
ПРОТОКОЛ  

 

другого засідання Громадської ради  

при Державній міграційній службі України 

 

13 листопада 2015 року                             м. Київ                

  

Присутні:  

17 з 19 членів Громадської ради при ДМС (за списком). 

 

Відсутні: Дрозд  І.К., Пірчак А.І. 

 

Запрошені: Соколюк М.Ю. - в.о. Голови ДМС, Донський С.М.-  

помічник першого заступника Голови ДМС,  Гунько С.О. – в.о. начальника 

Управління забезпечення діяльності керівництва ДМС України та зв’язків з 

громадськістю.  

 

Кошель Ю.П. запропонував відкрити засідання Громадської ради при 

ДМС. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Засідання Громадської ради при ДМС вважати відкритим. 

 

Кошель Ю.П. запропонував обрати лічильну комісію. 

 

Скрипник О.С. висунула свою кандидатуру стосовно обрання її головою 

лічильної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити склад лічильної комісії в кількості 1 особи та персонально 

Скрипник О.С. 

 

Кошель Ю.П. запропонував затвердити порядок денний другого 

засідання Громадської ради при ДМС. 

 

Бачевський Є.В. відкликав розгляд на даному засіданні запропоновану 

ним Концепцію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити наступний порядок денний другого засідання Громадської 

ради при ДМС: 



1. Обговорення наданих пропозицій та зауважень до Концепцій: 

«Першочергових заходів з реформування Державної міграційної служби 

України»; «Створення  національної системи ідентифікації громадян України, 

іноземців та осіб без громадянства». 

2. Розгляд та обговорення «Стратегії державної міграційної політики 

України на період до 2025 року». 

3. Розгляд проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України  щодо документів, що підтверджують громадянство України,  

посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію 

Європейським Союзом візового режиму для України» та порівняльну таблицю 

до нього. 

4. Затвердження положення про Громадську раду при ДМС. 

5. Затвердження структури Громадської ради при ДМС. 

6. Затвердження регламенту Громадської ради при ДМС. 

7. Вибори. 

8. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Соколюка М.Ю., який представив надані раніше членам Громадської 

ради при ДМС Концепції: «Першочергових заходів з реформування 

Державної міграційної служби України»; «Створення  національної системи 

ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства», та 

відповів на запитання членів Громадської ради при ДМС. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Схвалено із врахуванням наданих членами Громадської ради при ДМС 

пропозицій. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Соколюка М.Ю., який представив надану раніше  на розгляд членам 

Громадської ради при ДМС «Стратегію державної міграційної політики на 

період до 2025 року», та відповів на запитання членів Громадської ради при 

ДМС. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Схвалено із врахуванням наданих членами Громадської ради при ДМС 

пропозицій. 

  

3. СЛУХАЛИ:  

Соколюка М.Ю., який представив наданий раніше  на розгляд членам 

Громадської ради при ДМС проект Закону України «Про внесення змін до 



деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на 

лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України», та 

відповів на запитання членів Громадської ради при ДМС. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Схвалено із врахуванням наданих членами Громадської ради при ДМС 

пропозицій. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Кошеля Ю.П., який запропонував затвердити положення Громадської 

ради при ДМС. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити положення Громадської ради при ДМС.  

 

5. СЛУХАЛИ: 

Членів Громадської ради при ДМС стосовно структури Громадської ради 

при ДМС. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити структуру Громадської ради при ДМС у такому вигляді: 

-Голова Громадської ради при ДМС; 

-заступник Голови Громадської ради при ДМС; 

-секретар Громадської ради при ДМС. 

-Комітети:  

-Комітет щодо забезпечення прав та законних інтересів ВПО та 

населення непідконтрольних Уряду територій; 

-Комітет протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків; 

-Комітет у справах іноземців та осіб без громадянства; 

-Комітет по реформуванню міграційної політики; 

-Комітет з питань громадянства, ідентифікації, документування та 

реєстрації. 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Кошеля Ю.П. стосовно затвердження регламенту Громадської ради при 

ДМС. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Затвердити з урахуванням пропозицій та зауважень регламент 



Громадської ради при ДМС. 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Членів Громадської ради при ДМС стосовно обрання заступника Голови 

Громадської ради при ДМС. 

Поєдинок О.Р. запропонувала кандидатуру Бачевського Є.В.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Обрати заступником Голови Громадської ради при ДМС  

Бачевського Є.В. 

 

СЛУХАЛИ: 

Калашник О.А., Скрипник О.С., Поєдинок О.Р., Дворецьку О.М., які 

висловили думки стосовно виборів координаторів постійних робочих органів 

Громадської ради при ДМС – Комітетів. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Затвердити координаторів Комітетів: 

1. Комітет щодо забезпечення прав та законних інтересів ВПО та 

населення непідконтрольних Уряду територій – Дворецька Олександра 

Миколаївна. 

2. Комітет протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків – Калашник Ольга Анатоліївна. 

3. Комітет у справах іноземців та осіб без громадянства – Галкін 

Олександр Юрійович. 

4. Комітет по реформуванню міграційної політики – Бачевський Євген 

Вікторович. 

5. Комітет з питань громадянства, ідентифікації, документування та 

реєстрації – Поєдинок Ольга Романівна. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Бачевського Є.В., Калашник О.А.,  Кондур Ю.Д. Кошеля Ю.П.,  

Скрипник О.С. Омельченка Г.Р. Поєдинок О.Р. стосовно представництва 

членів Громадської ради при ДМС на засіданнях за довіреністю. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Члена Громадської ради при ДМС, який не може бути особисто 

присутнім на засіданні, може за довіреністю представляти інша уповноважена 

ним особа але з правом дорадчого голосу. 

 

СЛУХАЛИ: 

Кошеля Ю.П., який запропонував призначити дату наступного засідання 



Ю.П. Кошель Голова Громадської ради 

О.О. Цирулик Секретар Громадської ради 

Громадської ради при ДМС 17 грудня 2015 року. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Провести наступне засідання Громадської ради при ДМС 17 грудня  

2015 року о 10:00, за адресою вул. Володимирська, 9, каб. № 2 та 

підготувати пропозиції до порядку денного Громадської ради. 

СЛУХАЛИ: 

Кошель Ю.П. підбив підсумки другого засідання Громадської ради при 

ДМС та оголосив про його закриття. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Закрити засідання Громадської ради при ДМС. 


