
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

про результати виконання  

Плану роботи Державної міграційної служби України за 2021 рік 
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№ 

п/

п  

Зміст заходу Виконавець 

 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Обґрунтування 

необхідності здійснення 

заходу 

Документи або інформація, 

що підтверджують виконання 

Розділ 1. Основні заходи апарату ДМС організаційного і загального характеру 

1 Звітувати перед Міністром 

внутрішніх справ України про 

виконання річного Плану роботи 

ДМС на 2020 рік 

ДОЗ січень Виконано Закон України «Про 

центральні органи 

виконавчої влади» 

Порядок взаємодії 

Міністерства внутрішніх 

справ України з 

центральними органами 

виконавчої влади, діяльність 

яких спрямовується та 

координується Кабінетом 

Міністрів України через 

Міністра внутрішніх справ 

України, затверджений 

наказом МВС від 25.11.2016 

№ 1250 

Листом від 26.01.2021  

№ 4.1.3-566/1-21 направлено 

МВС звіт про результати 

виконання Плану роботи 

Державної міграційної служби 

України на 2020 рік. 

2 Організувати проведення 

перевірок діяльності 

територіальних органів ДМС 

ДОЗ, 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

ДМС    

 

протягом 

року 

(залежно 

від 

епідеміоло

гічної 

ситуації) 

Виконано Наказ ДМС від 09.06.2015 

№ 68 «Про затвердження 

порядку проведення 

Державною міграційною 

службою України перевірок 

діяльності територіальних 

органів» 

 

    Впродовж 2021 року планові 

перевірки діяльності 

територіальних органів ДМС  

не проводились через пандемію 

коронавірусної хвороби 

COVID-19 та викликані нею 

карантинні обмеження. 

    Натомість, відповідно до 

наказів ДМС від 13.09.2021  

№ 84/аг і № 85/аг, проведено 

позапланові комплексні 

перевірки діяльності УДМС  

у Сумській та Хмельницькій 
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областях. 

   На виконання наказу ДМС      

від 22.02.2021 № 28 (зі змінами, 

внесеними наказами ДМС  

від 30.07.2021 № 120 та  

від 05.11.2021 № 173)  з  

05 березня по 03 грудня  2021 

року здійснено позапланову 

безвиїзну (дистанційну)  

перевірку з окремих питань 

діяльності Управління ДМС  

у Чернігівській області  за 

період з 2016 до 2020 років. 

3 Організувати та провести 

кущові тематичні семінари, 

тренінги, конференції тощо для 

працівників територіальних 

органів ДМС, у тому числі з 

питань взаємодії з ЦНАП при 

наданні адміністративних послуг 

ДМС, правоохоронними органами, 

з питань підвищення ефективності 

протидії нелегальній міграції 

ДОЗ, 

ДСІОБГ, 

ДГПР, 

ДІТЗІ 

протягом 

року 

(залежно 

від 

епідеміоло

гічної 

ситуації) 

Заходи не 

проводились 

Ініціативний захід Впродовж 2021 року кущові 

тематичні семінари, тренінги,  

конференції тощо для 

працівників територіальних 

органів ДМС, у тому числі з 

питань взаємодії з ЦНАП  

при наданні адміністративних 

послуг ДМС, правоохоронними 

органами, з питань підвищення 

ефективності протидії 

нелегальній міграції не 

проводились через пандемію 

коронавірусної хвороби 

COVID-19 та викликані нею 

карантинні обмеження. 

4 Підготувати узагальнений 

аналіз позовної та іншої правової 

роботи ДМС та її територіальних 

органів за 2020 рік 

ДЮЗ лютий Виконано     Загальне Положення про 

юридичну службу 

міністерства, іншого органу 

виконавчої влади, 

державного підприємства, 

установи, організації, 

затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України 

Аналітична довідка  

від 26.02.2021 № 9/263-21, 

затверджена та погоджена 

Головою ДМС. 
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від 26.11.2008 № 1040 

Рекомендації 

Міністерства юстиції 

України від 23.01.2007 №35-

14/7 «Про порядок ведення 

претензійної та позовної 

робити на підприємстві, в 

установі, організації» 

5 Підготувати пропозиції до 

проєкту Закону України «Про 

Державний бюджет України на 

2022 рік» 

ДФЗБС, 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

ДМС 

 

до 15 
вересня 

Виконано Положення про Державну 

міграційну службу України, 

затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 20.08.2014 № 360 

   До МВС направлено листи від 

11.08.2021 № 5.2-6638/3.1-21 

«Щодо формування показників 

проєкту державного бюджету 

України на 2021 рік та проєкту 

державного бюджету на 2023-

2024 роки» та від 17.09.2021 № 

5.2-8039/3.1-21 «Про надання 

уточненого бюджетного 

запиту». 

6    Організувати навчання  

працівників бухгалтерських  

служб територіальних органів 

ДМС, ПТПІ, ПТРБ щодо 

національних стандартів 

бухгалтерського обліку в 

державному секторі 

ДФЗБС протягом 
року 

Виконано Бюджетний кодекс 

України; 

Закон України «Про 

бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в 

Україні» 

   10.11.2021 - в режимі онлайн 

проведено вебінар для 

керівників (головних 

бухгалтерів) підпорядкованих 

бухгалтерських служб ДМС, 

згідно наказу ДМС  

від 05.11.2021 №104/аг «Про 

проведення вебінару керівників 

бухгалтерських служб ДМС».  

 

7     Провести інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед 

громадян України, іноземців та 

осіб без громадянства, щодо  

їх прав по набуттю та припиненню 

громадянства України, 

оформлення та видачі паспорта 

громадянина України тощо. 

УКЕС, 

територіальн

і органи 

ДМС 

 

 

 

 

протягом 
року 

Виконано Положення про Державну 

міграційну службу України, 

затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 20.08.2014 № 360 

    Протягом 2021 року 

підготовлено та оприлюднено 

на офіційному вебсайті  

ДМС 121 інформаційне 

повідомлення про діяльність 

ДМС та понад 2800 

повідомлень територіальних 

органів ДМС, в тому числі - про 
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Підготовка відповідних 

інформаційних матеріалів та їх 

висвітлення в ЗМІ, на офіційному 

вебсайті ДМС, офіційних 

сторінках ДМС та територіальних 

органів ДМС у соціальній мережі 

«Facebook» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

права громадян України, 

іноземців та осіб без 

громадянства по набуттю та 

припиненню громадянства, 

оформлення та видачу паспорта 

громадянина України (ID-

картки та паспорта для виїзду за 

кордон), користування 

електронними сервісами ДМС, 

зміни у законодавстві України, 

які стосуються міграційної 

сфери тощо. На офіційній 

сторінці ДМС у соцмережі 

Facebook було розміщено понад 

200 таких дописів. 

  Протягом 2021 року 

працівниками територіальних 

органів ДМС в рамках 

інформаційно-роз’яснювальної 

роботи було здійснено понад 

2200 інформаційних заходів: 

зокрема: 

- розміщено понад 530 

інформаційних повідомлень у 

друкованих виданнях та понад 

1300 інформаційних 

повідомлень в інтернет-

виданнях; 

- взято участь у понад 150 

програмах на радіо (інтерв’ю, 

коментарі, інформаційні 

повідомлення та інше), а також 

у 180 програмах на телебаченні 

(інтерв’ю, коментарі 

відеосюжети та інше). 
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8 Сформувати новий склад 

Громадської ради при ДМС 

УКЕС І квартал Виконано Порядок проведення 

консультацій з 

громадськістю з питань 

формування та реалізації 

державної політики, 

затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 03.11.2010 №996 

24.02.2021 року у ДМС 

відбулися установчі збори  

щодо формування складу 

Громадської ради при ДМС. 

За результатами перевірки 

документів, поданих 

громадськістю, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 03 листопада 2010 

року № 996 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.04.2019 № 353) 

ініціативною групою було 

складено список кандидатів  

до складу Громадської ради  

при ДМС у кількості 10 

представників громадськості. 

Шляхом голосування  

(онлайн), було обрано склад 

Громадської ради при ДМС, 

який затверджено наказом  

ДМС від 01.03.2021 №29  

«Про затвердження складу 

Громадської ради при ДМС». 

    Протягом 2021 року було 

проведено 5 засідань 

Громадської ради при ДМС. 

 

9 Організувати навчання для 

підвищення рівня професійної 

компетентності державних 

службовців ДМС, у тому числі 

внутрішніх навчань (тренінгів) у 

дистанційній формі 

УП, 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

ДМС, 

територіальн

і органи 

протягом 
року 

Виконано Закон України «Про 

державну службу» 

Положення про систему 

професійного навчання 

державних службовців, голів 

місцевих державних 

адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, 

Державні службовці ДМС 

постійно підвищують рівень 

професійної компетентності. 

Так, працівниками апарату 

ДМС отримано 948 

сертифікатів (за професійними 

програмами 98; за 

короткостроковими програмами 
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ДМС посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів 

місцевих рад, затверджене 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

06.02.2019 № 106 

107, самоосвіта 743);  

в територіальних органах 

ДМС працівниками отримано 

18262 сертифікати (за 

професійними програмами 

1272, за короткостроковими 

програмами 4661, самоосвіта  

10948).  

10 Провести дослідну 

експлуатацію спеціального 

програмного забезпечення 

«Навчання працівників ДМС» 

ЄІАС УМП 

УП, 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

ДМС, 

територіальн

і органи 

ДМС 

протягом 
року 

Виконано Наказ ДМС від 

09.09.2020 №151 «Про 

проведення дослідної 

експлуатації спеціального 

програмного забезпечення 

підсистеми «Навчання 

працівників ДМС» ЄІАС 

УМП» 

Впродовж звітного періоду, 

з використанням спеціального 

програмного забезпечення 

«Навчання працівників ДМС» 

ЄІАС УМП, проведено 

навчання за восьми напрямками 

та працівниками отримано 4201  

сертифікат про підвищення 

кваліфікації. 

Розділ 2. Реалізація Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року 

11 Звітувати перед Кабінетом 

Міністрів України про виконання 

Плану заходів на 2018-2021 роки 

щодо реалізації Стратегії 

державної міграційної політики 

України на період до 2025 року 

ДОЗ, 

самостійні 
структурні 
підрозділи 

апарату 
ДМС 

щопівроку 
 

 до 25 січня  
та  

до 25 липня 

Виконано 

 

 

 

 

План заходів на 2018-2021 

роки щодо реалізації 

Стратегії державної 

міграційної політики 

України на період до 2025 

року, затверджений 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

29.08.2018 № 602-р 

 

  До Кабінету Міністрів України 

було направлено інформацію 

про стан виконання у 2020 році  

Плану заходів на 2018-2021 

роки щодо реалізації Стратегії 

державної міграційної політики 

України на період до 2025 року 

листами від 26.01.2021 № 4.1.2-

567/1-21 та від 30.07.2021  

№ 4.1.2-6241/1-21. 

12 Розробити нормативно-правові 

акти щодо врегулювання питання 

запровадження реєстрації місця      

проживання шляхом подання  

заяви в електронній формі, 

зокрема за декларативним  

принципом з урахуванням      

забезпечення непорушності  

ДГПР, 

ДІТЗІ, 

ДЮЗ 

протягом 
року 

Виконано Стратегія державної 

міграційної політики 

України на період до 2025 

року, схвалена 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

12.07.2017 № 482-р 

   05 листопада 2021 року 

Верховною Радою України 

прийнято Закон України   

 № 1871-IX «Про надання 

публічних (електронних 

публічних) послуг щодо 

декларування та реєстрації 

місця проживання в Україні» 
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прав власника, а також       

забезпечення взаємодії         

відповідних реєстрів  

територіальних громад з 

національними електронними 

інформаційними ресурсами 

(набрав чинності 01 грудня 

2021 року, крім окремих   його 

положень) (далі – Закон  

№ 1871-IX ), який регулює 

відносини у сфері надання 

публічних (електронних 

публічних) послуг щодо 

декларування та реєстрації 

місця проживання 

(перебування) фізичних осіб в 

Україні, встановлює порядок 

надання таких послуг та 

порядок внесення, обробки, 

обміну відповідними 

відомостями в електронних 

реєстрах, базах даних для 

надання таких послуг. 

    Разом з цим слід зазначити, 

що 15 грудня  2021 року 

набрала чинності постанова 

Кабінету Міністрів України  

від 10 листопада 2021 року 

 № 1313 «Про внесення  

змін до постанови Кабінету 

Міністрів України  

від 28 грудня  2020 року   

№ 1364», розроблена 

Міністерством цифрової 

трансформації, з метою 

розширення дії 

експериментального проекту 

щодо реєстрації/зняття з 

реєстрації місця проживання в 

електронній формі на більш 

широке коло фізичних осіб,  

а саме на громадян України,  
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які мають паспорт громадянина 

України у формі книжечки. 

