
ПРОЕКТ 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від                         2016 р. № 

Київ 

Деякі питання надання адміністративних послуг   

у сферах міграції 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити:  

Перелік адміністративних послуг, які надаються у сферах міграції, і 

розмір плати за їх надання, що додаються; 

Порядок надання адміністративних послуг у сферах міграції та сплати 

адміністративного збору за їх надання, що додається. 

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р.           

№ 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами 

Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної 

служби, і розміру плати за їх надання» (Офіційний вісник України, 2007 р.,       

№ 42, ст. 1671; 2011 р., № 84, ст. 3068, № 90, ст. 3044) і від 26 жовтня 2011 р. № 

1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та 

Державної міграційної служби платних послуг» (Офіційний вісник України, 

2011 р., № 84, ст. 3068; 2013 р., № 53, ст. 1941; 2015р., № 94, ст.3213) зміни, що 

додаються.  

3. Ця постанова набирає чинності з 01 жовтня 2016 року. 

 

Прем’єр-міністр України            В. ГРОЙСМАН 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів 

України 

від __________  2016 р. №  

 

 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються у сферах міграції,  

і розмір плати за їх надання 

 
Найменування послуги Розмір плати за надання послуги, 

гривень 

Оформлення (у тому числі замість 

втраченого або викраденого) та обмін 

паспорта громадянина України (у формі 

картки), крім оформлення паспорта 

громадянина України вперше, з дня 

оформлення заяви-анкети у строк: 

  

не пізніше ніж через 20 робочих днів  87,00 

не пізніше ніж через 10 робочих днів  174,00 

Оформлення (у тому числі замість 

втраченого або викраденого) та обмін 

паспорта громадянина України для виїзду 

за кордон з дня оформлення заяви-анкети у 

строк: 

 

не пізніше ніж через 20 робочих днів  253,00 

не пізніше ніж через сім робочих днів  506,00 

не пізніше ніж через три робочі дні  506,00 

Оформлення (у тому числі замість 

втраченого або викраденого) та обмін 

проїзного документа біженця у строк 

протягом 15 робочих днів з дня звернення 

заявника за отриманням документа 

156,46 

Оформлення (у тому числі замість 

втраченого або викраденого) та обмін 

посвідчення особи без громадянства для 

виїзду за кордон у строк протягом 15 

робочих днів з дня прийняття необхідних 

документів, передбачених законодавством 

156,46 

Оформлення (у тому числі замість 

втраченого або викраденого) та обмін 

посвідчення біженця, крім оформлення 

посвідчення біженця вперше, у строк 

протягом 15 робочих днів з дня прийняття 

необхідних документів, передбачених 

законодавством 

116,34 

 

 

Оформлення (у тому числі замість 

втраченої або викраденої) та обмін 

253,00 
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посвідки на постійне проживання у строк 

протягом 15 робочих днів з дня прийняття 

документів, передбачених законодавством 

Оформлення (у тому числі замість 

втраченої або викраденої) та обмін 

посвідки на тимчасове проживання у строк 

протягом 15 робочих днів з дня прийняття 

документів, передбачених законодавством 

156,46 

Оформлення (у тому числі замість 

втраченої або викраденої) та обмін картки 

мігранта у строк протягом 10 робочих днів 

з дня прийняття документів, передбачених 

законодавством 

137,80 

Оформлення (у тому числі замість 

втраченого або викраденого) та обмін 

посвідчення особи, яка потребує 

додаткового захисту, крім оформлення 

посвідчення особи, яка потребує 

додаткового захисту вперше, у строк 

протягом 15 робочих днів з дня звернення 

заявника за отриманням документа 

116,34 

Оформлення (у тому числі замість 

втраченого або викраденого) та обмін 

проїзного документа особи, якій надано 

додатковий захист, у строк протягом 15 

робочих днів з дня звернення заявника за 

отриманням документа 

156,46 

Видача повнолітній особі довідки про 

реєстрацію громадянином України  

137,75 

Оформлення та видача дозволу на 

імміграцію в Україну іноземцям або 

особам без громадянства 

179,74 

Оформлення та видача запрошення 

фізичним особам для отримання візових 

документів на в'їзд в Україну іноземцям та 

особам без громадянства 

56,52 

Оформлення та видача запрошення 

юридичним особам для отримання візових 

документів на в'їзд в Україну іноземцям та 

особам без громадянства 

169,70 

Оформлення документів для виїзду 

громадянина України за кордон на 

постійне проживання 

195,31 

Оформлення іноземцям та особам без 

громадянства продовження строку 

перебування на території України 

44,85 

 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів 

України 

від __________  2016 р. №  

 

