудень 2027 Європейська інтеграція,
Розвиток регіонів
Економічна політика,
Соціальна політика

3. Удосконалення підходів для формування державної статистичної
інформації з питань внутрішніх та зовнішніх міграційних рухів

Грудень, 2030 р. Європейська інтеграція,
Модернізація у сфері
безпеки і оборони

28



ПРОЕКТ

Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми:

п/п Назва програмного документу Поточний стан

1. Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження
середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до
2024 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28
жовтня 2021 р. № 1364-р

Виконується (потребує актуалізації, ураховуючи наслідки
військової агресії РФ проти України)

2. Стратегія людського розвитку, затверджена Указом Президента України
від 2 червня 2021 року № 225/2021

Виконується (потребує актуалізації, ураховуючи наслідки
військової агресії РФ проти України)

3. Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на
період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 14 квітня 2021 р. № 366-р

Виконується (потребує актуалізації, ураховуючи наслідки
військової агресії РФ проти України)

4. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки,
затверджена постаново Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. №
695

Виконується (потребує актуалізації, ураховуючи наслідки
військової агресії РФ проти України)

5. Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, затверджені Указом
президента 30 вересня 2019 року № 722/2019

Виконуються (потребує актуалізації, ураховуючи наслідки
військової агресії РФ проти України)

6. Національна економічна стратегія на період до 2030 року, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2021 р. № 202

Виконується (потребує актуалізації, ураховуючи наслідки
військової агресії РФ проти України)

7. Стратегія державної міграційної політики України на період до 2025 року,
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017
р. № 482-р

Виконується (потребує актуалізації, ураховуючи наслідки
військової агресії РФ проти України)
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Необхідне нормативно-правове забезпечення

п/п Назва НПА Зміст розробки/ змін НПА Орган державної
влади,

відповідальний
за розробку/ змін

НПА

Термін
розробк

и

Гранична
дата

набрання
чинності

1. Внесення змін до постанови КМУ «Деякі
питання Міністерства з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій»

Метою проекту акта є визначення та
забезпечення інституційної спроможності
для формування нової інтеграційної
політики.

Мінреінтеграції
Інші
заінтересовані
ЦОВВ
ОВА

Грудень
2022

Грудень
2022

2. Внесення змін до низки Законів України «Про
Кабінет Міністрів України», «Про центральні
органи виконавчої влади», Постанови КМУ «Про
затвердження Регламенту Кабінету Міністрів
України» щодо координації питань інтеграції

Прийняття проекту акта необхідне для
визначення механізму координації реалізації
повноважень між центральними органами
виконавчої влади з питань інтеграції.
Прийняття Постанови КМУ також
визначатиме засади та механізм проведення
експертизи проектів нормативно-правових
актів щодо їхнього врахування питань
інтеграції

Мінреінтеграції
Інші
заінтересовані
ЦОВВ
ОВА

Грудень
2022

Грудень
2022

3. Внесення змін до Законів України «Про місцеві
державні адміністрації», «Про місцеве
самоврядування» для забезпечення реалізації
цілісної інтеграційної політики

Метою проекту акта є забезпечення
функціонування системи Уповноважених з
питань інтеграції

Мінреінтеграції
Інші
заінтересовані
ЦОВВ
ОВА

Грудень
2022 р.

Січень
2023 р.
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4. Затвердження стратегії розвитку Єдиної
електронної інтеграційної платформи та
інформаційного вебпорталу

Метою проекту акта є визначення умов і
вимог до створення інтеграційної
інформаційної інтерактивної платформи
взаємодії та підтримки переміщених осіб
“Самореалізація в Україні”, визначення
етапів впровадження, завдань, яким має
відповідати інтерактивна платформа

Мінреінтеграції
Мінцифри
МЗС
Інші
заінтересовані
ЦОВВ

Грудень
2023 р.

Грудень
2024 р.

5. Проект розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до розпорядження
Кабінету Міністрів України Про схвалення
Стратегії державної міграційної політики
України на період до 2025 року, схваленої
розпорядженням КМУ від 12 липня 2017 р. №
482-р»

Проект акта спрямований на затвердження
нової міграційної політики, з урахуванням
наслідків збройної агресії рф проти України

Мінреінтеграції
МЗС
Інші
заінтересовані
ЦОВВ

Грудень
2023 р.

Грудень
2024 р.