13 Розробити проєкт 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України щодо затвердження плану 

заходів на 2022-2025 роки щодо 

реалізації Стратегії державної 

міграційної політики України на 

період до 2025 року 

ДОЗ, 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

ДМС 

листопад Виконано Стратегія державної 

міграційної політики 

України на період до 2025 

року, схвалена 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

12.07.2017 № 482-р 

    У рамках опрацювання 

робочого проєкту Плану заходів 

на 2022-2025 роки щодо 

реалізації Стратегії державної 

міграційної політики на  

період до 2025 року (далі – 

проєкт плану), надісланого 

листом ДМС від 25.06.2021  

№ 4.1-4933/1-21 до органів 

державної влади (за списком), 

29 червня 2021 року проведено 

міжвідомчу нараду в режимі 

онлайн конференції, за участі 

експертів Представництва 

МОМ, для обговорення позицій 

органів державної влади щодо 

змісту проєкту плану.  

   За результатами проведеної 

наради до заінтересованих 

ЦОВВ надіслано лист ДМС  

від 30.06.2021 № 4.1-5031/1-21  

з пропозицією поінформувати 

ДМС про наявність пропозицій 

до проєкту плану у термін  

до 07.07.2021. 

     Проєкт розпорядження 

Кабінету Міністрів України 

погоджено Міністром 

внутрішніх справ України  

та листами від 09.09.2021  

№ 4.1-7705/1-21, від 10.09.2021 

№ 4.1-7769/1-21, № 4.1-7776/1-

21 і від 16.09.2021  

№ 4.1-7989/1-21 направлено  
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на погодження до 

заінтересованих органів 

державної влади. 

    Проєкт розпорядження 

погоджено усіма зацікавленими 

ЦОВВ, окрім Мінфіну, та 

Мінюстом. 

     Наразі очікується відповідь 

від  Мінфіну, після якої проєкт 

буде направлено до МВС для 

подальшого направлення на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України. 

14 Взяти участі в роботі 

Експертної ради з питань 

міграційної політики при 

Національному інституті 

стратегічних досліджень (у разі 

проведення засідань) 

ДОЗ протягом 
року 

Виконано Ініціативний захід     Представники ДМС, які у 

якості експертів беруть участь  

в роботі Експертної ради,  

12 квітня 2021 року взяли 

участь у VII засіданні 

Експертної ради, присвяченому 

обговоренню проєкту Закону 

України "Про внесення змін  

до деяких законів України  

щодо правового забезпечення 

наявності іноземного 

громадянства (підданства) у 

громадян України" № 4640. 

    Інших запрошень до участі в 

засіданнях Експертної ради 

впродовж 2021 року до ДМС не 

надходило. 

Розділ 3. Спрощення процедур надання адміністративних послуг ДМС 

15 Розробити та застосовувати в 

роботі ДМС стандартні операційні 

процедури 

ВСКМ, 

самостійн

і структурні 

підрозділи 

апарату 

протягом 
року 

Виконано     Ініціативний захід  Згідно наказу ДМС 

від 18.05.2021 № 38/аг «Про 

внесення змін до наказу ДМС 

від 09.11.2018 № 141/аг  

«Про стандартні операційні 
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ДМС 

 

 

 

процедури діяльності ДМС»  

розроблено та застосовано в 

роботі ДМС 21 стандартну 

операційну процедуру. 

 

16 Провести обстеження системи 

управління якістю ДМС, за 

результатами якого подати на 

затвердження керівництву ДМС 

план дій з удосконалення системи 

управління якістю 

ВСКМ, 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

ДМС 

серпень Виконано Типові завдання і ключові 

показники результативності, 

ефективності та якості 

службової діяльності 

державних службовців, які 

займають посади керівників 

центральних органів 

виконавчої влади, на 2021 

рік, затверджені 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

28.12.2020 № 1646-р 

Згідно наказу ДМС 

від 26.03.2021 № 25/аг «Про 

проведення обстеження 

системи управління якістю 

ДМС»   визначено 

відповідальну особу за 

проведення обстеження 

системи управління якістю 

ДМС та утворено робочу групу 

для проведення заходів 

визначених у наказі. 

 Обстеження системи якості 

ДМС проведено. 

Також,  наказом ДМС 

від 16.09.2021  № 87/аг 

затверджено План дій з 

удосконалення системи 

управління якістю ДМС. 

17 Удосконалити роботу 

електронних сервісів, розміщених 

на офіційному вебсайті ДМС 

УКЕС, 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

ДМС 

 

 

 

 

 

 

 

протягом 
року 

Виконано Положення про Державну 

міграційну службу України, 

затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 20.08.2014 № 360 

Протягом 2021 року 

забезпечено удосконалення 

роботи електронних сервісів, 

розміщених на офіційному 

вебсайті ДМС, зокрема: 

-проводиться оновлення 

інформації в електронному 

сервісі «Органи реєстрації» 

відповідно до нового 

районування України, 

затвердженого постановою 

Верховної Ради України «Про 

утворення та ліквідацію 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районів» від 17 липня 2020 року 

№ 807-IX; 

- внесено зміни до 

електронних сервісів 

«Електронна черга», «Платіжні 

реквізити», у зв’язку із зміною з 

01.01.2021 вартості бланків 

біометричних документів; 

-забезпечено внесення змін у 

роботу електронного сервісу 

«Електронна черга» у зв’язку із 

змінами епідеміологічної 

ситуації щодо поширення 

COVID-19 у регіонах України; 

-повністю оновлено 

електронний сервіс «Органи 

реєстрації» - приведено у 

відповідність до постанови ВРУ 

від 17.07.2020 № 807-IX «Про 

утворення та ліквідацію 

районів»; 

- 15 вересня 2021 року 

запущено е-сервіс ДМС 

допоможе сформувати перелік 

документів, необхідних для 

набуття громадянства за 

народженням чи 

територіальним походженням 

(https://dmsu.gov.ua/services/docs

.html). 

    Також оновлено серверне 

програмне забезпечення на 

офіційному веб-сайті ДМС,  

а також програмні модулі в 

системі управління контентом  

https://dmsu.gov.ua/services/docs.html
https://dmsu.gov.ua/services/docs.html
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і електронних сервісах. 

18 Запровадити ІП «Облік осіб, 

які набули або припинили 

громадянство України» в усіх 

територіальних органах і 

територіальних підрозділах ДМС 

ДІТЗІ, 
ДГПР 

протягом 
року 

Виконано Ініціативний захід Забезпечено проведення 

заходів дослідної експлуатації 

ІП «Облік осіб, які набули  

або припинили громадянство 

України» в усіх територіальних 

органах і територіальних 

підрозділах ДМС  відповідно до 

наказу ДМС від 10.02.2021 

№17.  

19 Розробити та затвердити 

перелік адміністративних послуг, 

запровадження надання яких 

передбачається в електронній 

формі, та план переходу до 

електронних послуг 

ДОЗ, 

ДІТЗІ, 

ДСІОБГ, 

ДГПР 

вересень Виконано 

 

Типові завдання і 

ключові показники 

результативності, 

ефективності та якості 

службової діяльності 

державних службовців,  

які займають посади 

керівників центральних 

органів виконавчої влади,  

на 2021 рік, затверджені 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України  

від 28.12.2020 № 1646-р 

Наказом ДМС від 06.09.2021 

№ 81/аг «Про запровадження 

надання адміністративних 

послуг ДМС у електронній 

формі» в апараті ДМС утворено 

робочу групу щодо 

запровадження надання 

окремих адміністративних 

послуг ДМС в електронній 

формі. 

30 вересня 2021 року 

розроблено проєкт наказу ДМС 

щодо затвердження плану 

заходів про переведення 

окремих адміністративних 

послуг ДМС та їх результатів в 

електронну форму, який 

18.10.2021 подано на 

затвердження Голові ДМС. 

Наказом ДМС від 18.10.2021 

№ 96/аг затверджено План 

заходів із запровадження 

надання окремих послуг ДМС 

та їх результатів у електронній 

формі. 
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20 Здійснювати технічну 

підтримку функціонування 

реєстрів територіальних громад та 

розширення функціональних 

можливостей програмного 

забезпечення програмно-

апаратного комплексу «Реєстр 

територіальних громад» 

(https://gromada.dmsu.gov.ua) 

ДІТЗІ, 

ДГПР, 

ДП 

«Документ» 

протягом 
року 

Виконано Закон України «Про 

свободу пересування та 

вільний вибір місця 

проживання в Україні»; 

Положення про 

Державну міграційну службу 

України, затверджене 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 20.08.2014 № 360 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

02.03.2016 № 207 «Про 

затвердження Правил 

реєстрації місця проживання 

та Порядку передачі 

органами реєстрації 

інформації до Єдиного 

державного демографічного 

реєстру» 

    Забезпечено технічну 

підтримку функціонування 

реєстрів територіальних громад 

(https://rtg.dmsu.gov.ua/). 

Контакти технічної підтримки: 

E-mail: 

support.gromada@dmsu.gov.ua 

Телефони технічної підтримки 

0-800-600-225. 

 

21 Розробити проєкт наказу МВС 
щодо внесення  змін до наказу  
МВС від 16.08.2016 № 816  
«Про затвердження Порядку 
провадження за заявами про 
оформлення документів для виїзду 
громадян України за кордон на 
постійне проживання», зокрема, у 
частині врегулювання питання 
оформлення документів для виїзду 
за кордон на постійне проживання 
усиновленим іноземцями дітям - 
громадянам України, а також 
особам, які мають зареєстроване 
місце проживання на тимчасово 
окупованій території 

 

ДГПР, 
ДЮЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

червень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконано 

частково 

Ініціативний захід    З урахуванням суттєвих змін, 
які відбулися  у законодавстві, 
яке регулює питання у сфері 
реєстрації місця проживання / 
перебування фізичних осіб в 
Україні, (набрання чинності 
01.12.2021, крім окремих його 
положень, Закону України 
№ 1871-IX «Про надання 
публічних (електронних 
публічних) послуг щодо 
декларування та реєстрації 
місця проживання в Україні»),  
розроблений ДМС проєкт 
наказу Міністерства внутрішніх 
справ України «Про внесення 
змін до  Порядку провадження 

https://gromada.dmsu.gov.ua/
https://rtg.dmsu.gov.ua/
https://rtg.dmsu.gov.ua/support/contacts#undefined
https://rtg.dmsu.gov.ua/support/contacts#undefined
https://rtg.dmsu.gov.ua/support/contacts#undefined
https://rtg.dmsu.gov.ua/support/contacts#undefined
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за заявами про оформлення 
документів для виїзду громадян 
України за кордон на постійне 
проживання», на теперішній 
час, потребує приведення у 
відповідність до норм 
зазначеного Закону. 
 

22 Розробити проєкт Закону 

України щодо внесення змін до 

Закону України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр 

та документи, що підтверджують 

громадянство України, 

посвідчують особу чи її 

спеціальний статус», зокрема в 

частині можливості оформлення 

паспорта громадянина України за 

1 і за 3 робочих дні, і паспорта 

громадянина України для виїзду за 

кордон за 1 робочий день 

ДГПР, 
ДЮЗ 

протягом 
року 

Виконано Ініціативний захід     30.12.2021 листом ДМС  

№ 9.1-12121/1-21 надіслано до 

Міністерства внутрішніх справ 

України, розроблений ДМС 

проєкт Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо документів, що 

підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи 

її спеціальний статус» для 

опрацювання та подання  

для підписання Міністром 

внутрішніх справ України 

згаданого законопроекту для 

надсилання на погодження до 

заінтересованих органів. 

23 Опрацювати питання щодо 

шляхів обміну між органами 

державної влади інформацією про 

безпеку документів та даними про 

виявлені підроблені проїзні 

документи. 

За результатами опрацювання, 

в разі необхідності, 

проінформувати МВС 

ДГПР, 

ДСЮБГ, 

ДІТЗІ, 

ВСКМ 

грудень Виконано План заходів на 2018-

2021 роки щодо реалізації 

Стратегії державної 

міграційної політики 

України на період  

до 2025 року, затверджений 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України  

від 29.08.2018 № 602-р 

 

 

    Забезпечено функціонування 

на офіційному вебсайті 

Державної міграційної служби 

України сервісу «Перевірка за 

базою недійсних документів». 



16 

 

Розділ 4. Удосконалення технологічних процесів в органах ДМС 

24 Провести аудит 

інформаційних, 

телекомунікаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних 

систем ДМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДІТЗІ вересень Виконано      Типові  завдання і 

ключові показники 

результативності, 

ефективності та якості 

службової діяльності 

державних службовців,  

які займають посади 

керівників центральних 

органів виконавчої влади, на 

2021 рік, затверджені 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України  

від 28.12.2020 № 1646-р 

    Держспецзв’язком  

проведено аудит  

інформаційно- комунікаційних 

систем ДМС на предмет 

вразливостей.  

   Акт про результати аудиту  

надіслано ДМС листом  від 

07.07.2021 № 64/02/02-292 ДСК. 

25 Розробити та затвердити 

відповідні документи щодо 

функціонування діючих 

інформаційно-телекомунікаційних систем 

ДМС: положення про систему, 

порядок обробки інформації, 

регламент роботи системи 

ДІТЗІ вересень Виконано Типові завдання і 

ключові показники 

результативності, 

ефективності та якості 

службової діяльності 

державних службовців, які 

займають посади керівників 

центральних органів 

виконавчої влади, на 2021 

рік, затверджені 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України  

від 28.12.2020 № 1646-р 

 

Проєкт постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Положення про 

систему обліку запитів про 

реадмісію та транзитне 

перевезення «Реадмісія» 

доопрацьовано із врахуванням 

пропозицій МВС (лист  

від 16.09.2021 №43178/1/16-

2021) та листом від 12.11.2021 

7.1-10119/1-21 надіслано на 

розгляд та підписання 

Міністром внутрішніх справ 

України. 

