2

2

Інформаційне наповнення
офіційного веб-сайту ДМС

3

Проведення

інформаційно-

УКЕС,
структурні
підрозділи за
напрямами
роботи

Протягом
року

Виконано

Положення про Державну
міграційну службу України,
затверджене
постановою
Кабінетом
Міністрів
України від 20.08.2014 №
360
Положення про Управління
комунікацій та електронних
сервісів,
затверджене
наказом
ДМС
від
04.04.2018 №60.

УКЕС

Протягом

Виконано

Положення про Державну

- від 07.03.2019.№ 33/аг «Про
проведення планової перевірки з
окремих питань діяльності УДМС у
Вінницькій області
- від 14.03.2019 № 36/аг «Щодо
проведення перевірки діяльності
УДМС в Черкаській області»
- від 26.09.2019 №126/аг «Про
проведення планової перевірки з
окремих питань діяльності ГУДМС в
Закарпатській області»
- від 04.10.2019 № 293 «Про
проведення планової перевірки з
окремих питань діяльності ДП
«Документ»»
- від 08.10.2019 №133/аг «Про
проведення планової перевірки з
окремих питань діяльності УДМС в
Сумській області»
- від 18.11.2019 № 162/аг «Про
проведення планової перевірки з
окремих питань діяльності УДМС в
Івано-Франківській області».
На
офіційному
веб-сайті
Державної
міграційної
служби
України протягом звітного періоду
розміщено 133 повідомлення про
заходи за участю представників
апарату ДМС та 2038 повідомлень
про
діяльність
територіальних
органів ДМС.

Протягом

2019

року

надано

3
роз'яснювальної кампанії, у
тому
числі
за
участі
керівництва ДМС, щодо
надання
адміністративних
послуг
територіальними
органами та територіальними
підрозділами ДМС

ДГПР
ДСІОБГ
ДОЗ
ГУДМС
УДМС

року

4

Звітування перед Міністром
внутрішніх справ України
про
виконання
річного
Плану роботи ДМС на 2018
рік

ДОЗ

до 25 січня

Виконано

5

Підготовка
та
Міністерству

УЮЗ

До 10 січня

Виконано

подання
юстиції

міграційну службу України,
затверджене
постановою
Кабінетом
Міністрів
України від 20.08.2014 №
360
Положення про Управління
комунікацій та електронних
сервісів,
затверджене
наказом
ДМС
від
04.04.2018 №60.

провідним
національним
ЗМІ
надано 46 коментарів провідним
теле- та радіоканалам керівниками
структурних підрозділами ДМС.
Працівниками
територіальних
органів
ДМС
проведено
2300 інформаційно-роз’яснювальних
заходів
щодо
надання
адміністративних
послуг
територіальними
органами
і
територіальними підрозділами ДМС.
Також 15 лютого відбувся
Публічний звіт Голови Державної
міграційної служби України за
результатами діяльності Служби у
2018 році, в якому зокрема
прозвітовано
про
надання
адміністративних послуг ДМС.
Закон
України
«Про
Звіт по Річному плану роботи ДМС
центральні
органи за 2018 рік направлено до МВС
виконавчої влади» Порядок листом від 25.01.2019 № 4-785/1-19.
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.
Постанова
Міністрів

Кабінету
Листами ДМС від
України № 9-245/1-19 та від

10.01.2019
10.07.2019

4
До 10 липня

інформації
про
стан
організації правової роботи
ДМС та її територіальних
органів

від 14.12.2001 № 1693 «Про № 9-5462/1-19 надано Міністерству
вдосконалення організації юстиції інформацію щодо стану
правової
роботи
в організації правової роботи ДМС.
міністерствах,
інших
центральних
органах
виконавчої влади».

6

Підготовка
узагальнення
аналізу
претензійної
та
позовної
роботи
ДМС
України та її територіальних
органів в судах за 2018 рік

УЮЗ

Лютий

Виконано

Загальне положення про
юридичну
службу
міністерства, іншого органу
виконавчої
влади,
державного підприємства,
установи,
організації,
затверджене
постановою
Кабінету міністрів України
від 26.11.2008 № 1040.
Рекомендації Міністерства
юстиції України № 2 від
15.01.1996 «Про порядок
ведення претензійної та
позовної
роботи
на
підприємстві, в установі,
організації».
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Удосконалення
системи
збору, обробки та аналізу
показників
статистичної
звітності ДМС

ДОЗ,
ДСІОБГ,
ДГПР,
ДІЕЗІ,
ВПЗВК,
УЮЗ

Протягом
року

Виконано

Положення про Державну
Міграційну
службу
України,
затверджене
Постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
20.08.2014 № 360.

