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Документ 539-2018-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2018 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 липня 2018 р. № 539-р  
Київ 

Про схвалення Стратегії інформаційної реінтеграції Донецької та 
Луганської областей 

1. Схвалити Стратегію інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей, 
що додається. 

2. Міністерству інформаційної політики разом із заінтересованими центральними 
органами виконавчої влади розробити та подати у шестимісячний строк Кабінетові 
Міністрів України проект плану заходів щодо реалізації Стратегії, схваленої цим 
розпорядженням. 

Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН 
Інд. 73 

 

  
СХВАЛЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 26 липня 2018 р. № 539-р 

СТРАТЕГІЯ  
інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей 

 

Проблема, яка потребує розв’язання 

В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України одним із 
ключових завдань державної політики є реінтеграція тимчасово окупованої 
території у Донецькій та Луганській областях. 
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Протягом чотирьох років збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях громадяни України перебувають у закритому 
інформаційному просторі з переважаючим контролем засобів масової 
інформації з боку незаконних збройних формувань. 

Після встановлення та здійснення загального контролю збройними 
формуваннями Російської Федерації та окупаційною адміністрацією 
Російської Федерації над тимчасово окупованими територіями у Донецькій 
та Луганській областях збройні формування Російської Федерації також 
захопили об’єкти інформаційної інфраструктури, а саме: телевізійні вежі, 
ретранслятори та кабельні мережі. Також були сформовані та розпочали 
роботу редакції телеканалів, радіостанцій і друкованих засобів масової 
інформації. У результаті була створена монополізована та ієрархічна 
інформаційна система, центральне місце в якій посідає антиукраїнська 
агітація та пропаганда країни-агресора - Російської Федерації. При цьому 
доступ громадян України до українських засобів масової інформації на 
зазначених територіях є обмеженим або повністю відсутнім. 

Переконання громадян України, які проживають на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській областях, а також прилеглих до них 
територіях, формуються в умовах постійної інформаційної агресії Російської 
Федерації з використанням інформаційних технологій, спрямованих на 
послаблення інституційних зв’язків з Україною. 

Під впливом зазначених чинників формується негативний, необ’єктивний 
образ України. 

Крім цього, створена в тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях монополізована та ієрархічна інформаційна система 
використовується Російською Федерацією для розпалювання національної 
та релігійної ворожнечі, пропаганди війни, насильницької зміни 
конституційного ладу України, порушення територіальної цілісності та 
суверенітету України. 

Таким чином, процес реінтеграції тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях повинен супроводжуватися їх 
інформаційною реінтеграцією. У зв’язку з цим необхідно розробити та 
реалізувати системну державну комунікацію з громадянами України, які 
проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 
областях. 



В основу Стратегії покладені завдання інформаційної політики України з 
інформаційної реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях. 

 

Мета і строки реалізації Стратегії 

Метою Стратегії є: 

1. реалізація інформаційних прав і свобод людини і громадянина, 
підвищення рівня підтримки громадянами України державної політики 
у сфері інформаційної реінтеграції тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях; 

2. впровадження ефективного механізму для забезпечення доступу 
громадян України, які проживають на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській областях, а також прилеглих до 
них територіях, до загальноукраїнського інформаційного простору. 

Реалізація Стратегії розрахована на період до 2020 року. 

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми 

Досягнення мети Стратегії потребує виконання таких завдань: 

1. протидія використанню Російською Федерацією, яка чинить злочин 
агресії проти України, інформаційних технологій, спрямованих на 
розпалювання національної та релігійної ворожнечі, пропаганду війни, 
насильницьку зміну конституційного ладу України, порушення 
територіальної цілісності та суверенітету України; 

2. зміцнення почуття спільності між громадянами України, які 
проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях, прилеглих до них територіях, а також 
громадянами України, які проживають в інших регіонах України; 

3. створення умов для задоволення потреб населення тимчасово 
окупованих територій в об'єктивній, оперативній і достовірній 
інформації; 

4. забезпечення доступності інформації для осіб з інвалідністю. 