МВС листом  від 20.12.2021 

№ 58211/1/16-2021 (вх.  

від 21.12.2021 № 29980-21)  

надано інформацію про те,  

що МВС не підтримує проєкт 

постанови КМУ «Про 

затвердження Положення про 

систему обліку запитів про 
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реадмісію та транзитне 

перевезення «Реадмісія» 

оскільки зазначене Положення 

необхідно затверджувати 

наказом Міністерства 

внутрішніх справ України. 

26 Проаналізувати роботу 

територіальних підрозділів ДМС 

та подати на затвердження Голові 

ДМС перелік територіальних 

підрозділів ДМС, діяльність яких 

може бути переформатована в 

режим «Бек-офіс» 

 

ВСКМ, 

ДОЗ, 

ДЮЗ, 

ДПГР, 

ДСІОБГ 

ДІТЗІ 

червень Виконано Ініціативний захід Здійснено розрахунок 

тривалості робочих процесів 

при оформлені паспорта 

громадянина України та 

паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон.  

Розроблено каталог 

територіальних органів/ 

підрозділів ДМС відповідно  

до інформації наданої 

територіальними органами 

ДМС на лист ВСКМ  

від 28.01.2021 №18/10-21. 

Проаналізовано роботу 

територіальних підрозділів 

ДМС за 2019 та 2021 роки  

в частині оформлення та видачі 

паспорта громадянина України 

та паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон.   

За результатами аналізу 

надано пропозиції Голові ДМС 

щодо утворення робочої групи  

з керівників самостійних 

структурних підрозділів 

апарату ДМС  з метою 

визначення остаточного 

переліку територіальних 

підрозділів ДМС, діяльність 

яких може бути 
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переформатована в режим  

«Бек-офіс» (доповідна записка 

на ім’я Голови ДМС  

від 29.06.2021 №18/115-21). 

27 Розмежувати діяльність 

окремих територіальних 

підрозділів ДМС, в частині 

прийняття документів та 

прийняття рішень по ним, на 

«Фронт-офіс» і «Бек-офіс» 

ВСКМ, 

ДОЗ, 

ДЮЗ, 

ДПГР, 

ДСІОБГ 

ДІТЗІ 

II півріччя Виконано 

частково 

Ініціативний захід    Доповідною запискою на ім’я 

Голови ДМС від 29.06.2021 

№18/115-21 запропоновано 

утворити робочу групу  

з керівників самостійних 

структурних підрозділів 

апарату ДМС для проведення 

розмежування територіальних 

підрозділів ДМС, в частині 

прийняття документів та 

прийняття рішень по ним, на 

«Фронт-офіс» та «Бек-офіс» до 

30.07.2021 та керівникам 

самостійних структурних 

підрозділів апарату ДМС взяти 

участь в розмежуванні 

територіальних підрозділів 

ДМС, в частині прийняття 

документів та прийняття рішень 

по ним, на «Фронт-офіс» та 

«Бек-офіс». 

       29.07.2021 було проведено 

установче засідання з 

представниками самостійних 

структурних підрозділів 

апарату ДМС стосовно 

переформатування 

територіальних підрозділів 

ДМС у «Бек-офіс». Було 

виявлено ряд проблемних 

питань.  
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    В листопаді 2021 року  

проведено повторне установче 

засідання на якому     

запропоновано запустити 

пілотний проєкт стосовно 

розмежування діяльності 

окремих територіальних 

підрозділів ДМС, в частині 

прийняття рішень по ним на 

«Фронт-офіс» та «Бек-офіс», у 

ЦМУ у м.Києві та Київській 

області. Однак, у зв’язку з тим, 

що  до кінця 2021 року було 

заплановано здійснити 

оптимізацію діяльності, 

перегляд структури апарату 

ДМС та територіальних органів 

ДМС питання потребує 

додаткового вивчення. 

   Доповідною запискою на ім’я 

Голови ДМС від 22.12.2021 

№18/209-21 виконання даного 

пункту перенесено на 2022 рік. 

 

28 Розширити функціональні 

можливості центру обробки даних 

(основного і дзеркального) для 

забезпечення функціонування 

Реєстру, Національної системи та 

складових ВІС ДМС (ЄІАС УМП) 

ДІТЗІ протягом 
року (за 

наявності 
фінансуван

ня) 

Не 

виконано  
у зв’язку з 

відсутністю 

фінансування 

Закон України «Про 

Єдиний державний 

демографічний реєстр та 

документи, що 

підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус» 

Указ Президента України 

№558/2019 від 29.07.2019 

«Про деякі заходи щодо 

поліпшення доступу 

фізичних та юридичних осіб 

    У зв’язку з обмеженим 

фінансуванням виконання 

заходу не здійснювалось. 
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до електронних послуг» 

Стратегія державної 

міграційної політики 

України на період  

до 2025 року, схвалена 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України  

від 12.07.2017 № 482-р 

Концепція створення 

єдиної інформаційно- 

аналітичної системи 

управління міграційними 

процесами, схвалена 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України  

від 07.11.2012 № 870-р 

Положення про 

Державну міграційну службу 

України, затверджене 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 20.08.2014 № 360 

 

29 Будівництво ліній зв’язку 

захищеної телекомунікаційної 

мережі Державної міграційної 

служби України 

ДІТЗІ протягом 
року (за 

наявності 
фінансуван

ня) 

Виконано Закон України «Про 

телекомунікації»; 

Закон України «Про 

Єдиний державний 

демографічний реєстр  

та документи, що 

підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус» 

Лінії зв’язку побудовано 

відповідно до укладених 

договорів: 

    -договір № 60 від 16.09.2021, 

«Будівництво ліній зв’язку 

транспортної мережі ДМС» 

(Код за ДК 021:2015 - 

45231000-5 «Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач», ДБН А.2.2-

3:2014 «Склад та зміст 

проєктної документації на 

будівництво», ДБН А.3.1-5:2016 
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«Організація будівельного 

виробництва», ДСТУ Б.Д.1.1-

1:2013 «Правила визначення 

вартості будівництва»),  

ТОВ «Мобіком»; 

- договір №11.733/21/62 від 

21.09.2021, Код ДК 021:2015 

71247000-1 «Нагляд за 

будівельними роботами» 

(закупівля робіт «Будівництво 

ліній зв’язку транспортної 

мережі Державної міграційної 

служби України» - роботи із 

здійснення авторського 

нагляду), Державне 

підприємство «Українські 

спеціальні системи». 

 

30 Підключити систему ІР-

телефонії ДМС до відповідних 

систем МВС, ДСНС, Нацгвардії 

Держприкордонслужби, 

Нацполіції 

ДІТЗІ протягом 
року (за 

наявності 
фінансуван

ня) 

Виконано 

частково Закон України «Про 

телекомунікації»; 

Положення про Державну 

міграційну службу України, 

затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 20.08.2014 № 360 

 

 

IP-телефонію МВС 

встановлено керівництву ДМС. 

Інші заходи у зв’язку з 

обмеженим фінансуванням не 

здійснювались. 

Запропоновано виконання 

заходу перенести на 2022 рік 

(внутрішній лист від 02.12.2021 

№ 7.1/1006-21).   

 

31 Організувати захищений 

доступ до інформаційних ресурсів 

ЄІАС УМП та ЄДДР з мобільних 

робочих станцій для оформлення 

документів, що підтверджують 

громадянство України, 

посвідчують особу чи її 

спеціальний статус 

ДІТЗІ протягом 
року (за 

наявності 
фінансуван

ня) 

Виконано Закон України «Про 

Єдиний державний 

демографічний реєстр та 

документи, що 

підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус» 

Закон України «Про 

Забезпечено технічну 

можливість захищеного 

доступу до інформаційних 

ресурсів ЄІАС УМП та ЄДДР  

з мобільних робочих станцій 

для оформлення документів, що 

підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу  
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захист інформації в 

інформаційно-

телекомунікаційних 

системах» 

чи її спеціальний статус. 

32 Створити комплексні системи 

захисту інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних 

системах класу "3" Державної 

міграційної служби України, 

призначених для обробки 

інформації з обмеженим доступом, 

що не становить державної 

таємниці, та обробки інформації 

щодо державних інформаційних 

ресурсів 

 

ДІТЗІ протягом 
року (за 

наявності 
фінансуван

ня) 

Не 

виконано  
у зв’язку з 

відсутністю 

фінансування 

Закон України «Про 

захист інформації в 

інформаційно-

телекомунікаційних 

системах» 

Стратегія кібербезпеки 

України, затверджена 

Указом Президента України 

від 15.03.2016 № 96/2016 

У зв’язку з обмеженим 

фінансуванням виконання 

заходу не здійснювалось. 

33 Модернізувати Комплексну 

систему захисту інформації 

Реєстру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДІТЗІ протягом 

року (за 

наявності  

фінансуван

ня) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи не 

проводились 

   Закон України «Про захист 

інформації в інформаційно-

телекомунікаційних 

системах» 

    Стратегія кібербезпеки 

України, затверджена 

Указом Президента України 

від 15.03.2016 № 96/2016 

У звітному періоді 

виконання заходу не 

здійснювалось у зв’язку з 

проведенням заходів з 

доопрацювання спеціального 

програмного забезпечення, що 

пов’язані зі змінами, внесеними 

до Закону України «Про 

Єдиний державний 

демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують 

громадянство України, 

посвідчують особу чи її 

спеціальний статус», та 

набранням чинності Закону 

України «Про надання 

публічних (електронних 

публічних) послуг щодо 

декларування та реєстрації 

місця проживання в Україні», 
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завершення яких планується у 

2022 році. 

Наразі КСЗІ Реєстру 

функціонує відповідно чинного 

Атестату відповідності (дійсний 

до 24 жовтня 2024 року). 

З урахуванням того, що при 

модернізації КСЗІ необхідно 

врахувати зміни у 

функціонуванні Реєстру 

запропоновано виконання 

заходу перенести на 2022 рік 

(внутрішній лист ДІТЗІ 

від 02.12.2021 № 7.1/1006-21).  

  

34 Модернізувати Комплексну 

систему захисту інформації ЄІАС 

УМП 

ДІТЗІ протягом 

року (за 

наявності 

фінансуван

ня) 

Заходи не 

проводились 

Закон України «Про 

захист інформації в 

інформаційно-

телекомунікаційних 

системах» 

Стратегія кібербезпеки 

України, затверджена 

Указом Президента України 

від 15.03.2016 № 96/2016 

У звітному періоді 

виконання заходу не 

здійснювалось у зв’язку з 

проведенням заходів з 

доопрацювання спеціального 

програмного забезпечення, що 

пов’язані зі змінами, внесеними 

до Закону України «Про 

Єдиний державний 

демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують 

громадянство України, 

посвідчують особу чи її 

спеціальний статус», та 

набранням чинності Закону 

України «Про надання 

публічних (електронних 

публічних) послуг щодо 

декларування та реєстрації 

місця проживання в Україні», 

завершення яких планується у 
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2022 році. 

Наразі КСЗІ ЄІАС УМП 

функціонує відповідно чинного 

Атестату відповідності (дійсний 

до 24 жовтня 2024 року). 

З урахуванням того, що  

при модернізації КСЗІ 

необхідно врахувати зміни  

у функціонуванні ЄІАС УМП 

запропоновано виконання 

заходу перенести  

на 2022 рік (лист (внутрішній)  

від 02.12.2021 № 7.1/1006-21).  

 

35 Облаштувати робочі місця   

користувачів ВІС ДМС (ЄІАС 

УМП), відповідно до 

встановлених норм належності для 

забезпечення автоматизації 

діяльності ДМС 

ДІТЗІ, 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

ДМС, 

територіальн

і органи 

ДМС 

протягом 

року (за 

наявності 

фінансуван

ня) 

Виконано     Закон України «Про 

Єдиний державний 

демографічний реєстр  

та документи, що 

підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус» 

Стратегія державної 

міграційної політики 

України на період до 2025 

року, схвалена 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

12.07.2017 № 482-р  

Концепція створення 

єдиної інформаційно- 

аналітичної системи 

управління міграційними 

процесами, схвалена 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

07.11.2012 № 870-р 

У звітному періоді проведено 

заходи з облаштування робочих 

місць (новопризначених/ 

перепризначених) користувачів 

ВІС ДМС (ЄІАС УМП) 

відповідно до встановлених 

норм належності для 

забезпечення автоматизації 

діяльності ДМС. 

Укладено договори: 

- від 14.01.2021 №11.34/21/12;  

-  від 01.02.2021 № 14; 

- від 23.02.2021 № 11.266/21/19 

(ДУ№1 від 24.02.21);  

- від 23.02.2021 № 11.250/21/20 

(ДУ№1 від 10.03.21);  

- від 26.02.2021 № 22; 

-  від 29.03.2021№ 27; 

- від 16.06.2021 №44 з ТОВ «ІТ-

ІНТЕГРАТОР» на закупівлю  

антивірусного програмного 

забезпечення для робочих 
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Положення про Державну 

міграційну службу України, 

затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 20.08.2014 № 360 

станцій та серверів 5000 

об'єктів. 