За результатами узагальнення
підготовлено аналітичну довідку,
яку доведено до відома Голови ДМС,
керівників територіальних органів,
генеральному
директору
ДП
«Документ» на засіданні Колегії
Державної
міграційної
служби
15.02.2019.
Крім того, зазначена довідка
надана на розгляд Голові ДМС
(доповідна записка від 29.03.2019
року № 9.3/788-19.) та з метою
усунення виявлених недоліків та
удосконалення
претензійної
та
позовної
роботи
надіслано
керівникам територіальних органів
ДМС, підприємства та установ, що
належать до сфери управління ДМС
(лист від 29.03.2019 № 9.3/789-19).
Узагальнення
та
оброблення
статистичної
інформації
ДМС
України здійснюється щомісяця
відповідно до наказу ДМС України
від 08.02.2016 № 22 (у редакції
наказу ДМС України від 25.07.2017
№ 195).
Наразі
здійснюється
розробка
проєкту
Технічного
завдання
«Статистика і аналітика» ЄІАС УМП

5

8

Організація
проведення
конкурсів
на
зайняття
вакантних посад категорії
«Б» та «В» державної служби
в
апараті
ДМС
та
територіальних органах

УП,
структурні
підрозділи,
ГУДМС,
УДМС

Протягом
року

Виконано

Закон
України
«Про
державну
службу»,
постанова
Кабінету
Міністрів
України
від
25.03.2016 № 246 «Про
затвердження
Порядку
проведення конкурсу на
зайняття вакантних посад
державної служби»

для
можливості
переведення
процесів
збору
і
аналізу
статистичних відомостей ДМС у
електронний формат.
Відповідно до Закону України
«Про державну службу» рішення про
оголошення конкурсу на зайняття
вакантних посад державної служби
категорії «Б» та «В» приймається
Головою ДМС України. У разі
наявності
вакантних
посад
оприлюднюється оголошення про
проведення конкурсу.
Інформація
про
проведення
конкурсу
на
зайняття
посада
категоріями
"Б‖
і
―В‖
оприлюднюється на Єдиному порталі
вакансій
державної
служби
НАДС, офіційному веб-сайті НАДС
та офіційному веб-сайті ДМС.
Так, станом на 20.12.2019 року
в центральному апараті ДМС
оголошено та проведено 6 конкурсів
на зайняття 27 вакантних посад
категорії «Б» і «В» (накази ДМС від
02.07.2019 № 188, від 09.09.2019
№252, від 04.12.2019 № 324).
Оголошено
та
проведено
9
конкурсів на 75 вакантних посад
категорії «Б» територіальних органів
та територіальних підрозділів ДМС,
призначення
яких
здійснюється
Головою
ДМС,
проведено 10
конкурсів на зайняття 76 вакантних
посад.

6
Оголошено 229 конкурсів на
зайняття 819 вакантних посад,
проведено 216 конкурсів на 773
посади категорії «Б» та «В» в
територіальних органах ДМС.
9

Здійснення заходів щодо
організації
визначення
завдань,
ключових
показників результативності,
ефективності
та
якості
службової
діяльності
державних службовців, які
призначені (переведені) на
відповідну посаду державної
служби в ДМС

УП,
структурні
підрозділи,
ГУДМС,
УДМС

10

Удосконалення
роботи
діючих електронних сервісів
на офіційному веб-сайті
ДМС

УКЕС

Протягом
десяти
робочих днів
після
призначення
(переведення
) на
відповідну
посаду
державної
служби в
ДМС
Протягом
року

Виконано

Закон
України
«Про
державну
службу»,
постанова
Кабінету
Міністрів
України
від
23.08.2017 № 640 «Про
затвердження
Типового
порядку
проведення
оцінювання
результатів
службової
діяльності
державних службовців».

Управлінням
персоналу
на
постійній
основі
здійснюються
заходи щодо організації визначення
завдань,
ключових
показників
результативності,
ефективності
та якості службової діяльності
державних
службовців,
які
призначені
(переведені)
на
відповідну посаду державної служби
в ДМС.