ПОРЯДОК 

надання адміністративних послуг у сферах міграції та сплати адміністративного 

збору за їх надання 

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання територіальними органами та 

територіальними підрозділами ДМС, адміністративних послуг фізичним і 

юридичним особам, а також прийняття заяв-анкет уповноваженими суб’єктами  

(далі - послуги), а також сплати адміністративного збору за їх надання згідно 

вимог Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус» та інших актів законодавства. 

 

2. Розмір адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість 

втрачених або викрадених), обмін документів включає вартість 

адміністративної послуги, вартість бланка документа та його персоналізації. 

 

3. Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування 

замовником коштів через банки, відділення поштового зв'язку, програмно-

технічні комплекси самообслуговування або Інтернет. 

 

Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне 

доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку, коду 

проведеної операції або он-лайн сплата. 

 

Прийняття плати за послуги безпосередньо працівниками 

територіального органу та територіального підрозділу ДМС, уповноваженого 

суб’єкту забороняється. 

 

4. Замовник має право відмовитися від отримання замовленої послуги 

шляхом подання на ім'я керівника відповідного територіального органу та 

територіального підрозділу ДМС заяви в письмовій формі до її надання. 

 

5. Повернення коштів за ненадані послуги здійснюється за письмовою 

заявою замовника на підставі оригіналу платіжного документа та документа, 

що посвідчує особу в порядку передбаченому законодавством. 

 

6. Контроль за повнотою надходжень плати від надання послуг та 

веденням бухгалтерського обліку здійснюється ДМС. 
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7. В разі прийняття відповідних документів, що підтверджують сплату 

адміністративного збору ДМС уповноваженими суб’єктами, відповідальність за 

перерахування замовником коштів несе територіальний орган та 

територіальний підрозділ ДМС, уповноважений суб’єкт, який приймав такі 

документи. 

 

8. Кошти, отримані як частина адміністративного збору, у розмірі 

вартості бланка документа та його персоналізації, а також 30 відсотків вартості 

адміністративної послуги перераховуються до спеціального фонду Державного 

бюджету України. 

 

9. Органи місцевого самоврядування можуть звільняти окремі категорії 

осіб від оплати вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі 

замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка 

зараховується до місцевих бюджетів в розмірі 70 відсотків вартості 

адміністративної послуги, про що в 10-денний термін з моменту прийняття 

відповідного рішення повідомляють територіальні органи ДМС.  

 

10. Органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення про 

компенсацію окремим категоріям осіб вартості адміністративної послуги за 

оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін 

документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус в розмірі 30 відсотків вартості адміністративної послуги, 

вартості бланка документа, його персоналізації, які зараховуються до 

спеціального фонду Державного бюджету України. 

 

 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів 

України 

від __________  2016 р. №  

 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 4 червня 2007 р. № 795  і від 26 жовтня 2011 р. № 1098  

 

 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795: 

 

1) у назві та пункті 1 постанови слова «та Державної міграційної служби» 

виключити. 

 

2) у Переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства 

внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і 

розмірі плати за їх надання, затверджених зазначеною постановою (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1098): 

 

у назві слова «та Державної міграційної служби» виключити; 

 

у розділі I слова «Підрозділи ДМС» та пункти 25-32 виключити. 

 

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1098: 

 

1) у назві та пункті 1 постанови слова «та Державної міграційної служби» 

виключити. 

 

2) у Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, 

Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг, 

затвердженому зазначеною постановою: 

 

у назві слова «та Державної міграційної служби» виключити; 

 

у пункті 1, абзаці третьому пункту 3, пункті 9 слова «та ДМС» 

виключити; 

 

у пунктах 5 і 6 слова «або ДМС» виключити. 

 

 