-  від 10.06.2021 №39, Код 

ДКПП за ДК 021:2015 - 

90510000-5, Послуги у сфері 

поводження зі сміттям та 

відходами (утилізація 

комп’ютерної та офісної 

техніки), ПП «Екологічне 

відновлення природного 

середовища». 

-  від 19.07.2021 №47, код ДК 

021:2015 – 30230000-0 - 

Комп’ютерне обладнання 

(КВМ, ЮСБ-хаб, подовжувачі), 

ФОП Гулькова Вікторія 

Вікторівна; 

-  від 21.09.2021 №61, Код ДК 

021:2015 - 30210000-4 

«Машини для обробки даних 

(апаратна частина)» (центральні 

процесорні пристрої для 

персональних комп’ютерів), 

ТОВ «Макотек». 

 

36 Адмініструвати Реєстр, 

Національну систему та ЄІАС 

УМП відповідно до укладених 

договорів з Адміністратором 

Реєстру 

ДІТЗІ, 

ДП 

«Докумен

т» 

протягом 

року (за 

наявності 

фінансуван

ня) 

Виконано Закон України «Про 

Єдиний державний 

демографічний реєстр та 

документи, що 

підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус» 

Порядок ведення Єдиного 

державного демографічного 

реєстру та надання з нього 

інформації, взаємодії між 

У 2021 році проведено 

заходи з адміністрування 

Реєстру, Національної системи 

та ВІС ДМС (ЄІАС УМП) 

відповідно до укладених 

договорів з Адміністратором 

Реєстру відповідно до 

укладених договорів: 

– договір № 97 від 28.12.2020  

з ДП «Документ» (код ДК 

021:2015 72250000-2 «Послуги, 

https://www.dzo.com.ua/tenders/8558351
https://www.dzo.com.ua/tenders/8558351


26 

 

уповноваженими суб'єктами, 

 а також здійснення 

ідентифікації та верифікації, 

затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 18.10.2017 №784 

Положення про 

національну систему 

біометричної верифікації та 

ідентифікації громадян 

України, іноземців та осіб 

без громадянства, 

затверджене Постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 27.12.2017 № 1073 

Положення про Державну 

міграційну службу України, 

затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 20.08.2014 № 360 

 

пов’язані із системами та 

підтримкою» (послуги із 

адміністрування Єдиного 

державного демографічного 

реєстру); 

- договір № 58 від 14.09.2021  

з ДП «Документ» (код ДК 

021:2015 - 72210000-0, 

«Послуги з розробки пакетів 

програмного забезпечення 

(послуги з розробки 

програмного забезпечення 

(інформаційна підсистема 

«Журнал дій користувача 

(протоколювання)» Єдиної 

інформаційно-аналітичної 

системи управління 

міграційними процесами))»).  

37 Модернізувати систему 
електронного документообігу 
«Мегаполіс» 

ДІТЗІ, 
ДОЗ 

протягом 

року (за 

наявності 

фінансуван

ня) 

Виконано Концепція розвитку 

електронного урядування в 

Україні, схвалена 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

20.09.2020 № 649-р 

План заходів з реалізації 

Концепції розвитку 

електронного урядування в 

Україні, затверджений 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

22.08.2018 № 617-р  

В 2021 році ДМС здійснено 

перехід на систему 

електронного документообігу 

та автоматизації бізнес-процесів 

«Megapolis.DocNet». 

Також усі територіальні 

органи ДМС підключено до 

СЕВОВВ як окремі суб’єкти. 

Крім того, в СЕД 

«Megapolis.DocNet» розроблено 

нові робочі столи для різних 

категорій користувачів. 

Модернізовано в частині 

застосування функціоналу 

«Судові провадження» 

https://www.dzo.com.ua/tenders/8558351
https://www.dzo.com.ua/tenders/8558351
https://www.dzo.com.ua/tenders/8558351
https://www.dzo.com.ua/tenders/8558351
https://www.dzo.com.ua/tenders/8558351
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програмного продукту 

«Система  «Мегаполіс 

документообіг – ДСК» (наказ 

ДМС №109 від 29.06.2021). 

Систему «Мегаполіс 

документообіг – ДСК» 

переведено на оновлену версію 

ліцензійного програмного 

продукту (договір № 83  

від 17.12.2021). 

 

38 Облаштувати резервний 

 (з функціями дзеркального) Центр 

обробки даних у приміщенні ДМС 

м. Києві по вул. Павлівська, 29 

ДІТЗІ після 

введення в 

експлуатацію 

адміністратив

ного 

приміщення 

ДМС  

у м. Києві по 

вул. 

Павлівська, 

29 

Виконано 
частково 

Ініціативний захід Розміщення резервного  

(з функціями дзеркального) 

центру обробки даних 

планується здійснити в 

адміністративній будівлі за 

адресою: вул. Павлівська, 29,  

у Шевченківському районі  

м. Києва, після завершення 

робіт з реконструкції зазначеної 

адміністративної будівлі.  

Наразі вищезазначене 

обладнання розміщено на 

технічному майданчику ДП 

«УСС» для забезпечення його 

функціонування (договір №26 

від 26.03.2021). 

 

Розділ 5. Підвищення ефективності протидії нелегальній міграції 

39 Розробити електронний сервіс, 

за допомогою якого громадяни 

зможуть повідомляти Державну 

міграційну службу України про 

будь-які факти порушення 

міграційного законодавства 

іноземцями та особами без 

УКЕС, 

ДОЗ, 

ДСІОБГ, 

ДЮЗ 

І квартал Виконано     Ініціативний захід     ДМС України розроблено 

електронний сервіс 

«Повідомити про ймовірне 

порушення міграційного 

законодавства» 

(https://dmsu.gov.ua/services/mig

rant.html) за допомогою якого 

https://dmsu.gov.ua/services/migrant.html
https://dmsu.gov.ua/services/migrant.html
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громадянства (з можливістю 

автоматичної реєстрації 

надісланих повідомлень у системі 

документообігу ДМС) 

громадяни можуть повідомляти 

ДМС про будь-які факти 

порушення міграційного 

законодавства іноземцями та 

особами без громадянства. 

Надіслані громадянами 

повідомлення автоматично 

реєструються в системі 

документообігу ДМС. 

    Відповідна новина про  

запуск електронного сервісу 

розміщена на офіційному  

вебсайті ДМС 

(https://dmsu.gov.ua/news/dms/94

60.html). 

 

40 Організувати та провести 
цільові профілактичні заходи 
«Мігрант» 

ДСІОБГ протягом 
року 

 (за умови  
відміни на 
території 
України 

карантину)  

Виконано    Наказ МВС, 

Мінсоцполітики та МОН  

від 04.09.2013  

№ 850/536/1226 «Про 

затвердження Порядку 

проведення заходів щодо 

здійснення нагляду  та 

контролю за виконанням 

законодавства в міграційній 

сфері» 

    На виконання наказу ДМС 

від 16.08.2021 № 132  

«Про проведення цільових 

профілактичних заходів з 

нагляду та контролю за 

виконанням законодавства в 

міграційній сфері під умовною 

назвою «Мігрант», з метою 

запобігання і протидії 

нелегальній міграції та іншим 

порушенням законодавства 

України в міграційній сфері,  

у період з 25 серпня до  

01 жовтня 2021 року на 

території держави проведено 

цільові профілактичні заходи з 

нагляду та контролю за 

виконанням законодавства в 

міграційній сфері під умовною 

назвою «Мігрант». 

https://dmsu.gov.ua/news/dms/9460.html
https://dmsu.gov.ua/news/dms/9460.html
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41 Забезпечити участь 
територіальних органів і 
підрозділів ДМС у проведенні 
спільної спеціальної прикордонної операції 
«Кордон» 

ДСІОБГ згідно з 
датами, 

визначени
ми 

відповідаль
ними  

за 
проведення 

заходів 
ЦОВВ  

(за умови 
відміни  

на 
території  
України  

карантину) 

Виконано Наказ МВС, Мінсоцполітики 
та МОН від 04.09.2013  
№ 850/536/1226 «Про 
затвердження Порядку 
проведення заходів щодо 
здійснення нагляду та 
контролю за виконанням 
законодавства в міграційній 
сфері» 

   У зв’язку із активізацією 

використання організованими 

злочинними угрупованнями 

окремих ділянок державного 

кордону для незаконного 

переміщення через них 

нелегальних мігрантів, товарів 

та вантажів, за ініціативою 

Адміністрації Державної 

прикордонної служби України 

упродовж липня-серпня ц.р. 

проведено спільну прикордонну 

операцію «Карпати-2021» (далі 

- СПО) у межах українсько- 

словацької, українсько-

угорської та українсько- 

румунської ділянок державного 

кордону (Закарпатська, Івано-

Франківська та Чернівецька 

області) із залученням до її 

проведення взаємодіючих 

правоохоронних та силових 

відомств України. 

   3 метою організації 

узгоджених дій під час 

проведення заходів ДМС, 

дорученням від 02.07.2021  

№ Д/54/1-21, забезпечила 

участь територіальних органів у 

зазначених регіонах в СПО. 

    Відповідно до Задуму 

проведення спільних 

прикордонних заходів із 

протидії незаконному 

перетинанню українсько- 

російської та українсько-
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білоруської ділянок державного 

кордону, схваленого Міністром 

внутрішніх справ України,  

у період вересня-жовтня 2021 

року проводиться прикордонна 

операція «Кордон-2021». 

     Листом від 15.09.2021  

№ 8.3/3144-21 забезпечено 

участь у зазначеній СПО 

територіальних органів ДМС. 

 

42 Забезпечити участь 

територіальних органів і 

підрозділів ДМС у проведенні 

загальнодержавних заходів під 

умовними назвами «Трудова 

міграція», «Студент» 

ДСІОБГ згідно з 

датами, 

визначени

ми 

відповідаль

ними за 

проведення  

заходів 

ЦОВВ  

(за умови 

відміни на 

території  

України  

карантину) 

Виконано  Наказ МВС, Мінсоцполітики 

та МОН від 04.09.2013 № 

850/536/1226 «Про   

затвердження Порядку 

проведення заходів щодо 

здійснення нагляду та 

контролю за виконанням 

законодавства в міграційній 

сфері» 

      У період з 01.11.2021 до 

31.12.2021 забезпечувалась 

участь територіальних органів 

ДМС у проведенні заходів 

щодо здійснення нагляду та 

контролю за виконанням 

законодавства в сфері 

застосування праці іноземних 

громадян. 

    Упродовж 2021 року 

загальнодержавні заходи під 

умовною назвою «Студент» 

уповноваженим ЦОВВ (МОН) 

не проводилися, відтак участь 

територіальних органів ДМС  

у них не забезпечувалася. 

 

43 Продовжити обмін з органами 
державної влади статистичною та 
аналітичною інформацією з 
питань протидії нелегальній 
міграції, щодо якої 
законодавством не встановлено 
обмежень стосовно її створення, 
збирання, одержання, зберігання, 

ДСІОБГ протягом 
року 

Виконано Наказ МВС, МЗС,  
Мінсоцполітики, МОН, СЗР  
та СБУ від 09.04.2015  
№ 494/132/467/497/141/281 
«Про затвердження 
Методики аналізу ризиків з 
метою протидії нелегальній 
міграції» 

    Обмін через контактний 

аналітичний центр 

статистичною та аналітичною 

інформацією з питань протидії 

нелегальній міграції, щодо  

якої законодавством не 

встановлено обмежень стосовно 

її створення, збирання, 
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використання та поширення одержання, зберігання, 

використання та поширення, 

здійснюється на постійній 

основі. 

 

44 Розробити проєкт наказу МВС 

про внесення змін до наказу МВС 

від 29.02.2016 № 141 «Про 

затвердження Інструкції про 

порядок утримання іноземців  

та осіб без громадянства в пунктах 

тимчасового перебування 

іноземців та осіб без 

громадянства, які незаконно 

перебувають в Україні» 

ДСІОБГ, 
ДЮЗ 

квітень Виконано Ініціативний захід    Розроблено проєкт наказу про 

внесення змін до наказу МВС 

від 29.02.2016 № 141 «Про 

затвердження Інструкції про 

порядок утримання іноземців та 

осіб без громадянства в пунктах 

тимчасового перебування 

іноземців та осіб без 

громадянства, які незаконно 

перебувають в Україні».  

     25 лютого - 12 березня 2021 

року проведено громадське 

обговорення вказаного проєкту 

акту. 

   Проєкт наказу доопрацьовано 

з урахуванням пропозицій 

Офісу Генерального прокурора 

(лист ОГП від 23.06.2021  

№ 20/2/1-102 вих-21). 

    Доопрацьований проєкт акта 

листом ДМС від 02.09.2021  

№ 8.4-7420/1-21 надіслано до 

МВС, та листом ДМС від 

02.09.2021 № 8.4- 7411/1-21 - до 

Уповноваженого ВРУ з прав 

людини. 

   Доопрацьовано в робочому 

порядку з урахуванням 

зауважень МВС та надіслано 

повторно МВС для 

опрацювання та погодження 
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(лист від 05.11.2021 № 8.4-

9792/1-21). МВС листом  

від 31.12.2021 №60301/1/36-

2021 погоджено згаданий 

проєкт та надіслано його для 

подальшого опрацювання та 

погодження із 

заінтересованими ЦОВВ та 

Уповноваженим ВРУ з прав 

людини. 