Виконано

Положення про Державну
міграційну службу України,
затверджене
постановою
Кабінетом
Міністрів
України від 20.08.2014 №
360

12 березня запроваджено нові
онлайн-сервіси – «Чат-бот Viber» і
«Чат-бот Telegram», за допомогою
яких можна отримати консультацію з
оформлення
біометричних
документів, а також скористатися
іншими офіційними електронними
сервісами міграційної служби в
інтерактивному режимі у популярних
месенджерах
Viber
та Telegram.
Крім того, протягом звітного
періоду здійснено ряд робіт з
удосконалення діючих електронних
сервісів на офіційному веб-сайті ДМС,
зокрема:
- оновлено перелік питань та
форму громадського опитування у

7
сервісі «Громадське опитування»;
- сервіс «Анкета на біометричні
документи онлайн» доопрацьовано у
частині, що стосується заповнення
окремих полів для попереднього
формування
заяви-анкети
для
внесення інформації до Єдиного
державного демографічного реєстру
при
оформленні
паспорта
громадянина України для виїзду за
кордон для дитини (у разу, якщо
оформлення здійснюється батьками,
які мають паспорт громадянина
України у форму картки);
розроблено та впроваджено модуль
перевірки стану оформлення посвідок
на тимчасове та постійне проживання
у
сервісі
«Перевірка
стану
оформлення документів»;
розроблено та впроваджено модуль
автоматичного експорту повідомлень
громадян, надісланих через сервіс
«Електронна
приймальня»
до
внутрішньої системи документообігу
Мегаполіс;
доопрацьовано сервіс «Платіжні
реквізити», у зв’язку з прийняттям
постанови Кабінету Міністрів України
від 24.04.2019 № 371 «Про внесення
змін у додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 2 листопада
2016 р. № 770;
розроблено англомовну версію
сервісу «Повідомити про корупцію».

Розділ 2. Автоматизація процесів з реалізації державної політики у сферах міграції.
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Автоматизація

процесів

ДІТЗІ

Протягом

Виконано

Середньостроковий

план

У звітному періоді забезпечено

8
Реєстру в частині:
обліку громадян України,
іноземців
та
осіб
без
громадянства;
реєстрації
місця
проживання/
перебування
фізичних осіб;
інформаційного обміну
між
інформаційно
телекомунікаційними
системами уповноважених
суб’єктів Реєстру.

структурні
підрозділи,
ДП
«Документ»

року

пріоритетних дій Уряду до
2020 року, затверджений
розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 3
квітня 2017 р. № 275-р.
Стратегія
державної
міграційної
політики
України на період до 2025
року,
схвалена
розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 12
липня 2017 р. № 482-р.