6. Проект розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до розпорядження
Кабінету Міністрів України Про схвалення
Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених
осіб та впровадження середньострокових рішень
щодо внутрішнього переміщення на період до
2024 року, схваленої розпорядженням КМУ від
28 жовтня 2021 р. № 1364-р»

Проект акта спрямований на затвердження
нової інтеграційної політики внутрішньо
переміщених осіб, з урахуванням наслідків
збройної агресії рф проти України

Мінреінтеграції
Мінсоцполітики
Інші
заінтересовані
ЦОВВ

Грудень
2022 р.

Грудень
2023 р.

7. Проект постанови Кабінету Міністрів «Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України щодо удосконалення обліку
внутрішньо переміщених осіб»

Метою проекту акта є удосконалення обліку
внутрішньо переміщених осіб та системи
оцінки потреб, зокрема, шляхом
удосконалення функціонування Єдиної
інформаційної системи соціальної сфери, у
тому числі з можливістю внесення
інформації про потреби внутрішньо
переміщених осіб через Єдиний державний
вебпортал електронних послуг

Мінсоцполітики
Мінцифри
Мінреінтеграції
Інші
заінтересовані
ЦОВВ

Грудень
2022 р.

Грудень
2022 р.
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8. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 29 квітня 2022 р. № 495 щодо
розширення механізмів наповнення відповідних
фондів та механізмів їх використання

Запровадження (удосконалення діючих)
механізмів наповнення відповідних фондів
та механізмів їх використання, зокрема
наповнення житлових фондів, шляхом:

● викуп житла;
● переобладнання нежитлових

приміщень у житлові;
● безхазяйні приміщення;
● відумерла спадщина;
● зміна цільового призначення;
● неприбуткова оренда тощо

Мінрегіон
Мінреінтеграції
Мінфін

Грудень
2024 р.

Грудень
2025 р.

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження положення про Національне
агентство з питань захисту прав і свобод
громадян України (за умови створення такого),
які отримали тимчасовий прихисток на території
держав - членів ЄС та інших держав»

Метою проекту акта є створення
Національного агентства, одними з
основних завдань якого будуть захист прав
громадян України, які отримали тимчасовий
прихисток на території держав - членів ЄС
та інших держав, та взаємодії з експертами
та міжнародними партнерами для
підготовки рекомендацій щодо узгодженої
реалізації інтеграційної та міграційної
політик

Мінреінтеграції
МЗС
Мінсоцполітки
МКІП
Мінрегіон
Інші
заінтересовані
ЦОВВ

Грудень
2022 р.

Січень
2023 р.
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10
.

Проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо членства України в
ЄС»

Метою проекту акта є прийняття змін до
Законів України «Про зовнішню трудову
міграцію», «Про зайнятість населення»,
«Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства», для приведення у
відповідність до Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС, Директив ЄС щодо
трудової міграції з тим, щоб громадяни
України працювали в ЄС легально і
поверталися до України

Мінреінтеграції
МЗС
Інша
заінтересовані
ЦОВВ

Грудень
2024

Грудень
2025

Новий порядок денний для інтеграції та мобільності:
створення привабливих соціально-ек
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Список пропонованих загальнонаціональних проектів
структурних умов для громадян України

Опис
проекту

Обґрунтува
ння

необхідност
і проекту

Якісні
показники
виконання

проекту

Економічний ефект 
Головний

відповідаль
ний орган
державної

влади

Орієнтов
на

потреба у
фінансува
нні (млн.

грн)

Пропоновані
джерела

фінансуванн
я

Необхідне
нормативно-пра

вове
забезпечення

Суміжна
сфера

регулювання
права ЄС

(загальний
коментар)

до
завдання

N з
підпункту

2.3

(вплив на ВВП,
бюджет, зайнятість

тощо)

Новітня
інтеграційн
а політика
України

Затвердження
підходів до
формування і
реалізації
інтеграційної
політики
України

Прийнято
закони,
підзаконні
акти, які
визначають
повноваженн
я
Міністерства
інтеграції для
формування
інституційної
політики та
координації її
реалізації
іншими
відомствами,
а також
затверджені
підходи до
формування і
реалізації
інтеграційної
політики у
період дії
воєнного
стану

Не менше 15 мільйонів
громадян України, які є 
переміщеними особами,
повернулися до України (в
т.ч. після
депортації/насильного
вивезення до РФ, РБ,
особи, які проживають на
тимчасово окупованих
територіях, особи, які
повернулися до України
після міграції до інших
країн) зможуть споживати
результати
міжсекторальної взаємодії
органів влади з
соціально-економічно-інф
раструктурних питань, що
дозволить їм
інтегруватися до
суспільного життя тих
громад 
перебування/проживання,
де місцева влада створює
безпечні, привабливі,
комфортні умови для
проживання і роботи

Міністерство
реінтеграції 

Додатковог
о
фінансуван
ня не
потребує.

