
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  прав  людини ,  деокупації  та  реінтеграції  тимчасово  окупованих

територій  у  Донецькій ,  Луганській  областях  та  Автономної  Республіки  Крим ,
міста  Севастополя ,  національних  меншин  і  міжнаціональних  відносин

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02    
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О. РЕЗНІКОВУ

Шановний Олексію Юрійовичу!

За підсумками засідання Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних 
відносин (далі – Комітет), проведеного 1 квітня 2021 року за Вашої участі, керуючись 
положеннями ст. 17 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», направляємо 
перелік питань народних депутатів України – членів Комітету до Міністерства з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, які були висловлені під час засідання 
та відповіді на які потребують додаткової деталізації:

1. Яка кількість внутрішньо переміщених осіб отримали у 2020 році житло за 
рахунок коштів Державного бюджету України та за рахунок допомоги від урядів іноземних 
держав? Інформацію просимо надати у розрізі регіонів та конкретних населених пунктів 
України.

2. Яким є відсоток використання у 2020 році коштів, виділених  з Державного 
бюджету України та отриманих в якості допомоги від урядів іноземних держав, на 
забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом?

3. Чи планується розробка Міністерством з питань реінтеграції  тимчасово 
окупованих територій України Стратегії  інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської 
областей?

4. Яким було у 2020 році та яке передбачене на 2021 рік державне фінансування на 
виробництво власного контенту телеканалу "Дом" та трансляцію його в ефірі? Просимо надати 
перелік країн, на які розповсюджується мовлення телеканалу "Дом"?

5. Які дії були здійснені (та які заплановані) Міністерством з питань реінтеграції  
тимчасово окупованих територій України щодо врегулювання питання відновлення 
інфраструктури та надання допомоги жителям селища Опитне Ясинуватського району 
Донецької області (депутаський запит Яковлєвої Н.І та Мокана В.І. від 18.11.2020 року)? 

6. Просимо надати інформацію щодо розподілу у 2021 році бюджетних коштів, які 
надаються для фінансування телеканалів, віднесених до сфери управління Міністерства з 
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, з визначенням чітких критеріїв, 
за якими здійснювався даний розподіл.

З повагою

Голова Комітету                                                                                               Д. ЛУБІНЕЦЬ
ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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