
 

 

 

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000004812F002ACE8500  

Підписувач Замлинський Ростислав Теодозійович 

Дійсний з 07.07.2020 по 07.07.2022 

Міністерство з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій 

України 

Н7>"OdAj~3zdО   
 

22/3.2-4434-20 від 04.12.2020 
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ  
ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

площа Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196, тел. (044) 284-77-13, (044) 536-92-34 

E-mail: info@mtot.gov.ua, сайт: www.mtot.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 40446210 

_____________________________________________________________________________________________ 

від ___________ 20___ р. № ___________________На № ___________________ від ___________ 20___ р. 

 

Віктор Гаврилюк 

foi+request-79323-435c1268  

@dostup.pravda.com.ua 

 

Шановний пане Вікторе! 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України розглянуло Ваш запит від 30 листопада 2020 року щодо Концепції 
економічного розвитку Донецької та Луганської областей та повідомляє. 

Станом на 30 листопада 2020 року Мінреінтеграції розроблено проект 
Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей (далі – 

проект Концепції), яким передбачено створення нормативно-правових, 
інституційних та організаційних умов для формування нової економічної 
ідентичності регіону на основі комплексного впровадження окремої системи 
управління та організації економічних процесів з широким  залученням 
інвестиційних ресурсів, що  стануть основою для сталого розвитку регіону та 
місцевих громад, а згодом і повномасштабної реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України.  

Задля врахування зауважень, пропозицій та побажань всіх 
заінтересованих органів, науково-дослідних інституцій та представників 
громадськості Мінреінтеграції до розробки проекту Концепції залучено 
представників 201 установи, серед яких 36 –  органи державної влади, 44 – 

органи місцевого самоврядування (місцеві ради та об’єднані територіальні 
громади), 37 – асоціативні об’єднання, 26 – науково-дослідні установи, 7 – 

міжнародні організацій, 51 – громадські організації, а також провідні 
міжнародні експерти.  

Так, відповідно до § 37, 38 та 46 Регламенту Кабінету Міністрів 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня            
2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України              

від 9 листопада 2011 року № 1156), проект Концепції погоджено 
заінтересованими органами виконавчої влади та отримано висновок 
Мін’юсту. 
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Наразі проект Концепції готується для внесення на розгляд Кабінету 
Міністрів України в установленому порядку. 

Водночас звертаємо Вашу увагу, що згідно з абзацом третім пункту 2  
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 212 «Деякі 
питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України перейменовано на Міністерство з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

 

З повагою 

 

Перший заступник Міністра                             Ростислав ЗАМЛИНСЬКИЙ 
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