функціонування
інформаційнокомунікаційної
інфраструктури
ДМС, у тому числі роботу у 24
територіальних органах та 580
територіальних підрозділах 2242
робочих станцій з комплектом
обладнання
для
оформлення
документів та взяття біометричних
даних, а також 54 мобільних
автоматизованих робочих станцій в
захисному кейсі для оформлення
документів та взяття біометричних
даних.
За 2019 рік підрозділами ДМС із
застосуванням засобів ЄДДР видано:
1 593 074 паспортів громадянина
України;
3 646 767 паспортів громадянина
України для виїзду за кордон;
64 924 посвідок на тимчасове
проживання для іноземців та осіб без
громадянства;
32 166 посвідок на постійне
проживання для іноземців та осіб без
громадянства.
В Реєстрі з 2015 року сформовано
17 214 727 УНЗР, у тому числі
сформовано 124 159 УНЗР при
внесенні інформації до Реєстру
інформації про оформлені та видані
із застосуванням засобів Реєстру
посвідки на тимчасове проживання
та посвідки на постійне проживання
іноземцям
та
особам
без
громадянства.
Затверджено Регламент технічного
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доступу Служби зовнішньої розвідки
України до інформації Єдиного
державного демографічного реєстру
відповідно до Порядку ведення
Єдиного державного демографічного
реєстру та надання з нього
інформації,
взаємодії
між
уповноваженими суб’єктами, а також
здійснення
ідентифікації
та
верифікації (далі – Порядок ведення
реєстру), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
18.10.2017 № 784, 10.05.2019.
Забезпечено надання доступу до
інформації з Реєстру відповідно до
Порядку
ведення
Єдиного
державного демографічного реєстру
та надання з нього інформації,
взаємодії
між
уповноваженими
суб’єктами, а також здійснення
ідентифікації та верифікації (далі –
Порядок
ведення
реєстру),
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18.10.2017
№784,
шляхом
підписання
відповідного Регламенту технічного
доступу (взаємодії):
Національному антикорупційному
бюро України;
Національній поліція України;
Міністерству закордонних справ
України;
Державній
авіаційній
службі
України;
Службі безпеки України;
Адміністрації
Державної
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прикордонної служби України;
Службі зовнішньої розвідки;
Головному управлінню розвідки
Міністерства оборони України;
Державному бюро розслідувань.
У звітному періоді забезпечено
електронну взаємодію:
між працівниками апарату ДМС,
територіальних
органів
ДМС,
територіальних підрозділів ДМС за
допомогою
відомчої
системи
електронного
документообігу
«Система Мегаполіс. ДокументообігДСК» версія 2.63» із застосуванням
кваліфікованого
електронного
підпису;
між ДМС та ЦОВВ за допомогою
Системи
електронної
взаємодії
органів виконавчої влади версія 2.0
(СЕВ ОВВ версія 2.0);
між
суб’єктами
Єдиного
державного демографічного реєстру
відповідно до Порядку ведення
Єдиного державного демографічного
реєстру та надання з нього
інформації,
взаємодії
між
уповноваженими суб’єктами, а також
здійснення
ідентифікації
та
верифікації,
затвердженого
постановою КМУ від 18.10.2017
№ 784;
між
суб’єктами
Національної
системи біометричної верифікації та
ідентифікації громадян України,
іноземців та осіб без громадянства
відповідно до Положення про
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національну систему біометричної
верифікації та ідентифікації громадян
України, іноземців та осіб без
громадянства,
затвердженого
постановою КМУ від 27.12.2017
№ 1073.
Виконано заходи для забезпечення
взаємодії державних електронних
інформаційних ресурсів ДМС з
системою електронної взаємодії
державних
електронних
інформаційних ресурсів «Трембіта»
(далі – Трембіта), а саме:
на виконання Положення про
електронну взаємодію державних
електронних інформаційних ресурсів,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08 вересня
2016
року
№
606
та
Порядку організації електронної
інформаційної взаємодії державних
електронних інформаційних ресурсів,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018
року № 357 з метою організації
здійснення обміну електронними
даними,
крім
інформації,
що
становить державну таємницю, між
суб’єктами владних повноважень з
державних
електронних
інформаційних ресурсів під час
надання адміністративних послуг та
здійснення
інших
повноважень
відповідно до покладених на них
завдань ДМС 03.05.2019 підписано
угоду № 13 з Державним агентством
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з питань електронного урядування
України (далі – Агентство) «Про
підключення до системи електронної
взаємодії державних електронних
інформаційних
ресурсів
із
субліцензійною угодою»;
запроваджено механізм взаємодії
державних
електронних
інформаційних ресурсів ДМС з
системою електронної взаємодії
державних
електронних
інформаційних ресурсів «Трембіта»,
який полягає в:
підключені
електронних
інформаційних ресурсів ДМС до
Трембіти
через
інформаційне
середовище Єдиної інформаційної
системи Міністерства внутрішніх
справ України за відповідними ІРадресами;
створенні відповідних інтерфейсів
прикладного програмування (АРІ
інтерфейсів)
для
забезпечення
електронної взаємодії відповідних
державних
електронних
інформаційних ресурсів;
забезпечені електронної взаємодії
(автоматичний
(автоматизований)
обмін даними) шляхом укладання
відповідних
договорів
про
інформаційну
взаємодію
між
Агентством,
постачальником
і
отримувачем
відповідно
до
Порядку організації електронної
інформаційної взаємодії державних
електронних інформаційних ресурсів,
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затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018
року № 357.
Адміністратором
Єдиного
державного демографічного реєстру
(ДП
«Документ»)
на
основі
застосування
навчального
інформаційного середовища, яке
надане Агентством, здійснено заходи
щодо тестування механізму взаємодії
державних
електронних
інформаційних ресурсів ДМС.
12