 



Мета і завдання Стратегії можуть бути досягнуті шляхом вжиття 
комплексу заходів. 

Інституціональні заходи: 

1. посилення координації в інформаційній сфері між органами виконавчої 
влади, що беруть участь у формуванні та реалізації державної політики 
щодо Донецької та Луганської областей; 

2. налагодження механізму реалізації інформаційної політики органами 
виконавчої влади на місцевому рівні у Донецькій та Луганській 
областях; 

3. залучення інститутів громадянського суспільства до розроблення та 
виконання заходів Стратегії. 

 

Інструментальні заходи для територій, прилеглих до тимчасово 
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях 

В умовах мовлення українських телерадіокомпаній та присутності інших 
українських засобів масової інформації, у тому числі Інтернет-видань, 
особливу увагу необхідно приділити таким напрямам роботи: 

1. нейтралізація впливу телерадіомовників з тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях; 

2. забезпечення стійкого і повного покриття територій, прилеглих до 
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, 
сигналом українських телерадіомовників; 

3. збільшення частки та якості тематичного текстового та 
аудіовізуального контенту для громадян України, які проживають на 
території, прилеглій до тимчасово окупованих територій у Донецькій 
та Луганській областях. 

 

Інструментальні заходи для тимчасово окупованих територій в 
Донецькій та Луганській областях 

Повне відновлення мовлення українських телерадіокомпаній можливе лише 
за умови звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях та відновлення на зазначених територіях 
конституційного ладу. 



В умовах обмеженого мовлення українських телерадіокомпаній та 
обмеженого доступу до інших українських засобів масової інформації, у 
тому числі Інтернет-видань, особливу увагу необхідно приділити таким 
напрямам роботи: 

1. розширення зони наземного ефірного мовлення українських 
телерадіокомпаній з територій, прилеглих до тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях; 

2. створення системи виготовлення та розповсюдження спеціалізованого 
контенту для громадян України, які проживають на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях; 

3. забезпечення можливості отримання інформації особам з порушеннями 
зору та слуху у доступній формі; 

4. проведення системної роботи з внутрішньо переміщеними особами як 
з важливим каналом комунікації з громадянами України, які 
проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях. 

 

Смислове наповнення комунікації з громадянами України, які 
проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 

Луганські областях, а також прилеглих до них територіях 

Для забезпечення процесу реінтеграції комунікація з громадянами України, 
які проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях, повинна базуватися на таких засадах: 

1. Україна - це стала держава з перспективним майбутнім, яка, не 
дивлячись на складність поточної ситуації, забезпечує гідний рівень 
життя та безпеку своїх громадян, а також надає їм можливості для 
розвитку; 

2. Україна - це справедлива держава, у якій панують не лише принцип 
верховенства права і закону, але також і моральний принцип 
справедливості: українська держава бере до уваги і розуміє обставини, 
в яких опинилися тимчасово окуповані території у Донецькій та 
Луганській областях, внаслідок встановлення та здійснення загального 
контролю збройними формуваннями Російської Федерації та 
окупаційною адміністрацією Російської Федерації; 

3. історично Донецька та Луганська області завжди були частиною 
єдиного економічного, соціального, культурного українського 
простору. Донецька та Луганська області і надалі залишатимуться 
частиною України; 



4. громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській областях, були введені в оману 
та стали “заручниками” політиків з Російської Федерації, які розв’язали 
конфлікт в Україні, переслідуючи власні геополітичні цілі; 

5. тільки європейська інтеграція України може повністю розкрити весь 
потенціал України як незалежної держави та Донецької і Луганської 
областей як її невід’ємних частин. 

Реалізація Стратегії передбачає широку співпрацю органів виконавчої влади 
та інститутів громадянського суспільства. 

 

Очікувані результати 

Реалізація Стратегії дасть змогу: 

1. створити єдину систему координації та реалізації державної політики з 
інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей; 

2. сформувати у громадян України, які проживають на тимчасово 
окупованих територіях, а також прилеглих до них територіях, 
розуміння та підтримку їх приналежності до українського політичного, 
економічного та культурного простору. 