     Доопрацьований проєкт 

направлено на погодження 

Уповноваженому ВРУ з прав 

людини (лист від 06.01.2022  

№ 8.4-118/1-22) та до 

Мінохорони здоров’я, 

Нацполіції, Адміністрації 

Держприкордонслужби, СБУ 

(лист від 06.01.2022 № 8.4-

117/1-22). 

 

45 Удосконалити механізми 

виявлення нелегальної міграції 

всередині держави, проведення 

аналізу ризиків 

ДСІОБГ протягом 
року 

Виконано План заходів на 2018-

2021 роки щодо реалізації 

Стратегії державної 

міграційної політики 

України на період до  

2025 року, затверджений 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України  

від 29.08.2018 № 602-р 

   У рамках посилення 

міжвідомчої взаємодії 

інформаційних систем 

відповідальних органів ДМС 

здійснюється проведення 

цифровізації процесів протидії 

незаконній міграції. 

    Наразі введено у дослідну 

експлуатацію та застосувано 

такі підсистеми та функціонали 

ЄІАС УМП: 

1) «Адміністративні 

правопорушення»; 

2) «Облік іноземців та 

біженців» (функціонали: 
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«Легальний мігрант», «Захист в 

Україні», «Незаконні мігранти», 

«Пункт тимчасового 

перебування іноземців та осіб 

без громадянства», «Пункт 

тимчасового розміщення 

біженців»; 

3) «Облік запитів про реадмісію 

та транзитне перевезення». 

   Згідно з наказом ДМС від 

24.05.2021 № 85 розпочато 

застосування функціоналу 

«Незаконні мігранти» 

модернізованої версії 

підсистеми «Облік іноземців  

та біженців» ЄІАС УМП. 

Розгляд, погодження та 

затвердження матеріалів щодо 

добровільного повернення, 

примусового повернення, 

примусового видворення та 

заборони в’їзду в Україну 

стосовно іноземців та осіб  

без громадянства відповідно до 

статей 13, 25, 26 та 30 Закону 

України  «Про правовий статус 

іноземців та осіб без 

громадянства», інших 

процедурних дій, передбачених 

законодавством, здійснюється 

виключно засобами зазначеного 

функціоналу Підсистеми. 

 

46 Провести інформаційно-

роз'яснювальну роботу з 

іноземцями та особами без 

ДСІОБГ протягом 
року 

Виконано План заходів на 2018-

2021 роки щодо реалізації 

Стратегії державної 

   Під час проведення заходів 

щодо здійснення нагляду та 

контролю за виконанням 
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громадянства, затриманими за 

порушення міграційного 

законодавства, щодо переваги 

добровільного повернення у 

порівнянні з примусовим,  

зокрема шляхом розміщення 

інформаційних повідомлень у 

ПТПІ 

міграційної політики 

України на період до 2025 

року, затверджений 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

29.08.2018 № 602-р 

законодавства в міграційній 

сфері іноземцям та особам без 

громадянства на постійній 

основі надаються роз’яснення 

щодо переваги добровільного 

повернення над примусовим 

поверненням/видворенням з 

території України. 

 

Розділ 6. Покращення умов перебування особам без громадянства та шукачам захисту в Україні 

47 Провести онлайн навчання 

працівників територіальних 

органів та підрозділів ДМС, 

відповідальних за прийом 

документів від осіб без 

громадянства 

ДСІОБГ протягом 
року 

Виконано Закон України «Про 

правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства» 

   05-06 квітня 2021 року 

проведено онлайн навчання з 

представниками територіальних 

органів ДМС.  

     Зокрема було розглянуто 

вимоги Порядку розгляду заяв 

про визнання особою без 

громадянства, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.03.2021 № 317 

«Деякі питання визнання 

особою без громадянства», а 

також технічні вимоги до 

використання функціоналу 

«Визнання особою без 

громадянства» у розділі 

«Легальний мігрант» 

інформаційної підсистеми 

«Облік іноземців та біженців» 

ЄІАС УМП. 

 

48 Продовжити проведення робіт з 

реконструкції недобудованого 

гуртожитку медучилища під ПТРБ 

у м. Яготині Київської області (II 

черга) 

ПТРБ у  

м. Яготин, 

ДСІОБГ, 

ДФЗБС, 

УРГЗКБ 

протягом 

року (за 

наявності 

фінансуван

ня) 

Не 

виконано  
у зв’язку з 

відсутністю 

фінансування 

Закон України «Про 

біженців та осіб, які 

потребують додаткового або 

тимчасового захисту» 

Стратегія державної 

У 2021 році роботи з 

реконструкції недобудованого 

гуртожитку медучилища під 

ПТРБ у м. Яготині Київської 

області (II черга) не 
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міграційної політики 

України на період до 2025 

року, схвалена 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

12.07.2017 № 482-р 

 

проводились у зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

49 Здійснити заходи щодо 

організації діяльності ДУ «Центр 

соціальної інтеграції у м. Одесі», 

зокрема добір і навчання 

персоналу, надання практичної і 

методичної  допомоги з організації 

діяльності 

ДСІОБГ, 
ДФЗБС, 
ДЮЗ, 

УРГЗКБ 

протягом 
року 

Виконано  Наказ ДМС від 20.06.2018 

№ 98 «Про утворення 

державної установи «Центр 

соціальної інтеграції 

біженців та осіб, які 

потребують додаткового або 

тимчасового захисту, ДМС у 

м. Одесі» 

Відповідно до наказу ДМС 

від 19.08.2021 № 164-кт на 

посаду директора державної 

установи «Центр соціальної 

інтеграції біженців та осіб, які 

потребують додаткового або 

тимчасового захисту, ДМС у  

м. Одесі» призначено Шийку 

А.В. з 25 серпня 2021 року.      

Також   керівництвом  ДМС 

затверджено структуру та 

штатний розпис на 2021 рік  

ДУ «Центр соціальної 

інтеграції у м. Одесі».  

На цей час здійснюються 

заходи щодо введення вказаних 

документів в дію. 

 

50 Вивчити міжнародний досвід 

щодо порядку видачі проїзного 

документа з гуманітарних причин 

для іноземців, які тимчасово або 

постійно проживають на території 

України, в тих випадках, коли 

вони не мають паспортного 

документа іноземця або 

рівноцінного проїзного документа 

його держави (або якщо цей 

документ втрачено чи знищено), а 

ДСІОБГ, 
УМЗ 

протягом 
року 

Виконано План заходів на 2018-2021 

роки щодо реалізації 

Стратегії державної 

міграційної політики 

України на період до 2025 

року, затверджений 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

29.08.2018 № 602-р 

   У ДМС опрацьовано та взято 

до відома інформаційно- 

аналітичну довідку про досвід 

деяких іноземних країн щодо 

порядку видачі проїзного 

документа з гуманітарних 

причин для іноземців, яка була 

підготовлена МЗС у рамках 

виконання  Плану заходів на 

2018-2021 роки щодо реалізації 

Стратегії державної міграційної 
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також у зв’язку з об’єктивно 

обґрунтованими причинами, за 

яких особа не може отримати 

новий документ від компетентних 

органів її держави громадянства 

(походження) 

політики України на період  

до 2025 року. 

51 Провести аналіз законодавства 

щодо створення умов, за яких 

іноземці та особи без 

громадянства, які перебувають в 

Україні для навчання в навчальних 

закладах, після закінчення 

навчання зможуть продовжити 

строк проживання в Україні, а 

також провадити трудову 

діяльність під час та після 

закінчення навчання в Україні. У 

разі потреби розробити 

відповідний проєкт нормативно-

правового акта 

ДСІОБГ вересень Виконано План заходів на 2018-2021 

роки щодо реалізації 

Стратегії державної 

міграційної політики 

України на період до 2025 

року, затверджений 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

29.08.2018 № 602-р 

  У ДМС опрацьовано проєкт 

Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України 

щодо застосування праці 

іноземців та осіб без 

громадянства в Україні» (далі – 

Проєкт), надісланий на 

погодження Міністерством 

розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства листом 

від 10.03.2021 № 4701-

02/14998-03, яким, зокрема, 

запропоновано врегулювання  

питання працевлаштування 

студентів, у тому числі і після 

закінчення ними навчання в 

Україні. Проєкт погоджено 

ДМС із зауваженнями, які 

враховано, про що було 

повідомлено МВС листом від 

18.03.2021 № 8.1-1956/1-21. 

    Законопроєкт внесено 

Кабінетом Міністрів України на 

розгляд Верховної Ради 

України та зареєстровано 

16.07.2021 за № 5795. 

14.09.2021 зареєстровано 

проєкт постанови № 5795/П  

про прийняття за основу 

проєкту Закону України про 
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внесення змін до деяких законів 

України щодо застосування 

праці іноземців та осіб без 

громадянства в Україні. 

   19.10.2021 включено до 

порядку денного. 

 

52 Вжити заходи до поліпшення 

взаємодії між ДМС та 

Мінекономіки з питань 

оформлення, видачі, обміну, 

скасування, пересилання, 

вилучення, повернення державі, 

визнання недійсною та знищення 

посвідки на тимчасове 

проживання, видачі, продовження 

строку дії дозволу на  

застосування праці іноземців  

та осіб без громадянства,       

внесення змін до дозволу, його 

скасування, а також здійснення 

контролю за законністю 

проживання і працевлаштування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДСІОБГ протягом 
року 

Виконано План заходів на 2018-2021 

роки щодо реалізації 

Стратегії державної 

міграційної політики 

України на період до 2025 

року, затверджений 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

29.08.2018 № 602-р 

   У ДМС опрацьовано проєкт 

Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України 

щодо застосування праці 

іноземців та осіб без 

громадянства в Україні, 

надісланий на погодження 

Міністерством економіки 

листом від 10.03.2021 № 4701- 

02/14998-03, яким, зокрема, 

запропоновано врегулювання 

питання працевлаштування 

студентів, у тому числі і  

після закінчення ними навчання 

в Україні. Законопроєкт 

погоджено ДМС із 

зауваженнями, які враховано, 

про що було повідомлено МВС 

листом від 18.03.2021 № 8.1-

1956/1-21.  

    Законопроєкт внесено 

Кабінетом Міністрів України  

на розгляд Верховної Ради 

України та зареєстровано 

16.07.2021 за № 5795. 

14.09.2021 зареєстровано 

проєкт постанови № 5795/П про 

прийняття за основу проєкту 

Закону України про внесення 
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змін до деяких законів України 

щодо застосування праці 

іноземців та осіб без 

громадянства в Україні. 

    19.10.2021 включено до 

порядку денного. 

53 Налагодити співпрацю з 

осередками етнічних меншин у 

процесі інтеграції із залученням їх 

до розроблення законодавства з 

питань інтеграції та імміграції 

ДСІОБГ протягом 
року 

Виконано План заходів на 2018-

2021 роки щодо реалізації 

Стратегії державної 

міграційної політики 

України на період до 2025 

року, затверджений 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

29.08.2018 № 602-р 

      4-8 жовтня проходила 

експертна місія MIEUX+, в ході 

якої експерти зустрічались з 

громадськими організаціями, 

партнерами УВКБ ООН в 

Україні та окремими біженцями 

з метою здійснення оцінки 

потенціалу та потреб. 

    За результатами роботи місії     

22 листопада 2021 року 

відбулась перша зустріч 

міжінституційної робочої групи 

щодо Плану дій з інтеграції  

в Україні де відбулась 

презентація звіту MIEUX+ 

‘Оцінка потенціалу та потреб  

у сфері інтеграції біженців  

та осіб, які потребують 

додаткового захисту’. 

Напрацювання та пропозиції 

експертів MIEUX+ будуть 

враховані у подальшій роботі 

над Планом дій з інтеграції в 

Україні. 

 

54 Забезпечити проходження 

працівниками територіальних 

органів і територіальних 

підрозділів ДМС, які здійснюють 

УП, 
ДСІОБГ 

протягом 
року 

Виконано План заходів на 2018-

2021 роки щодо реалізації 

Стратегії державної 

міграційної політики 

   Департаментом у справах 

іноземців та осіб без 

громадянства спільно з 

Управлінням комунікацій  
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прийом та розгляд заяв     

іноземців та осіб без громадянства    

про визнання біженцем в Україні      

або особою, яка потребує 

додаткового захисту, підвищення 

кваліфікації з питань збору та 

аналізу інформації за країнами 

походження 

України на період до 2025 

року, затверджений 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

29.08.2018 № 602-р 

та електронних сервісів 

створено для міжрегіональних 

підрозділів у справах біженців 

територіальних органів ДМС 

Інформаційно - довідковий 

ресурс «Інформація по країнах 

походження», доступ до якого 

здійснюється за посиланням 

http://соі.dmsu.gov.ua. 

   Вказаний електронний сервіс 

використовується під час 

розгляду заяв про визнання 

біженцем або особою, яка 

потребує додаткового захисту.  

    Також, створено загальний 

чат для постійної комунікації  

і вирішення нагальних  

питань з представниками 

міжрегіональних підрозділів  

у справах біженців 

територіальних органів ДМС, 

до компетенції яких 

відноситься здійснення 

прийому та розгляду заяв про 

визнання біженцем або особою, 

яка потребує додаткового 

захисту, у тому числі із 

залученням розробника 

функціоналу «Захист в Україні» 

підсистеми «Облік іноземців та 

біженців» ЄІАС УМП. 

