
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання надання адміністративних послуг у сферах міграції» 
 

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 
 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 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 

Про затвердження переліку платних послуг, які надаються 

підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної 

поліції, і розміру плати за їх надання 

ПЕРЕЛІК 

платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства 

внутрішніх справ, Національної поліції та Державної 

міграційної служби, і розмір плати за їх надання 

ПЕРЕЛІК 

платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства 

внутрішніх справ, Національної поліції, і розмір плати за їх 

надання 

Найменування послуги Розмір плати за надання 

послуги, гривень 

Підрозділи ДМС 
25. Оформлення та видача 

тимчасового посвідчення 

громадянина України 

42,7 

26. Видача довідки про 

реєстрацію особи громадянином 

України 

137,75 

27. Оформлення та видача:   

паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон 

87,15  

паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон на заміну 

73,32 

 

 

Виключити 
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втраченого 

проїзного документа дитини для 

виїзду за кордон 

30,35  

дозволу на імміграцію в Україну 

іноземцям або особам без 

громадянства 

179,74  

посвідки на постійне або 

тимчасове проживання 

52,49 

запрошення фізичним особам для 

отримання візових документів на 

в'їзд в Україну іноземцям та 

особам без громадянства 

56,52 

запрошення юридичним особам 

для отримання візових 

документів на в'їзд в Україну 

іноземцям та особам без 

громадянства 

169,7 

дозволу для виїзду громадянина 

України за кордон на постійне 

проживання 

195,31 

28. Видача довідки третім особам 

про реєстрацію місця 

проживання та місця 

перебування фізичних осіб 

28,66  

29. Внесення відомостей про 

другий паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон у 

паспорт громадянина України 

для виїзду за кордон 

60,17  

30. Внесення відомостей про 

дітей у паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон 

18,63  

31. Внесення відомостей до 

паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон громадянам, 

40,44  
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які повернулися на постійне 

проживання в Україну 

32. Оформлення іноземцям та 

особам без громадянства 

продовження строку перебування 

на території України 

44,85  

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1098 

 

Деякі питання надання підрозділами Міністерства 

внутрішніх справ, Національної поліції та Державної 

міграційної служби платних послуг 

Деякі питання надання підрозділами Міністерства 

внутрішніх справ, Національної поліції платних послуг 

ПОРЯДОК 

надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, 

Національної поліції та Державної міграційної служби 

платних послуг 

 

ПОРЯДОК 

надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, 

Національної поліції платних послуг 

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання підрозділами 

МВС, Національної поліції та ДМС платних послуг, у тому  

числі адміністративних, фізичним і юридичним особам (далі 

- послуги). 

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання підрозділами 

МВС, Національної поліції платних послуг, у тому числі 

адміністративних, фізичним і юридичним особам (далі - 

послуги). 

 

3. … 

Прийняття плати за послуги безпосередньо працівниками 

підрозділів МВС, Національної поліції та ДМС 

забороняється.  

 

3. … 

Прийняття плати за послуги безпосередньо працівниками 

підрозділів МВС, Національної поліції забороняється.  

 

 

5. У разі письмового звернення замовника щодо термінового 

надання послуги та можливості підрозділів МВС, 

Національної поліції або ДМС надати послугу у строк до 10 

днів, розмір плати збільшується на 100 відсотків. 

 

5. У разі письмового звернення замовника щодо термінового 

надання послуги та можливості підрозділів МВС, 

Національної поліції надати послугу у строк до 10 днів, 

розмір плати збільшується на 100 відсотків. 

 

6. Замовник має право відмовитися від надання замовленої 6. Замовник має право відмовитися від надання замовленої 
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послуги шляхом подання на ім'я керівника відповідного 

підрозділу МВС, Національної поліції або ДМС заяви в 

письмовій формі. 

 

послуги шляхом подання на ім'я керівника відповідного 

підрозділу МВС, Національної поліції заяви в письмовій 

формі. 

 

9. Відповідальність за дотримання вимог цього Порядку 

покладається на керівників підрозділів МВС, Національної 

поліції та ДМС. 

 

9. Відповідальність за дотримання вимог цього Порядку 

покладається на керівників підрозділів МВС, Національної 

поліції. 

 

 

 

 

 

Голова ДМС                                 М.Ю. Соколюк  
 
 
«_____» ________ 2016 р. 