 

Обсяг фінансових та матеріально-технічних ресурсів 

Реалізація Стратегії здійснюється за рахунок та в межах коштів державного 
та місцевих бюджетів, суб’єктів інформаційної діяльності, коштів 
міжнародної технічної допомоги, внесків заінтересованих міжнародних 
організацій та інших джерел, не заборонених законом. 

  



 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
реалізації Стратегії інформаційної реінтеграції Донецької та 

Луганської областей» 
 

 
1..Резюме  
Проєкт акта розроблено Міністерством культури та інформаційної 

політики України з метою впровадження ефективного механізму 
забезпечення повернення громадян України, які проживають на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, а також на 
прилеглих до них територіях, в український інформаційний простір, 
забезпечення їх доступу до інформації та протидії інформаційній агресії 
Російської Федерації. 

 
2. Проблема, яка потребує розв’язання  
Прийняття проєкту акта обумовлене необхідністю реалізації системних 

та комплексних заходів, спрямованих на досягнення ключового завдання 
Стратегії – повернення мешканців тимчасово окупованих територій 
Донецької та Луганської областей в український інформаційний простір та 
відновлення інформаційного суверенітету України. 

Водночас, оскільки ключове завдання Стратегії до 2020 року не може 
бути досягнуте через триваючу збройну агресію Російської Федерації та 
продовження тимчасової окупації територій у Донецькій та Луганській 
областях, проєктом акта пропонується затвердження комплексу заходів, що 
здійснюватимуться до завершення тимчасової окупації. 

Також реалізація Стратегії інформаційної реінтеграції Донецької та 
Луганської областей, що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 26 липня 2018 р. № 539-р, розрахована на період до 2020 року 
(абзац четвертий розділу «Мета і строки реалізації Стратегії»). 

При цьому, на сьогодні є очевидним, що ключові завдання Стратегії 
потребують подальшого виконання, що визначило необхідність 
продовження строку реалізації Стратегії. 

 
3. Суть проєкту акта 
Проєктом акта пропонується затвердити план заходів з реалізації 

Стратегії інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей, а 
також внесення зміни до розділу «Мета і строки реалізації Стратегії» 
Стратегії щодо продовження строку її реалізації. 

 



4. Вплив на бюджет  
Розрахунок обсягів фінансування заходів, передбачених планом, а також 

їх впливу на державний і місцеві бюджети, будуть здійснені під час 
визначення конкретних шляхів реалізації зазначених заходів. 

 
5. Позиція заінтересованих сторін 
Реалізація акта матиме вплив передусім на інтереси мешканців 

тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, 
прилеглих до них регіонів, внутрішньо переміщених осіб, а також 
представників органів влади іноземних країн. 

В ході розробки проєкту акта проводились зустрічі з експертами щодо 
обговорень Стратегії, напрацювань пропозицій до плану заходів, 
спрямованих на реалізацію Стратегії. Також, проведено 2 круглі столи в 
приміщенні Українського національного інформаційного агентства 
«Укрінформ» з напрацюванням та обговоренням плану дій з реалізації 
Стратегії з представниками органів влади, громадських організацій та 
профільних інституцій.  

З огляду на зазначене, проєкт акта розроблено з урахуванням позиції 
громадськості, науковців та профільних вітчизняних та іноземних експертів. 

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого 
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
регіонального розвитку, тому не потребує погодження з уповноваженими 
представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування 
чи відповідних органів місцевого самоврядування. 

Проєкт акта не стосується питань соціально-трудової сфери, тому не 
потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських 
профспілок, їхніми об’єднаннями та всеукраїнськими об’єднаннями 
організацій роботодавців. Проєкт акта не стосується прав осіб з інвалідністю, 
тому не потребує погодження з всеукраїнськими громадськими 
організаціями осіб з інвалідністю та їх спілками. Проєкт не стосується сфери 
наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує розгляду 
Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і 
технологій. 