    У вересні 2021 року з 

використанням спеціального 

програмного забезпечення 

«Навчання працівників ДМС» 

ЄІАС УМП  проведено онлайн 
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навчання (відкритий контур) на 

тему: «Інформація по країнах 

походження. Визначення та 

роль». У навчанні взяли участь 

418 працівників з 22 ТО ДМС. 

 

55 Провести інформаційну 

кампанію з метою формування 

толерантного ставлення та 

запобігання проявам 

дискримінації в суспільстві  

до осіб, визнаних біженцями  

в Україні або особами,  

які потребують додаткового 

захисту, підвищення рівня 

поінформованості суспільства 

тощо 

ДСІОБГ протягом 
року 

Виконано План заходів на 2018-

2021 роки щодо реалізації 

Стратегії державної 

міграційної політики 

України на період до 2025 

року, затверджений 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

29.08.2018 № 602-р 

      3 метою формування 

толерантного ставлення  

та запобігання проявам   

дискримінації в суспільстві до 

осіб, визнаних біженцями або 

особами, які потребують 

додаткового захисту в Україні, 

відповідна інформація 

розміщується на шпальтах 

щомісячної газети «Міграція», 

яка видається за інформаційної 

підтримки Державної 

міграційної служби України  

та за сприянням благодійного 

фонду допомоги біженцям  

та переселенцям «Співчуття»,  

а також на офіційному вебсайті 

ДМС України та її 

територіальних органів. 

Розділ 7. Запобігання та протидія корупції 

56 Узагальнювати та аналізувати 

результати Громадського 

опитування щодо якості надання 

адміністративних послуг ДМС та 

надання відповідних пропозицій 

керівництву ДМС 

ДОЗ щокварталу, 

до 15 числа 

місяця, 

наступного 

за звітним 

періодом 

Виконано  

 

    Ініціативний захід    Впродовж 2021 року сервісом 

ДМС «Громадське опитування» 

скористалося 4422 осіб, з них 

52% жінок та 48% чоловіків.  

Найбільш активними 

користувачами сервісу 

«Громадське опитування» були 

особи у віці: 

- 19-25 років (1295 повідомлень, 

у 2020 році – 181 



41 

 

повідомлення); 

- 26-35 років (1184 

повідомлення, у 2020 році – 180 

повідомлень). 

Найменше повідомлень 

ДМС отримала від осіб, 

старших 50 років (206 

повідомлень, у 2020 році – 28 

повідомлень). 

68,63% суб’єктів звернення 

пройшли опитування анонімно 

та 31,37% вказали ПІБ та номер 

телефону. У 2020 році 82,83% 

пройшли опитування анонімно 

та 17,17% вказали ПІБ та номер 

телефону. Загалом на 14,2% 

зменшилася кількість 

анонімних звернень. 

4,68% суб’єктів звернення 

позначили себе як іноземці та 

95,32% - як громадяни України. 

У 2020 році 6,02% суб’єктів 

звернення позначили себе як 

іноземці та 93,98% - як 

громадяни України.  

80,55% (84,25% у 2020 році) 

від загальної кількості обраних 

адміністративних послуг ДМС 

складають послуги з 

оформлення паспорта 

громадянина України у вигляді 

ID-картки та для виїзду за 

кордон. 

99,80% (99,82% у 2020 році) 

суб’єктів звернення зазначили, 

що отримали достатню 
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інформацію щодо отримуваної 

послуги в підрозділі ДМС. 

95,88% (92,92% у 2020 році) 

суб’єктів звернення вказали,  

що від них не вимагали 

документів, не передбачених 

законодавством, та 97,48% 

(96,64% у 2020 році) 

респондентів повідомили, що 

від них не вимагали при 

отриманні послуг платежів, не 

передбачених законодавством. 

80,92% (71,68% у 2020 році) 

суб’єктів звернення провели до 

30 хвилин в черзі в підрозділі 

ДМС при отриманні послуг, 

9,11% (12,39% у 2020 році) осіб 

відповідно від 30 хвилин  

до 1 години, 9,97% (15,93%  

у 2020 році) осіб – понад одну 

годину. 

95,84% (94,34% у 2020 році) 

суб’єктів звернення зазначили, 

що не стикалися з 

некоректними діями 

співробітників ДМС у процесі 

отримання послуг.  

91,73% (87,25% у 2020 році) 

суб’єктів звернення оцінили 

культуру мови працівників 

ДМС як відмінну або добру. 

96,95% (91,68% у 2020 році) 

суб’єктів звернення повідомили 

про дотримання строків 

виконання послуг, про які  

було повідомлено під час 
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приймання документів. 

89,37% (84,95% у 2020 році) 

суб’єктів звернення оцінили 

загальний рівень задоволеності 

послугами ДМС як відмінний 

або добрий. 

57 Надавати роз’яснення та 

інформаційну допомогу в поданні 

працівниками ДМС, підприємств, 

установ і організацій, що належать 

до сфери її управління, 

електронних щорічних декларацій 

осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави та місцевого 

самоврядування 

ВПЗВК до 1 квітня Виконано Закон України «Про 

запобігання корупції» 

Доручення Голови ДМС 

від 19.01.2021 Д/5/2-21   

«Про забезпечення подання 

електронних декларацій  

за 2020 рік». 

Надано роз’яснення та 

інформаційну допомогу 

листами ВПЗВК:  

від 18.02.2021 № 17/63/21,  

від 16.03.2021 № 17/93-21,  

від 16.03.2021 № 17/94-21,  

від 18.03.2021 № 17/97-21,  

від 30.03.2021 № 17/108-21,  

від 31.03.2021 № 17/111-21. 

58 Організувати участь у 

позапланових/раптових перевірках 

територіальних органів/підрозділів 

ДМС 

 

 

ВПЗВК протягом 
року 

Виконано Закон України «Про 

запобігання корупції» 

   Згідно наказу ДМС  

від 02.11.2021 №103/аг «Про 

здійснення позапланового 

внутрішнього аудиту в 

Державній науково-виробничій 

корпорації «Київський інститут 

автоматики»   здійснено 

позаплановий внутрішній аудит 

в ДНВК «Київський інститут 

автоматики». 

 

Розділ 8. Розвиток міжнародного співробітництва у сферах міграції 

59 Продовжити співпрацю з 

провідними міжнародними 

організаціями у сфері 

регулювання міграційних 

УМЗ,  

самостійні 

структурні 

підрозділи 

протягом 
року 

Виконано     Ініціативний захід     Протягом звітного періоду 

відбулися зустрічі з 

представниками міжнародних 

організацій у міграційній сфері, 
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процесів, зокрема з Міжнародною 

організацією з міграції, 

Управлінням Верховного Комісара 

ООН у справах біженців, Радою 

Європи з метою обміну досвідом 

та запровадження нових проєктів з 

питань регулювання міграційних 

процесів 

апарату 

ДМС 

основні серед них були такі: 

   13.01.2021 - онлайн засідання 

Ради управління проєктом 

МОМ «Підтримка управління 

міграцією та притулком в 

Україні» (ІММІС); 

   20.01.2021 – п’ятнадцяте 

засідання (онлайн) Керівного 

комітету проєкту МОМ 

«Підтримка управління 

міграцією та притулком в 

Україні» (ІММІС); 

 

   28.01.2021 – 35-те засідання 

(онлайн) Консультативної ради 

EUBAM; 

   28.01.2021 – другий 

Стратегічний діалог Празького 

процесу «Міграційний прогноз 

на 2021 рік: від COVID-19  

до Пакту ЄС про міграцію  

та притулком», що відбувся  

онлайн; 

   05.02.2021 – онлайн зустріч 

працівників ДМС із 

представниками 

Представництва Міжнародної 

організації з міграції Україні; 

   25.02.2021 – онлайн 

презентація Аналітичної 

довідки ООН про внутрішню та 

зовнішню міграцію; 

   04.03.2021 – вебінар 

Празького процесу «FRONTEX 

– роль і можливості у сфері 

повернення»; 
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   05.03.2021 – онлайн зустріч 

працівників ДМС із 

представниками МОМ в 

України з метою обговорення 

шляхів співробітництва в 2021-

2022 роках; 

   12.03.2021.– онлайн зустріч  

з метою обговорення оцінки 

показників управління 

міграцією; 

   12.03.2021 – зустріч з 

Надзвичайним та Повноважним 

Послом Республіки 

Таджикистан в Україні та 

Республіці Молдова; 

   18.03.2021 – онлайн засідання 

Ради управління проєктом 

МОМ «Підтримка управління 

міграцією та притулком в 

Україні» (ІММІС); 

   26.03.2021 - міжнародна 

конференція онлайн з питань 

управління міграцією «Нові 

моделі системи управління 

міграцією в Грузії». 

   02.04.2021 – координаційна 

зустріч з питань співпраці 

центральних органів виконавчої 

влади з акредитованими в 

Україні організаціями системи 

ООН у віртуальному форматі; 

   09.04.2021 – узгоджувальна 

онлайн зустріч з метою 

проведення онлайн семінару у 

рамках TAIEX; 
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   15.04.2021  – вебінар на тему 

«Які перспективи для 

партнерства в сфері трудової 

міграції існують в регіоні 

Празького процесу? Здобуті 

уроки з пілотних проєктів по 

легальній міграції, що 

фінансуються ЄС»; 

   19.04.2021  – нарада з питань 

підготовки проєкту Угоди між 

Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Канади про мобільність 

молоді в режимі відео 

конференції; 

   21.04.2021  – засідання Ради 

управління проєктом ІMMIS; 

   21.04.2021  – перше засідання 

українсько-канадської групи з 

мобільності; 

   28.04.2021 – засідання 

Керівного комітету проєкту 

IMMIS; 

   30.04.2021 – щорічна 

конференція Європейської 

міграційної мережі у 

дистанційному форматі на 

тему: «Цифрова трансформація 

у сфері міграції». 

   11.05.2021 – консультаційна 

зустріч з питань протидії 

нелегальній міграції, реадмісії, 

повернення та реінтеграції; 

   14.05.2021 – онлайн захід 

організований Програмою ООН 

із відновлення та розбудови 

миру, на якому було 
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представлено та обговорено 

новий звіт – «Доступність 

архівних і судових справ,  

що залишилися на 

непідконтрольній уряду 

України території Донецької  

та Луганської областей»; 

   26.05.2021 - ознайомча 

зустріч онлайн із 

представниками Директорату 

DG Home Європейської Комісії 

з метою обговорення можливих 

механізмів приєднання України 

до Європейської міграційної 

мережі; 

   01.06.2021 – онлайн зустріч з 

пані Луі Реббіт  

з метою проведення оцінки 

Показників управління 

міграцією; 

   03.06.2021  – онлайн зустріч 

за напрямом «Соціальний 

захист» напряму «Рівний 

доступ до якісних  

та інклюзивних послуг і 

соціального захисту» Рамкової 

програми партнерства між 

Урядом України та 

Організацією Об’єднаних 

Націй; 

   10.06.2021 – третя тематична 

консультативна зустріч держав-

учасниць Празького процесу з 

питань міжнародного захисту та 

інтеграції; 
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   10.06.2021 – онлайн зустріч за 

напрямом «Соціальний захист» 

напряму «Рівний доступ до 

якісних та інклюзивних послуг і 

соціального захисту» Рамкової 

програми партнерства між 

Урядом України та 

Організацією Об’єднаних 

Націй; 

   29.06.2021 – засідання 

Керівного комітету високого 

рівня Рамкової програми 

партнерства між Урядом 

України та ООН 2017-2022 рр. 

 02.07.2021 – зустріч з 

новопризначеним 

Представником УВКБ ООН в 

Україні пані Кароліною 

Ліндхольм; 

   14.07.2021 – 2-ге засідання 

підгрупи «Управління 

кордонами та міграцією»; 

   04.08.2021 - в онлайн режимі 

відбулася робоча зустріч між 

працівниками ДМС та 

представниками MIEUX+ 

(MIgration EU eXpertise) з 

метою обговорення подальших 

заходів у рамках проєкту 

співробітництва у сфері 

інтеграції біженців та осіб, які 

потребують додаткового 

захисту, який було затверджено 

ЄК у липні місяці. Під час 

зустрічі сторони обговорили 

діяльність за проєктом та 
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заплановані заходи, 

організаційні аспекти та 

подальші кроки;  

   08.09.2021 – Зустріч з 

представниками Благодійного 

фонду «Право на захист» та 

Представництва УВКБ ООН в 

Україні; 

   08.09.2021 – Проведено 

робочу зустріч з 

представниками MIEUX+ для 

обговорення організаційних 

заходів у рамках проєкту;  

    

10.09.2021  – Засідання Ради 

Управління перехідним 

проєктом у рамках 

впровадження проєкту 

підтримка ЄС розвитку 

інтегрованого управління 

кордону та міграції в Україні; 

   17.09.2021  – Робоча зустріч з 

представниками ICMPD та 

експертами проєкту MIEUX+ з 

метою обговорення їхнього 

візиту до України, 

запланованого на 4-8 жовтня  

2021 року; 

   22.09.2021  – Візит делегації 

британських експертів в 

Україну з метою ознайомлення 

з порядком оформлення та 

видачі паспортних документів 

України з безконтактним 

електронним носієм та 

здійснення процедур 
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прикордонного контролю; 

   23.09.2021 – Представлення 

платформи онлайн навчання 

Празького процесу; 

   26.09.2021 – 02.10.2021  

Словацька Республіка – 

Програма мобільності 

державних службовців; 

   29.09.2021 - 30.09.2021  –  

м. Томашів Любельський, 

Республіка Польща. – Науково-

практична конференція 

«Кризовий менеджмент у 

прикордонних районах. 

