
ПРОТОКОЛ  

 

четвертого засідання Громадської ради  

при Державній міграційній службі України 

 

05 лютого 2016 року                              м. Київ                

  

Присутні:  

Члени Громадської ради при ДМС України (за списком) 

 

Відсутні: Буткевич М.О., Гуржій Н.Ю. (Макаревич – представник за 

дорученням), Кондур Ю.Д., Пірчак А.І., Поєдинок О.Р., Скрипник О.С., 

Супруновський І.П., Сушко І.М. (Кульчицька - представник за дорученням).  

 

Запрошені: Соколюк М.Ю. - Голова ДМС України, Донський С.М.-  

помічник першого заступника Голови ДМС,  Устинов В.Ю. – заступник 

начальника Управління забезпечення діяльності керівництва ДМС України та 

зв’язків з громадськістю, Гунько С.О. - начальник відділу інформаційного 

супроводження та зв’язків з громадськістю і ЗМІ, Цирулик О.О. - головний 

спеціаліст відділу інформаційного супроводження та зв’язків з громадськістю 

і ЗМІ.  

 

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.  

Члени Громадської ради при ДМС запропонували кандидатуру Гуд Д.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити склад лічильної комісії в кількості 1 особи та персонально 

Гуд Д.Ю., доручити їй підрахунок голосів. 

 

Кошель Ю.П. запропонував затвердити порядок денний четвертого 

засідання Громадської ради при ДМС. 

 

Дворецька О.М. відкликала розгляд на даному засіданні запропонованої 

нею теми стосовно парламентських слухань: "Стан дотримання прав 

внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на 



тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій 

українською владою в зоні проведення антитерористичної операції". 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити наступний порядок денний четвертого засідання Громадської 

ради при ДМС: 

1. Впровадження в Україні паспорта громадянина України у формі 

картки. 

2. Розгляд та обговорення Орієнтовного плану ДМС щодо проведення 

консультацій з громадськістю. 

3. Про план роботи Громадської ради на 2016 рік.  

4. Обговорення: 

- питання створення реєстру територіальних громад та порядку їх 

обміну інформацією з ЄДДР та між собою, а також питання надання 

територіальним громадам доступу до ЄДДР; 

- концептуальні засади проекту закону щодо перегляду розміру плати за 

надання адміністративних послуг (адміністративного збору) з реєстрації місця 

проживання, з урахуванням її соціального та економічного значення; 

- орієнтовний перелік актів, які необхідно привести у необхідність до 

закону № 888-VIII. 

5. Розгляд та обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів 

України  "Про  затвердження плану дій з реалізації Концепції першочергових 

заходів з реформування Державної міграційної служби України                            

на 2016 - 2017 роки". 

6. Розгляд та обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження плану дій з реалізації  Концепції створення 

національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства на 2016-2017 роки». 

7. Проект «Закону України «Про внесення змін до Закону України             

«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». 

8. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Соколюка М.Ю., щодо впровадження в Україні паспорта громадянина 

України у формі картки. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Взяти до відома надану інформацію. 

 

 

 

 



2. СЛУХАЛИ:  

Цирулик О,О., яка представила на розгляд Громадської ради Орієнтовний 

план ДМС щодо проведення консультацій з громадськістю (далі-Орієнтовний 

план). 

 

Бачевського Є.В. який запропонував: 

-  включити до Орієнтовного плану проведення «круглого столу» на 

тему: «Проблеми місця реєстрації»; 

- включити до Орієнтовного плану питання: «Розроблення та внесення на 

розгляд Верховної Ради України проектів Закону України “Про Державну 

міграційну службу України” та Міграційного кодексу України». 

 

Калашник О.А., яка запропонувала включити до Орієнтовного плану 

питання: «Аналіз виконання ДМС міжнародних зобов’язань України у сфері 

протидії торгівлі людьми», по якому проводити протягом року робочі зустрічі 

з інститутами громадянського суспільства.  

 

Дворецьку О.М. з пропозицією до п. 5 Орієнтовного плану стосовно 

визначення відповідальних осіб за проведення консультацій з громадськістю, 

а саме зустрічей з громадськістю та обговорення з Громадською радою 

питання: «Вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб». 

 

Кульчицьку К.А., яка запропонувала до п. 9 Орієнтовного плану внести 

зміни до заходу, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю: 

вивчення громадської думки, обговорення на засіданні Громадської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендувати ДМС врахувати надані членами Громадської ради 

пропозиції до Орієнтовного плану. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Кошеля Ю.П. стосовно плану роботи Громадської ради на 2016 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Включити до плану роботи Громадської ради на 2016 рік рекомендації, 

зазначені у попередньому пункті даного протоколу та затвердити зазначений 

план. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Бачевського Є.В. про проведення необхідної нормотворчої роботи для 

забезпечення виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» 



ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Взяти до відома надану інформацію. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Гунька С.О. "Про  затвердження плану дій з реалізації Концепції 

першочергових заходів з реформування Державної міграційної служби 

України на 2016 - 2017 роки".  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Профільному «Комітету з питань громадянства, ідентифікації, 

документування надати узгоджені пропозиції ДМС до 20 лютого.  

 

6. СЛУХАЛИ: 

Гунька С.О. «Про затвердження плану дій з реалізації  Концепції 

створення національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та 

осіб без громадянства на 2016-2017 роки». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Профільному «Комітету по реформуванню міграційної політики 

пропозиції до Плану дій» надати узгоджені пропозиції ДМС до 20 лютого.  

 

7. СЛУХАЛИ: 

Кошеля Ю.П. проект «Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Галкіну С.О. підготувати пропозиції до проекту Закону та надіслати їх 

ДМС до 12.02.2016 включно.  

 

8. СЛУХАЛИ: 

Галкіна О.Ю., який запропонував призначити дату наступного засідання 

Громадської ради при ДМС 4 березня 2016 року. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Провести наступне засідання Громадської ради при ДМС 4 березня  

2016 року о 10:00, за адресою вул. Володимирська, 9, каб. № 2 та підготувати 

пропозиції до порядку денного Громадської ради. 

 



Ю.П. Кошель Голова Громадської ради 

О.О. Цирулик Секретар Громадської ради 

Кошеля Ю.П., який підбив підсумки четвертого засідання Громадської 

ради при ДМС та оголосив про його закриття. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Закрити засідання Громадської ради при ДМС 

 

 

 

 

 

 

 