Проєкт акта оприлюднено для проведення електронних консультацій з 
громадськістю на сайті Міністерства культури, молоді та спорту України. 

 
6. Прогноз впливу 
Проєкт акта матиме позитивний вплив на забезпечення реалізації 

окремих прав громадян України, що мешкають на тимчасово окупованих 
територіях Донецької та Луганської областей, а також прилеглих регіонів. 
Це, зокрема, право на доступ до правдивої та об’єктивної інформації, 



безпечний інформаційний простір, доступ до суспільно важливої інформації 
тощо. 

Крім того, реалізація заходів матиме позитивний ефект на 
інформаційний простір України в цілому, адже сприятиме зниженню рівня 
фейкової інформації та антиукраїнської пропаганди, що поширюється 
Російською Федерацією та терористичними угрупуваннями. 

Реалізація акта не матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення 
захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання і держави; розвиток 
регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; 
ринок праці, рівень зайнятості населення; екологію та навколишнє природне 
середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного 
повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші 
суспільні відносини. 

 
7. Позиція заінтересованих органів 
Проєкт акта потребує погодження з Міністерством фінансів України, 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства 
України, Міністерством оборони України, Міністерством закордонних справ 
України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони 
здоров’я України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством 
соціальної політики України, Міністерством енергетики та захисту довкілля 
України, Міністерством молоді та спорту України, Міністерством з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Адміністрацією 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 
Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Пенсійним 
фондом України, Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення 
України, Українським інститутом національної пам’яті, Державним 
комітетом телебачення і радіомовлення України, Донецькою обласною 
державною адміністрацією, Луганською обласною державною 
адміністрацією, Українським інститутом книги, Державною міграційною 
службою України, Національною радою України з питань телебачення і 
радіомовлення, державним підприємством «Мультимедійна платформа 
іномовлення України», а також проведення правової експертизи 
Міністерством юстиції України. 

 
8. Ризики та обмеження 
 
Проєкт акта спрямований на забезпечення права громадян України на 

доступ до інформації. 
У проєкті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася. 



У проєкті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики 
вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна 
експертиза не проводилася. 

 
9. Підстава розроблення проєкту акта 
Проєкт акта розроблено на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 26 липня 2018 року № 539-р, яким схвалено Стратегію 
інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей, (далі – 
Стратегія) та виконання одного з ключових завдань державної політики – 
реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 
областей. 
 
Т.в.о. Міністра        Світлана ФОМЕНКО  
24 квітня 2020 р. 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від ________ 2020 р. № ______ 
 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ  
з реалізації Стратегії інформаційної реінтеграції  

Донецької та Луганської областей 
 

 
1. Збільшення охоплення населення Луганської, Донецької областей 

українським телерадіомовленням. 
 
Національна рада України з питань 
телебачення та радіомовлення (за згодою), 
МКІП, Мінреінтеграції, Міноборони, 
Адміністрація Держспецзв’язку, Донецька, 
Луганська облдержадміністрації, Концерн 
РРТ (за згодою), державне підприємство 
«УДЦР» (за згодою). 
 
Постійно. 
 

2. Розвиток інформаційно-розважального телеканалу для потреб 
мешканців тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької 
областей. 



 
Мінреінтеграції, ДП «МПІУ» (за згодою). 
 
Постійно. 
 

3. Популяризація видатних особистостей України, подолання 
історичних міфів. 

 
3.1. Здійснення комплексу заходів з увічнення пам’яті осіб, які брали 

участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України, а також у антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил.  

 
Український інститут національної 
пам’яті, МКІП, Мінреінтеграції, Донецька, 
Луганська облдержадміністрації. 
 
Постійно; 
 

3.2 Спростування ідеологем радянської та сучасної російської історії 
щодо минулого та сучасного Донбасу, які поширюються в українських та 
іноземних засобах масової інформації, шляхом розміщення відповідних 
спростувань на наявних ресурсах. 

 
Український інститут національної 
пам’яті, МКІП. 
 
Постійно. 