Автоматизація процесів
Єдиної
інформаційноаналітичної
системи
управління
міграційними
процесами в частині:
створення спеціального
програмного
забезпечення
«Облік осіб, що набули або
припинили
громадянство
України»
(інформаційна
підсистема
(ІП)
«Г
ромадянство»);
створення
модернізованої
версії
спеціального
програмного
забезпечення
«Облік
відомостей про втрачені,
викрадені,
вилучені,
повернені державі, визнанні
недійсними
та
знищені
документи,
що
підтверджують громадянство
України, посвідчують особу

ДІТЗІ
структурні
підрозділи,
ДП
«Документ»

Протягом
року

Виконано

Середньостроковий
план
пріоритетних дій Уряду до
2020 року, затверджений
розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 3
квітня 2017 р. № 275-р.
Стратегія
державної
міграційної
політики
України на період до 2025
року,
схвалена
розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 12
липня 2017 р. № 482-р.

Проведено робочі зустрічі з
експертами МОМ з питань розробки
технічного
завдання
(ТЗ)
на
створення спеціального програмного
забезпечення «Облік осіб, що набули
або
припинили
громадянство
України» (інформаційна підсистема
(ІП) «Громадянство») та ТЗ на
створення модернізованої версії
спеціального
програмного
забезпечення «Облік відомостей про
втрачені,
викрадені,
вилучені,
повернені
державі,
визнанні
недійсними та знищені документи,
що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус» (ІП «Недійсні
документи») Єдиної інформаційноаналітичної
системи
управління
міграційними процесами.
ДМС
затверджено
технічні
завдання, які розроблені МОМ:
на
створення
спеціального
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чи її спеціальний статус» (ІП
«Недійсні документи»).
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Розробка
забезпечення

програмного Адміністратор
автоматизації
Реєстру,

програмного забезпечення «Облік
осіб, що набули або припинили
громадянство
України»
(інформаційна
підсистема
(ІП)
«Громадянство») (вхідний ДМС від
10.05.2019 № 12457-19);
на створення модернізованої версії
спеціального
програмного
забезпечення «Облік відомостей про
втрачені,
викрадені,
вилучені,
повернені
державі,
визнанні
недійсними та знищені документи,
що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус» (ІП «Недійсні
документи») (вхідний ДМС від
14.06.2019 № 16156-19).
Проведено
заходи
дослідної
експлуатації
підсистеми
«Адміністративні правопорушення»
ЄІАС УМП в ЦМУ ДМС в м. Києві
та Київській області в областях (крім
ГУДМС у Донецькій області) – на
базі апаратів територіальних органів,
ГУДМС у Донецькій області – на базі
Маріупольського
міжрайонного
відділу міграційного контролю та
адміністративного
провадження
(наказ ДМС від 29.07.2019 №100аг).
ІП
«Громадянство»
та
ІП
«Недійсні документи» створено і
наразі
доопрацьовуються
для
введення в дослідну експлуатацію.
Протягом
року

Виконано

Ініціативний захід

Програмне забезпечення «Облік
осіб, що набули або припинили
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обліку
осіб,
набули/припинили
громадянство України
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які

ДІТЗІ,
ДГПР

Доопрацювання СПЗ ЄІАС Адміністратор
УМП в частині інтеграції
Реєстру,
відомостей
про
ДІТЗІ,
реєстрацію/зняття з реєстрації
ДГПР
місця проживання/перебування
з РТГ до ЄІАС УМП

громадянство
України»
(інформаційна
підсистема
(ІП)
«Громадянство»)
відповідно
до
технічного завдання створено і наразі
доопрацьовуються для підготовки
введення в дослідну експлуатацію.
Протягом
року