державний
бюджет

Фінансуватиме
ться у рамках
існуючої
бюджетної
програми за
КПКВК
3901000
"Апарат
Міністерства з
питань 
реінтеграції
тимчасово
окупованих
територій
України"

Розроблення
Закону України
«Про депортованих
громадян України
під час військової
агресії РФ проти
України», внесення
змін до Законів
України «Про
Кабінет Міністрів
України», Закону
України «Про
місцеві державні
адміністрації»,
Закону України
«Про місцеве
самоврядування», 
Закону України
«Про забезпечення
прав і свобод
внутрішньо
переміщених
осіб»», «Про
забезпечення прав і
свобод громадян та
правовий режим на
тимчасово
окупованій

Суміжно з
політикою ЄС,
яка реалізується
для управління
сферами
міграції,
притулку,
інтеграції,
кордону,
відповідає
статтям 208-214
Договору про
функціонування
ЄС, а також
сприяє
виконанню,
зокрема, статей
6, 10, 14, 419,
420 Угоди про
асоціацію
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У кожній обласній
державній адміністрації
(обласній військовій
адміністрації) регіонів
релокації працюють не
менше трьох
уповноважених осіб з
питань інтеграції, міській
державній адміністрації
(міській військовій
адміністрації) з
населенням більше 100
тис. осіб регіонів
релокації, працює не
менше двох
уповноважених осіб з
питань інтеграції
консультативно-дорадчий
орган із залученням
постраждалого/переміщен
ого населення

території України»,
Постанов КМУ
«Про затвердження
Регламенту
Кабінету Міністрів
України, «Деякі
питання
Міністерства з
питань реінтеграції
тимчасово
окупованих
територій», а також
прийняття нових та
внесення змін до
чинних
нормативно-правов
их актів, які
забезпечують
запуск
інституційної
політики 

Новий
порядок
денний для
інтеграції та
мобільності
громадян 

Аналітичне
підсилення
формування і
реалізації
інтеграційної
та
міграційної
політики
України 

Сформульова
на державна
інтеграційна
політика та
нова
державна
міграційна
політики для
створення
привабливих
соціально-еко
номічних,
інфраструкту
рних умов
для громадян
України
повернутися і

Інтеграційна політика
формується на фактичних
даних, має комплексний
підхід до оцінки ризиків,
прогнозування розвитку
соціально-економічної
політики, моніторингу
реалізації інтеграційної
політики, аналізу
кризових і
форс-мажорних ситуацій

Міністерство
реінтеграції
(після
реорганізації 

6,0 млн.
грн.
(попередні
й
орієнтовни
й
розрахунок
)

інші джерела,
не заборонені
законодавство
м; бюджетного
фінансування
не потребує 

Внесення змін
(перегляд) до
Стратегії інтеграції
внутрішньо
переміщених осіб
та впровадження
середньострокових
рішень щодо
внутрішнього
переміщення на
період до 2024
року та Плану
заходів з її
реалізації,
затверджених
розпорядженням
КМУ від 28 жовтня
2021 р. № 1364-р.

Суміжно з
політикою ЄС,
яка реалізується
для управління
сферами
міграції,
притулку,
інтеграції,
кордоном
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ПРОЕКТ

залишитися в
Україні Розроблення

державної 
міграційної
стратегії

Інтеграційн
а
інформацій
на
інтерактивн
а платформа
взаємодії та
підтримки
переміщени
х осіб
“Самореаліз
ація в
Україні” 

Розбудова
цифрової
інтеграційної
інформаційно
ї платформи

Цифрова
інтеграційна
інформаційна
платформа
запущена в
промислову
експлуатацію

Не менше 60% громадян,
які залучені та/або
вимушені звернутися до
внутрішньої міграції,
взаємодіють з
уповноваженими особами
з питань інтеграції та
користуються послугами
через інтеграційну
платформу

Міністерство
реінтеграції
(після
реорганізації 

3,5 млн.
грн.

(попередня
орієнтовна
вартість
опрацюван
ня та
створення
технічного
завдання та
визначення
архітектури
та іншого
функціонал
у (рішень)
необхідног
о для
запуску
платформи)

державний
бюджет

джерела, не
заборонені
законодавство
м (кошти
міжнародних
партнерів)

Підлягає
розробленню

Суміжно з
політикою ЄС,
яка реалізується
для управління
сферами
міграції,
притулку,
інтеграції, 
кордоном,
відповідає
статтям 208-214
Договору про
функціонування
ЄС, а також
сприяє
виконанню,
зокрема, статей
6, 10, 14, 419,
420 Угоди про
асоціацію
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