 
4. Надання методичної та практичної допомоги прес-службам органів 

виконавчої влади у наповненні контентом профільних сторінок, присвячених 
питанням тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 
областей. 

 
4.1. Підготовка тематичних матеріалів (рекомендацій) щодо висвітлення 

ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської 
областей органами влади з використанням відповідних розділів на офіційних 
сайтах органів виконавчої влади. 

 
МКІП, Мінреінтеграції. 
 
Постійно; 



 
4.2. Розробка рекомендацій для підготовки тематичної поліграфічної та 

аудіовізуальної продукції для потреб аудиторії на тимчасово окупованих 
територіях Донецької та Луганської областей. 

 
МКІП, Мінреінтеграції, Український 
інститут національної пам’яті, 
Держкомтелерадіо. 
 
Постійно. 
 

5. Здійснення постійного моніторингу суспільно-політичної, соціально-
економічної і гуманітарної ситуації, факти порушення прав громадян 
України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та 
Луганської областей, стану дотримання норм міжнародного гуманітарного 
права на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської 
областей тощо. 

 
5.1. Підготовка інформаційних матеріалів щодо актуальної суспільно-

політичної, соціально- економічної, гуманітарної ситуації на тимчасово 
окупованих територіях Донецької та Луганської областей. 

 
Мінреінтеграції, МКІП, МЗС, МВС, інші 
центральні органи виконавчої влади. 
 
Щоквартально; 
 

5.2. Підготовка та розповсюдження узагальнених інформаційних 
матеріалів про факти порушення прав людини та норм міжнародного 
гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях Донецької та 
Луганської областей; інформування про вжиті заходи реагування (розпочаті 
кримінальні провадження; рішення про застосування санкцій до осіб-
порушників тощо).  

 
Мінреінтеграції, МКІП, МВС, МЗС, 
Мін’юст. 
 
Щоквартально; 
 



5.3. Моніторинг та підготовка інформаційних матеріалів про факти 
порушення зобов’язань держави-окупанта в питанні забезпечення доступу 
населення до послуг охорони здоров’я. 

 
МОЗ, Мінреінтеграції. 
 
Постійно; 

 
5.4. Моніторинг та підготовка інформаційних матеріалів про факти 

порушення зобов’язань держави-окупанта в питанні забезпечення доступу 
населення до освітніх послуг; мілітаризації освіти; порушення права на 
отримання освіти рідною мовою. 

 
МОН, Мінреінтеграції. 
 
Постійно; 
 

5.5. Моніторинг та підготовка інформаційних матеріалів про факти 
порушення зобов’язань держави-окупанта в питанні забезпечення прав 
населення на безпечне довкілля; факти порушень в галузі екології, зокрема, 
порушення режиму природокористування територій; ситуації в галузі 
водозабезпечення тощо. 

 
Мінекоенерго, Мінреінтеграції. 
 
Постійно; 
 

5.6. Вивчення громадської думки шляхом забезпечення аналітичних 
досліджень інформаційного простору та соціально-економічних, 
політичних, гуманітарних аспектів ситуації на тимчасово окупованих 
територіях Донецької та Луганської областей та прилеглих до них регіонів. 

 
МКІП, Мінреінтеграції. 
 
Щорічно; 
 

5.7. Моніторинг інформаційного простору Донецької та Луганської 
областей. 

 
МКІП. 
 



Щоквартально. 
 

6. Проведення комунікаційних кампаній, спрямованих на громадян 
України, що проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та 
Луганської областей, прилеглих до них територіях та внутрішньо 
переміщених осіб. 

 
6.1. Проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній для дітей і 

молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей 
щодо механізму вступу до навчальних закладів, розташованих в інших 
регіонах України та закордоном, а також про інші можливості для молоді. 

 
МОН, МКІП, Мінреінтеграції, 
Держкомтелерадіо. 
 
Постійно; 
 

6.2. Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії про програму 
мобільності української молоді та можливості долучитися до неї молоді з 
тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей тощо. 