Виконано

Ініціативний захід

Захід здійснено відповідно до
договору на закупівлю послуг
з
адміністрування
Єдиного
державного демографічного реєстру,
код за ДК 021:2015 – 72250000-2
(договір № 17 від 11.03.2019).
ДМС отримано майнові права на
твір:
комп’ютерна
програма
«Модернізована версія спеціального
програмного забезпечення інтеграції
баз даних Державної інформаційної
системи
реєстраційного
обліку
фізичних осіб та їх документування
та
Єдиного
державного
демографічного
реєстру
для
забезпечення оформлення та видачі
проїзних документів, а також
спеціального
програмного
забезпечення
інформаційної
підсистеми
реєстрації/зняття
з
реєстрації
місця
проживання/
перебування фізичних осіб – Другий
етап». Комп’ютерна програма є
складовою частиною ЄІАС УМП, яка
забезпечує інтеграцію баз даних
Державної інформаційної системи
реєстраційного
обліку фізичних
осіб та їх документування та Єдиного
державного демографічного реєстру
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для забезпечення оформлення та
видачі проїзних документів, а
також спеціального програмного
забезпечення
інформаційної
підсистеми
реєстрації/зняття
з
реєстрації
місця
проживання/перебування фізичних
осіб,
в
частині
окремого
інформаційного ресурсу у складі
Веб-порталу в мережі Інтернет та
бази даних «Реєстр територіальних
громад».

Розділ 3. Продовження розбудови інфраструктури Єдиного державного реєстру та створення Національної системи
біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства
15

Продовження розбудови
інфраструктури
Єдиного
державного демографічного
реєстру
(Реєстр),
національної
системи
біометричної верифікації та
ідентифікації
громадян
України, іноземців та осіб
без
громадянства
(національна
система),
Єдиної
інформаційноаналітичної
системи
управління
міграційними
процесами (ЄІАС УМП):
Розширення
функціональних
можливостей
Головного
обчислювального центру та
центрів обробки даних;
розбудова
резервного
(дзеркального)

ДІТЗІ
структурні
підрозділи,
ДП
«Документ»

Протягом
року

Виконано

Закон
України
«Про
Єдиний
державний
демографічний реєстр та
документи,
що
підтверджують
громадянство
України,
посвідчують особу чи її
спеціальний статус».
Середньостроковий
план
пріоритетних дій Уряду до
2020 року, затверджений
розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 3
квітня 2017 р. № 275-р.
Стратегія
державної
міграційної
політики
України на період до 2025
року,
схвалена
розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 12
липня 2017 р. № 482-р.

За результатами проведеної у 2019
році роботи ДМС укладено договори:
- про надання телекомунікаційних
послуг
споживачам,
які
здійснюють їх закупівлю за державні
кошти, код за ДК 021:2015 –
64210000-1
(договір
№
К.U.5976/19/26 від 28.03.2019);
- про
закупівлю
послуг
телефонного зв’язку та передачі
даних (телекомунікаційні послуги
супутникового
зв’язку
для
територіальних органів та підрозділів
ДМС), код за ДК 021:2015 –
64210000-1 (договір № 24 від
26.03.2019);
- на постачання ліцензійної
комп’ютерної програми «Програмне
забезпечення
ведення
бухгалтерського обліку та звітності»,
код за ДК 021:2015 – 48440000-4
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обчислювального центру та
резервних центрів обробки
даних;
придбання
робочих
станцій
з
комплектом
обладнання для оформлення
документів,
взяття
біометричних даних;
придбання
мобільних
автоматизованих
робочих
станцій в захисному кейсі
для оформлення документів
та
взяття
біометричних
даних;
придбання
резервного
обладнання для створення
захищеної
телекомунікаційної мережі
на базі ТМ НСКЗ;
придбання обладнання
для створення комплексної
системи захисту інформації в
територіальних
органах,
ПТРБ, ПТПІ;
розроблення (оновлення)
спеціального
програмного
забезпечення
для
забезпечення оформлення та
видачі
документів,
що
посвічують
особу,
підтверджують громадянство
України чи спеціальний
статус особи;
адміністрування Реєстру
та системне супроводження
та
технічний
супровід

Концепція
створення
єдиної
інформаційноаналітичної
системи
управління міграційними
процесами,
схвалена
розпорядженням Кабінету
Міністрів
України
від
07.11.2012 № 870-р.
План
заходів
із
запровадження документів,
що
підтверджують
громадянство
України,
посвідчують особу чи її
спеціальний статус, у які
імплантовано
безконтактний електронний
носій,
і
створення
національної
системи
біометричної верифікації та
ідентифікації
громадян
України, іноземців та осіб
без громадянства на 20142017 роки, затверджений
розпорядженням Кабінету
Міністрів
України
від
20.08.2014 № 780-р.