Підтримка України в світлі 

досвіду Польщі та ЄС». 

  04 -08.10.2021– візит експертів 

в рамках проекту MIEUX+ 

(MIgration EU eXpertise); 

   13.10.2021 – міжнародна 

конференція, з нагоди відкриття 

проекту MOBILAZE 2 

(«Підтримка реалізації 

Партнерства з мобільності з 

Азербайджаном»); 

   18-19.10.2021– круглий стіл в 

Дипломатичній академії 

України імені Геннадія 

Удовенка при Міністерстві 

закордонних справ України  в 

рамках візиту експертів ЄММ в 

Україну. Відвідування Центру 

обслуговування громадян 

«Паспортній сервіс»; 
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   18-22.10.2021 – семінар з 

питань супроводження 

нелегальних мігрантів в країну 

походження; 

   19-20.10.2021 – Віденська 

міграційна конференція; 

    25-27.10.2021 – он-лайн 

заходи на тему: «Найкращі 

практики з інтеграції мігрантів 

у відповідності до зобовязань 

ОБСЄ»; 

    29.10.2021 – презентація 

брошури «Міграція в України: 

цифри і факти 2021»; 

   29.10.2021 – участь 

представників ДМС у онлайн-

засіданні Керівної Ради ЄММ 

та заява України про бажання 

приєднатися до ЄММ в якості 

спостерігача; 

   01-05.11.2021 мм. Мадрид та 

Малага (Королівство Іспанія) – 

ознайомчий візит до 

Національного 

координаційного центру 

Королівства Іспанія; 

   12.11.2021 м. Київ – 

консультація з DGhome з метою 

обговорення рекомендації 

Європейського союзу, 

викладеної у 4-й доповіді ЄК 

щодо скасування практики 

одночасної видачі кількох 

біометричних паспортів; 
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    15-19.11.2021 м. Варшава, 

Республіка Польща – семінар з 

ідентифікації нелегальних 

мігрантів; 

    15-19.11.2021 м. Варшава, 

Республіка Польща – семінар 

присвячений поглибленому 

аналізу ризиків нелегальної 

міграції; 

   16.11.2021 м. Київ – зустріч з 

представниками 

Представництва УВКБ ООН в 

Україні; 

   18.11.2021 м. Київ – 

Чотирнадцяте засідання 

Спільного комітету з питань 

реадмісії «Україна – ЄС»; 

    22.11.2021 м. Київ – он-лайн 

зустріч Старших посадових осіб 

Празького процесу; 

   22.11.2021 м. Київ – он-лайн 

Презентація звіту експертів 

MIEUX + на тему «Оцінка 

потенціалу та потреб у сфері 

інтеграції біженців та осіб, які 

потребують додаткового 

захисту»; 

   22.11.2021 м. Київ – зустріч з 

генеральним директором 

ICMPD Міхаелем 

Шпіндельегером; 

 29.11. – 03.12.2021 м. Варшава, 

Республіка Польща – семінар 

присвячений проведенню 

спільних операцій з повернення 

українських громадян, які 
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порушили міграційне 

законодавство ЄС; 

   02.12.2021 - зустріч з 

представниками Міжнародного 

Комітету Червоного Хреста; 

   02-03.12.2021 м. Київ 

(онлайн) – семінар на тему: 

Пошук нових механізмів та 

вироблення спільних програм 

міжнародного співробітництва 

в міграційній сфері; 

  10.12.2021 – зустріч Голови 

ДМС України з Послом Шрі-

Ланки в Турецькій Республіці 

(за сумісництвом в Україні) 

Мохамедом Різві Хасеена; 

  14-15.12.2021 м. Женева, 

Швейцарська Конфедерація 

(он-лайн) – перша зустріч 

високого рівня у рамках 

реалізації Глобальної угоди про 

біженців; 

   15.12.2021 м. Київ (он-лайн) – 

підписання Меморандуму між 

ДМС України та ДМС 

Азербайджанської Республіки 

про співробітництво в 

міграційній сфері. 

   Також, з МОМ продовжено 

консультації щодо переданого 

ДМС МОМ спеціального 

програмного забезпечення 

інформаційних систем ЄІАС 

УМП в частині авторських  

прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності. 
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60 Продовжити співробітництво з 

Партнерами з розвитку з метою 

виконання програм і планів 

заходів щодо реалізації спільних 

проєктів (програм) міжнародної 

технічної допомоги у сферах 

міграції 

УМЗ,  

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

ДМС 

протягом 
року 

Виконано     Ініціативний захід Протягом 2021 року 

продовжувалася співпраця з 

Партнерами з розвитку з метою 

запровадження та виконання 

нових спільних проектів 

(програм) міжнародної 

технічної допомоги у сфері 

міграції. 

Протягом січня – травня 2021 

року продовжувалася реалізація 

проєкту ЄС «Підтримка 

управління міграцією та 

притулку в Україні», який 

завершився 31.05.2021 та було 

спрямовано на приведення 

процесів управління 

міграційними процесами та 

роботи з шукачами притулку в 

Україні у відповідність до 

європейських та міжнародних 

стандартів і кращих практик, 

зокрема шляхом посилення 

інституційної та технічної 

спроможності органів, задіяних 

в управлінні міграційними 

процесами. 

На постійній основі 

здійснювалася співпраця з 

Представництвом МОМ в 

Україні у рамках проєкту 

«Підтримка ЄС у зміцненні 

інтегрованого управління 

кордонами в Україні 

(Перехідний проєкт)», який є 

перехідним проєктом перед 

початком реалізації проєкту 
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«Підтримка ЄС у зміцненні 

інтегрованого управління 

кордонами в Україні (EU4IBM-

2)» та має на меті виявлення та 

усунення прогалин у 

впровадженні національних 

реформ, що наближають 

українську систему управління 

кордонами до стандартів та 

передових практик 

інтегрованого управління 

кордонами ЄС. 

10.09.2021 та  12.11.2021 - 

працівники ДМС взяли участь у 

засіданнях Ради управління 

Перехідним проєктом, а також  

21.09.2021 – участь у першому 

засіданні Керівного комітету 

Перехідного проєкту. 

Відповідно до п. 14 Порядку 

залучення, використання та 

моніторингу міжнародної 

технічної допомоги, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України  

від 15.02.2002 № 153, ДМС 

підготовлено відповідні 

документи для реєстрації 

Перехідного проєкту в СКМУ. 

Підготовлено та надіслано до 

Представництва МОМ в 

Україні пропозиції ДМС для 

включення до проєкту 

EU4IBM-2. 
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Направлено лист до Фонду 

розвитку МОМ щодо 

зацікавленості ДМС в участі в 

проєкті «Забезпечення доступу 

мігрантів до законного 

встановлення статусу особи: 

обмін кращими практиками та 

розробка глобальних вказівок». 

Також вживались заходи для 

залучення міжнародної 

технічної допомоги з метою 

підвищення спроможностей 

ДМС щодо протидії 

неврегульованій міграції. 

Зокрема з представниками 

Представництва МОМ в 

Україні, Представництва ЄС в 

Україні та Європейської Комісії 

обговорювалося питання 

можливості започаткування 

нового проєкту «Зміцнення 

спроможності України до 

реагування та ефективного 

управління змішаною міграцією 

з особливим акцентом на 

нерегулярних і незаконно 

ввезених мігрантах», який 

передбачатиме потреби ДМС у 

сфері протидії неврегульованій 

міграції. 

Залучено допомогу у рамках 

ініціативи MIEUX+ (MIgration 

EU eXpertise), що фінансується 

ЄС та реалізується ICMPD,  

у сфері інтеграції біженців  

та осіб, які потребують 
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додаткового захисту. Зокрема у 

жовтні місяці відбувся візит 

експертів MIEUX+ до м. Києва 

з метою ознайомлення з 

поточною правовою та 

інституційною ситуацією в 

сфері інтеграції біженців та 

осіб, які потребують 

додаткового захисту. За 

результатами візиту експертами 

було розроблено звіт щодо 

оцінки ситуації у сфері 

інтеграції біженців та осіб, які 

потребують додаткового 

захисту, презентація якого 

відбулася в листопаді ц.р. 

Забезпечено участь 

працівників ДМС у засіданнях 

підгрупи «Управління 

кордонами та міграцією» 

Спільної робочої групи 

«Правоохоронна діяльність». 

Під час заходів працівниками 

ДМС поінформовано Партнерів 

з розвитку щодо пріоритетів 

роботи та потреб ДМС у 

залученні міжнародної 

технічної допомоги. 

Поінформовано СКМУ про 

зацікавленість ДМС в участі в 

програмах, які реалізуються 

Фондом з питань надання 

притулку, міграції та інтеграції 

(AMIF), а також надіслано лист 

до Представництва ЄС в 

Україні з проханням розглянути 
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можливість залучення ДМС до 

участі у проектах у рамках 

AMIF. 

Направлено до МВС 

концептуальну записку щодо 

потреб ДМС у залученні 

технічної допомоги Уряду 

Японії. 

Направлено лист до ICMPD з 

проханням розглянути 

можливість реалізації проєкту 

між ДМС та ICMPD з метою 

формування дієвої системи 

управління персоналом ДМС, а 

також щодо зацікавленості 

ДМС у поглибленні відносин з 

ICMPD з метою удосконалення 

міграційної політики України та 

підвищення інституційної 

спроможності ДМС. 

У жовтні 2021 року надіслано 

до МВС пропозиції щодо 

залучення зовнішньої допомоги 

ЄК у рамках ТАІЕХ. 

29.04.2021 відбувся он-лайн 

семінар у рамках TAIEX щодо 

документів, які видаються після 

звернення особи за захистом 

(до прийняття рішення про 

визнання біженцем та 

документуванням відповідним 

паспортним документом 

біженця), а також 02-03 грудня  

2021 року – он-лайн семінар на 

тему: «Пошук нових механізмів 

та вироблення спільних 
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програм міжнародного 

співробітництва в міграційній 

сфері». Розпочато роботу з 

організації ознайомчого візиту 

у рамках TAIEX на тему: 

«Планування витрат пов’язаних 

із фінансовими ризиками в 

міграційній сфері», 

погодженого ЄК у жовтні ц.р. 

У листопаді 2021 року 

поінформовано МВС про 

зацікавленість у налагодженні 

двосторонніх стратегічних 

відносин з Агентством США з 

міжнародного розвитку 

(USAID) з метою реалізації 

покладених на ДМС обов’язків, 

удосконалення міграційної 

політики України та 

підвищення інституційної 

спроможності ДМС із 

зазначенням переліку сфер, які 

становлять інтерес для ДМС. 

21 грудня 2021 року відбулася 

зустріч між працівниками ДМС 

та представниками Агентства 

США з міжнародного розвитку 

(USAID) з метою обговорення 

можливих напрямків 

співробітництва. 

У грудні 2021 року надіслано 

до МВС перелік потреб ДМС у 

сфері протидії неврегульованій 

міграції. Зазначена інформація 

також надсилалася до МЗС з 

метою обговорення зазначених 
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потреб з Генеральним 

директоратом ЄК з внутрішніх 

справ. 

Також на початку грудня  

2021 року ДМС надіслано до 

СКМУ проєктні пропозиції 

щодо залучення міжнародної 

технічної допомоги, зокрема: 

- для розвитку національної 

системи біометричної 

верифікації та ідентифікації 

громадян України, іноземців та 

осіб без громадянства; 

- для вдосконалення 

можливостей ДМС у сфері 

протидії неврегульованій 

міграції; 

- для розвитку мережі пунктів 

тимчасового розміщення 

біженців в Україні; 

- для розвитку комплексної 

системи управління 

міграційними процесами; 

- для вдосконалення 

можливостей ДМС у сфері 

моніторингу міграційних 

процесів та аналізу ризиків у 

сферах міграції. 

Також ДМС надіслано до 

Національного агентства 

України з питань державної 

служби пропозицію ДМС щодо 

залучення технічної допомоги 

ЄС у рамках інструменту 

Twinning на тему: «Підвищення 

спроможностей Державної 
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міграційної служби України в 

сфері протидії неврегульованій 

міграції». 

 

61 Продовжити співробітництво з 

державами - членами ЄС, у  

тому числі з неурядовими 

організаціями, для вивчення 

кращих європейських практик у 

сферах міграції 

УМЗ,   

ДГПР, 

ДСЮБГ, 

ДІТЗІ, 

ДОЗ, 

ДЮЗ, 

УП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом 
року 

Виконано     Ініціативний захід На постійній основі 

забезпечується співробітництво 

з державами-членами ЄС, 

міжнародними та неурядовими 

організаціями з метою вивчення 

найкращої європейської 

практики в міграційній сфері. 