 
Мінмолодьспорт, МКІП, Мінреінтеграції, 
Донецька, Луганська 
облдержадміністрації. 
 
Постійно; 
 

6.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії для громадян, 
які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та 
Луганської областей щодо висвітлення їх можливості отримувати медичні 
послуги в інших регіонах України. 

 
МОЗ, МКІП, Мінреінтеграції, Донецька, 
Луганська облдержадміністрації. 
 
Постійно; 
 

6.4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії для громадян, 
які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та 
Луганської областей, щодо висвітлення їх можливості отримувати соціальні 
та адміністративні послуги.  



 
Мінсоцполітики, Мін’юст, МКІП, 
Мінреінтеграції, ДМС, Донецька, 
Луганська облдержадміністрації, 
Пенсійний фонд України, інші центральні 
органи виконавчої влади. 
 
Постійно; 
 

6.5. Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії для громадян, 
які проживають на прилеглих до тимчасово окупованих територій Донецької 
та Луганської областей та внутрішньо переміщених осіб, щодо висвітлення 
їх можливості отримувати соціальні та адміністративні послуги. 

 
Мінсоцполітики, Мін’юст, МКІП, 
Мінреінтеграції, ДМС, Донецька, 
Луганська облдержадміністрації, інші 
центральні органи виконавчої влади. 
 
Постійно; 
 

6.6. Виготовлення та розповсюдження друкованої, поліграфічної, 
аудіовізуальної продукції, спрямованої на громадян, які проживають на 
тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, 
територіях, прилеглих до них та внутрішньо переміщених осіб. 

 
МКІП, Український інститут книги. 
 
Постійно; 
 

6.7. Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампаній на території 
КПВВ та територіях, прилеглих до них про впровадження реформ в Україні, 
про досягнення позитивних змін, які відбуваються в країні. 

 
МКІП, Мінреінтеграції, Адміністрація 
Держприкордонслужби, Донецька, 
Луганська облдержадміністрації, інші 
центральні органи виконавчої влади. 
 
Постійно; 
 



6.8. Проведення інформаційної роботи з громадянами, які проживають у 
населених пунктах, що знаходяться у демілітаризованій зоні та населених 
пунктах, у яких планується проведення заходів із відведення військ. 

 
Мінреінтеграції, Міноборони, МКІП, 
МВС. 
 
Постійно; 
 

7. Проведення комунікаційних кампаній, заходів, спрямованих на 
донесення правдивої та неупередженої інформації до громадян України про 
ситуацію на Сході України. 

 
7.1. Виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції 

(друкованої, поліграфічної, аудіовізуальної та ін.), спрямованої на донесення 
правдивої та неупередженої інформації до громадян України про ситуацію 
на Сході України. 

 
МКІП. 
 
Постійно; 

 
7.3. Проведення та організація інформаційних, комунікаційних кампаній 

та проєктів, публічних заходів, конференцій, засідань за круглим столом, 
панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-
конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій, у тому числі 
міжнародних. 

 
МКІП, Мінреінтеграції, МЗС. 
 
Постійно. 
 

8. Проведення комунікаційних кампаній, заходів, спрямованих на 
інформування світової спільноти про ситуацію в Донецькій та Луганській 
областях. 

 
8.1. Виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції 

іноземними мовами (друкованої, поліграфічної, аудіовізуальної та ін.). 
 
МЗС, МКІП, Мінреінтеграції. 
 



Постійно; 
 

8.2. Проведення та організація інформаційних, комунікаційних кампаній 
та проєктів, публічних заходів, у тому числі за кордоном. 

 
МЗС, МКІП, Мінреінтеграції. 
 
Постійно; 
 

8.3. Організація та проведення міжнародних форумів, конференцій, 
засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, 
селекторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, 
презентацій тощо. 

 
МЗС, МКІП, Мінреінтеграції. 
 
Постійно; 
 

8.4. Участь у роботі міжнародних організацій та інституцій. 
 

МЗС, Мінреінтеграції, Мін’юст. 
 
Постійно. 

_____________________ 
 


