
ПРОТОКОЛ  

 

п’ятого  засідання Громадської ради  

при Державній міграційній службі України 

 

03 червня 2016 року                              м. Київ                

  

Присутні:  

Члени Громадської ради при ДМС України (за списком) 

 

Відсутні: Буткевич М.О., Калашник О.А., Пірчак А.І., Поєдинок О.Р., 

Скрипник О.С., Супруновський І.П., Сушко І.М., Фєтєску А.С. 

 

Запрошені: Соколюк М.Ю. - Голова ДМС України, Гунько С.О. – 

завідувач сектору Прес-служба, Цирулик О.О. - головний спеціаліст сектору 

Прес-служба.  

 

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 Дрозд І.К. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити склад лічильної комісії в кількості 1особи та персонально 

Дрозд І.К. 

 

Кошель Ю.П. запропонував затвердити порядок денний п’ятого  

засідання Громадської ради при ДМС. 

 

Гуржій Н.Ю. запропонувала включити до порядку денного тему: 

«Ідентифікація осіб у законодавстві: притягнення до адміністративної 

відповідальності біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, на 

рівні з громадянами України». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



Затвердити наступний порядок денний четвертого засідання Громадської 

ради при ДМС: 

1. Вступне слово. 

2. Обговорення питання пов’язаних з вартістю адміністративних 

послуг, що надає ДМС. 

3. Обговорення питаня щодо ідентифікації осіб у законодавстві: 

притягнення до адміністративної відповідальності біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту, на рівні з громадянами України. 

4. Проект: «Оптимізація роботи ДМС в частині електронного 

урядування». 

5. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Соколюка М.Ю. стосовно результатів першочергових заходів з 

реформування ДМС та вдосконалення напрямів роботи міграційної служби.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Інформацію прийняти до уваги. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Гунька С.О. стосовно вартості адміністративних послуг, що надає ДМС.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до уваги. 

2. Перенести розгляд даного питання на найближче засідання 

Громадської ради при ДМС після прийняття Проекту Закону «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». 

 

3. СЛУХАЛИ: 

3. Гуржій Н.Ю. стосовно визначення правового статусу біженців та осіб, 

які потребують додаткового захисту, в законодавстві про адміністративну 

відповідальність.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Організувати та провести зустріч по даному питанню у складі членів 

комітету у справах іноземців та осіб без громадянства при Громадській раді 

ДМС та представників ДМС. 

Координатором даної зустрічі визначити Галкіна О.Ю. 

 



Ю.П. Кошель Голова Громадської ради 

О.О. Цирулик Секретар Громадської ради 

4. СЛУХАЛИ: 

Бачевського Є.В., який презентував проект «Оптимізація роботи ДМС в 

частині електронного урядування». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Підтримати ініціативу ДМС щодо підключення системи електронної 

черги ДМС до порталів адміністративних послуг. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Кошеля Ю.П., який запропонував призначити наступне засідання 

Громадської ради при ДМС на 15 вересня 2016 року. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Провести наступне засідання Громадської ради при ДМС 15 вересня  

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

пропозиції до порядку денного Громадської ради. 

Кошеля Ю.П., який підбив підсумки п’ятого засідання Громадської ради 

при ДМС та оголосив про його закриття. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Закрити засідання Громадської ради при ДМС 

 

 

 

 

 

 

 