09.04.2021  – узгоджувальна 

онлайн зустріч з метою 

проведення онлайн семінару в 

рамках TAIEX; 

14.04.2021 – презентація 

результатів пілотування 

методології обчислення рівня 

неврегульованої міграції; 

15.04.2021  – вебінар на тему 

«Які перспективи для 

партнерства в сфері трудової 

міграції існують в регіоні 

Празького процесу? Здобуті 

уроки з пілотних проєктів по 

легальній міграції, що 

фінансуються ЄС»; 

29.04.2021 – онлайн семінар у 

рамках TAIEX для працівників 

ДМС стосовно документів, які 

видаються після звернення 

особи за захистом (до 

прийняття рішення про 

визнання біженцем та 

документуванням відповідним 

паспортним документом 
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 біженця); 

26.05.2021– ознайомча зустріч 

онлайн із представниками 

Директорату DG Home 

Європейської Комісії з метою 

обговорення можливих 

механізмів приєднання України 

до Європейської міграційної 

мережі; 

31.05.2021 – 01.06.2021 – 

навчання на тему: «Розвиток 

управлінських 

компетентностей» для 

працівників апарату ДМС, в 

рамках проєкту «Підтримка 

управління міграцією та 

притулком в Україні»; 

06-11.06.2021 – семінар-

практикум з питань підробки 

документів; 

20-25.06.2021 – стажування в 

Управлінні у справах іноземців 

Прикордонної Варти 

Республіки Польща; 

14.07.2021  – 2-ге засідання 

підгрупи «Управління 

кордонами та міграцією»; 

28.07.2021 – зустріч з 

представниками Посольства 

США в Україні; 

04.08.2021 в онлайн режимі 

відбулася робоча зустріч між 

працівниками ДМС та 

представниками MIEUX+ 

(MIgration EU eXpertise) з 

метою обговорення подальших 



63 

 

заходів у рамках проєкту 

співробітництва у сфері 

інтеграції біженців та осіб, які 

потребують додаткового 

захисту, який було затверджено 

ЄК у липні місяці. Під час 

зустрічі сторони обговорили 

діяльність за проєктом та 

заплановані заходи, 

організаційні аспекти та 

подальші кроки; 

08.09.2021 – Зустріч з 

представниками Благодійного 

фонду «Право на захист» та 

Представництва УВКБ ООН в 

Україні; 

10.09.2021  – Засідання Ради 

Управління перехідним 

проєктом у рамках 

впровадження проєкту 

підтримка ЄС розвитку 

інтегрованого управління 

кордону та міграції в Україні; 

16.09.2021  – Зустріч з 

представниками делегації 

Міжнародного Комітету 

Червоного хреста з метою 

обговорення питань надання 

гуманітарної допомоги 

афганським сім’ям; 

21.09.2021  – Участь 

працівників ДМС у першому 

засіданні Керівного комітету 

проєкту «Підтримка ЄС у 

зміцненні інтегрованого 

управління кордонами в Україні 
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(EU4IBM-2)» (Перехідний 

проєкт); 

23.09.2021  – Представлення 

платформи онлайн навчання 

Празького процесу; 

26.09.2021 – 02.10.2021  

Словацька Республіка – 

Програма мобільності 

державних службовців; 

29-30.09.2021 м. Томашів 

Любельський, Республіка 

Польща. – Науково-практична 

конференція «Кризовий 

менеджмент у прикордонних 

районах. Підтримка України в 

світлі досвіду Польщі та ЄС». 

04-08.10.2021 – візит 

експертів в рамках проекту 

MIEUX+ (MIgration EU 

eXpertise); 

12-15.10.2021 - тренінг з 

підготовки спостерігачів за 

примусовим поверненням у 

рамках проекту моніторинг 

операцій з примусового 

повернення ІІІ; 

13.10.2021 – міжнародна 

конференція, з нагоди відкриття 

проекту MOBILAZE 2 

(«Підтримка реалізації 

Партнерства з мобільності з 

Азербайджаном»); 

18-19.10.2021 – круглий стіл в 

Дипломатичній академії 

України імені Геннадія 

Удовенка при Міністерстві 
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закордонних справ України в 

рамках візиту експертів ЄММ в 

Україну. Відвідування Центру 

обслуговування громадян 

«Паспортній сервіс»; 

18-22.10.2021 – семінар з 

питань супроводження 

нелегальних мігрантів в країну 

походження; 

19-20.10.2021 – Віденська 

міграційна конференція; 

25-27.10.2021 – он-лайн 

заходи на тему: «Найкращі 

практики з інтеграції мігрантів 

у відповідності до зобов’язань 

ОБСЄ»; 

25-29.10.2021 – участь 

представників ДМС у тренінгу з 

питань супроводження 

нелегальних мігрантів у країну 

походження; 

29.10.2021 – презентація 

брошури «Міграція в України: 

цифри і факти 2021»; 

29.10.2021 – участь 

представників ДМС у онлайн-

засіданні Керівної Ради ЄММ 

та заява України про бажання 

приєднатися до ЄММ в якості 

спостерігача. 

01-05.11.2021 мм. Мадрид та 

Малага (Королівство Іспанія) – 

ознайомчий візит до 

Національного 

координаційного центру 

Королівства Іспанія; 
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10.11.2021 м. Київ – зустріч з 

представниками Посольства 

Федеративної Республіки 

Німеччина в Україні. Під час 

зустрічі буде обговорення 

ситуації на білорусько-

польському кордоні, де, як 

відомо, Республіка Білорусь 

використовує міграцію для 

досягнення своїх політичних 

цілей, та з’ясування того, чи 

спостерігається в Україні 

збільшення притоку мігрантів 

на північному кордоні з 

Республікою Білорусь і як 

Україна оцінює ймовірність 

можливого переміщення 

мігрантів з Республікою 

Білорусь через Україну; 

12.11.2021 м. Київ – 

консультація з DGhome з метою 

обговорення рекомендації 

Європейського союзу, 

викладеної у 4-й доповіді ЄК 

щодо скасування практики 

одночасної видачі кількох 

біометричних паспортів; 

15-19.11.2021 м. Варшава, 

Республіка Польща – семінар з 

ідентифікації нелегальних 

мігрантів; 

15-19.11.2021 м. Варшава, 

Республіка Польща – семінар 

присвячений поглибленому 

аналізу ризиків нелегальної 

міграції; 
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16.11.2021 м. Київ – зустріч з 

представниками 

Представництва УВКБ ООН в 

Україні; 

18.11.2021 м. Київ – 

Чотирнадцяте засідання 

Спільного комітету з питань 

реадмісії «Україна – ЄС»; 

22.11.2021 м. Київ – он-лайн 

зустріч Старших посадових осіб 

Празького процесу; 

22.11.2021 м. Київ – он-лайн 

Презентація звіту експертів 

MIEUX + на тему «Оцінка 

потенціалу та потреб у сфері 

інтеграції біженців та осіб, які 

потребують додаткового 

захисту»; 

22.11.2021 м. Київ – зустріч з 

генеральним директором 

ICMPD Міхаелем 

Шпіндельегером; 

29.11.– 03.12.2021 м. Варшава, 

Республіка Польща – семінар 

присвячений проведенню 

спільних операцій з повернення 

українських громадян, які 

порушили міграційне 

законодавство ЄС; 

02.12.2021 – зустріч з 

представниками Міжнародного 

Комітету Червоного Хреста; 

02-03.12.2021 м. Київ (онлайн) 

– семінар на тему: Пошук нових 

механізмів та вироблення 

спільних програм міжнародного 
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співробітництва в міграційній 

сфері; 

10.12.2021 – зустріч Голови 

ДМС України з Послом Шрі-

Ланки в Турецькій Республіці 

(за сумісництвом в Україні) 

Мохамедом Різві Хасеена; 

14-15.12.2021 м. Женева, 

Швейцарська Конфедерація 

(он-лайн) – перша зустріч 

високого рівня у рамках 

реалізації Глобальної угоди про 

біженців; 

15.12.2021 м. Київ (он-лайн) –  

підписання Меморандуму між 

ДМС України та ДМС 

Азербайджанської Республіки 

про співробітництво в 

міграційній сфері. 

 

62 Проводити двосторонні 

консультації з метою обміну 

досвідом з питань видачі 

документів, що посвідчують особу 

3 електронним носієм 

біометричної інформації, протидії 

нелегальній міграції, реадмісії, 

громадянства та притулку 

УМЗ,  

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

ДМС 

протягом 
року 

Виконано     Ініціативний захід 17.11.2020 відбулися 

українсько - британські онлайн 

консультацій з метою 

ознайомлення представників 

Великої Британії з українським 

досвідом щодо видачі 

документів, що посвідчують 

особу з безконтактним 

електронним носієм, за 

допомогою програмного 

забезпечення «Skype». 

Сторони домовилися 

обмінятися візитами експертів 

України та Великобританії для 

безпосереднього ознайомлення 

з досвідом обох країн в 
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питаннях оформлення та видачі 

біометричних документів.  

Передбачалося, що візит 

експертів Великобританії в 

Україну відбудеться у першій 

половині липня 2021 року, 

однак, відповідно до 

інформації, отриманої від 

Міністерства закордонних 

справ України, вказаний візит 

перенесено на вересень  

2021 року. 

21.04.2021 – перше засідання 

українсько-канадської групи з 

мобільності; 

29.04.2021 – онлайн семінар у 

рамках TAIEX для працівників 

ДМС стосовно документів, які 

видаються після звернення 

особи за захистом (до 

прийняття рішення про 

визнання біженцем та 

документуванням відповідним 

паспортним документом 

біженця); 

06-11.06.2021 – семінар-

практикум з питань підробки 

документів; 

20-25.06.2021– Стажування в 

Управлінні у справах іноземців 

Прикордонної Варти 

Республіки Польща. 

22.09.2021 – візит делегації 

британських експертів до 

України з метою ознайомлення 

з порядком оформлення та 
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видачі паспортних документів 

України з безконтактним 

електронним носієм та 

здійснення процедур 

прикордонного контролю. 

63 Продовжувати консультації 

(переговори) з метою укладення 

імплементаційних протоколів  

з державами- членами 

Європейського Союзу щодо 

виконання Угоди між Україною та 

ЄС про реадмісію осіб 

УМЗ, 
ДСІОБГ 

протягом 
року 

Виконано     Положення про Державну 

міграційну службу України, 

затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 20.08.2014 № 360 

Україною завершено 

внутрішньодержавні процедури 

із набрання чинності, вчиненим  

17 грудня 2018 року в  

м. Брюссель, Імплементаційним 

протоколом між Україною та 

державами Бенілюксу 

(Королівством Бельгія, 

Великим Герцогством 

Люксембург, Королівством 

Нідерланди) до Угоди між 

Україною та Європейським 

Співтовариством про реадмісію 

осіб. Так, Указом Президента 

України від 27.09.2021 

№ 481/2021 затверджено 

згаданий Імплементаційний 

протокол. 

Станом на сьогодні, 

українською стороною 

опрацьовано проєкти 

Імплементаційних протоколів 

до Угоди з ЄС та передано їх 

дипломатичними каналами на 

розгляд компетентних органів 

десяти країн ЄС: Мальти, 

Греції, Словенії, Хорватії, 

Болгарії, Словаччини, Кіпру, 

Португалії, Франції та Італії. 

Українською стороною 

опрацьовуються проєкти 
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Імплементаційних протоколів з 

Німеччиною та Швецією. 

Розпочато підготовку до 

підписання Імплементаційних 

протоколів із Угорщиною та 

Іспанією. 

На завершальній стадії 

знаходиться підготовка до 

підписання Імплементаційних 

протоколів з Румунією та 

Латвією. 

Наразі сторони узгоджують 

дати, місця та способи 

подальшого підписання 

згаданих міжнародних 

документів. 

18 листопада 2021 року в 

форматі відео-конференції 

відбулося чергове 

Чотирнадцяте засідання 

Спільного комітету з питань 

реадмісії «Україна – ЄС», що 

проводиться відповідно до 

статті 15 Угоди між Україною 

та ЄС про реадмісію осіб. 

За результатами засідання 

було зазначено, що виконання 

Угоди українською стороною 

залишається на високому рівні. 

Представники європейських 

країн вказали на належний 

рівень взаємодії з Україною у 

сфері реадмісії навіть з 

урахуванням ситуації, що 

склалася із розповсюдженням 

пандемії COVID-19. 
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Заступник директора Департаменту 

організаційної роботи 

 

Тетяна КАСЯН 

 

64 Продовжувати консультації 

(переговори) з метою укладення 

угод про реадмісію осіб з 

державами походження (транзиту) 

нелегальних мігрантів 

УМЗ, 
ДСІОБГ 

протягом 
року 

Виконано     Положення про Державну 

міграційну службу України, 

затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 20.08.2014 № 360 

Реадмісійний діалог на різних 

стадіях триває із Боснією і 

Герцеговиною, Казахстаном, 

Вірменією, Лівією, Грузією, 

Ліваном, Таджикистаном, 

Азербайджаном, Афганістаном, 

Китаєм, Іраном, Індією, Шрі-

Ланкою, Бангладеш, Іраком, 

Нігерією, В’єтнамом та 

Пакистаном. 

Завершуються заходи із 

підготовки до підписання 

Угоди між Україною та 

Республікою Сербія про 

реадмісію осіб та 

Імплементаційного протоколу 

до неї. 
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