(договір
№
19-0137/22
від
21.03.2019);
- на закупівлю послуг з обробки
даних (переведення заяв про видачу
паспорта
громадянина
України
зразка 1994 року, заяв про видачу
паспорта громадянина СРСР зразка
1974 року в цифровий формат та
додавання до заяв про видачу
паспорта
громадянина
України
зразка 1994 року, заяв про видачу
паспорта громадянина СРСР зразка
1974 року, переведений в цифровий
формат, додаткових метаданих –
фотозображення 16-ти, 25-ти, 45-ти
років, прізвища, імені, по батькові,
дати народження), код за ДК
021:20015 – 72310000-1 (договір №
18 від 11.03.2019);
- на
закупівлю
послуг
з
адміністрування Єдиного державного
демографічного реєстру, код за ДК
021:2015 – 72250000-2 (договір № 17
від 11.03.2019);
- про
надання
послуг
стаціонарного телефонного зв’язку,
ДК 021:2015 – 64210000-1 (договір №
345-31-19/16 від 05.03.2019);
про
закупівлю
послуг
телефонного зв'язку та передачі
даних (послуги конфіденційного
зв'язку у мережі НСКЗ з надання в
користування каналів зв'язку для
територіальних
органів
ДМС
(договір № 27 від 01.04.2019);
про
закупівлю
послуг
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програмного
забезпечення
компонентів ЄІАС УМП,
Реєстру та національної
системи для територіальних
органів ДМС;
продовження заходів зі
створення
комплексних
систем захисту інформації
ЄІАС УМП та Реєстру.

телефонного зв’язку та передачі
даних (послуги конфіденційного
зв’язку у НСКЗ з надання в
користування захищеного цифрового
каналу зв’язку для підсистеми
«Аркан»
ДМС),
код
за ДК 021: 2015 – 64210000-1
(договір № 29 від 18.04.2019).
на
закупівлю
послуг
з
проведення державної експертизи
комплексної
системи
захисту
інформації Єдиної інформаційноаналітичної
системи
управління
міграційними
процесами
(код
021:2015 – 72220000-3) (договір
№ 42 від 27.05.2019);
на
закупівлю
послуг
з
проведення державної експертизи
модернізованої комплексної системи
захисту
інформації
Єдиного
державного демографічного реєстру
(код за ДК 021:2015-72220000-3)
(договір № 43 від 27.05.2019).
Розміщено
на
технічному
майданчику ДП «УСС» обладнання
резервного центу обробки даних
ДМС
для
забезпечення
його
функціонування (договір № 81 від
13.09.2019).
Закуплено
засіб
мережевого
криптомодулю
«Гряда-301» для
організації в ДМС централізованого
зберігання
та
використання
особистих ключів кваліфікованого
електронного підпису (договір № 85
від 26.09.2019).
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Закуплено серверне обладнання
для використання за адресою м. Київ,
вул. Володимирська, 9 (договір № 86
від 30.09.2019).
Уведено
в
промислову
експлуатацію ЄДДР, а саме:
ДМС
отримано
Атестат
відповідності
АВ03177
на
комплексну
систему
захисту
інформації
інформаційнотелекомунікаційної системи «Єдиний
державний демографічний реєстр»,
зареєстрований
в
Адміністрації
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації
України 24.10.2019 за № 20427;
- видано наказ ДМС №318 від
25.11.2019
«Про введення в
промислову експлуатацію ЄДДР».
Уведено
в
промислову
експлуатацію ЄІАС УМП, а саме:
ДМС
отримано
Атестат
відповідності
АВ03176
на
комплексну
систему
захисту
інформаційно-телекомунікаційної
системи
«Єдина
інформаційноаналітична
система
управління
міграційними
процесами»,
зареєстрований
в
Адміністрації
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації
України 24.10.2019 за № 20426;
- видано наказ №165/аг від
25.11.2019
«Про введення в
промислову експлуатацію ЄІАС
УМП».
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16

Автоматизація процесів
Національної
системи
біометричної верифікації та
ідентифікації
громадян
України, іноземців та осіб
без громадянства в частині:
ідентифікації громадян
України, іноземців та осіб

ДІТЗІ
структурні
підрозділи,
ДП
«Документ»

Протягом
року

Виконано

Середньостроковий
план
пріоритетних дій Уряду до
2020 року, затверджений
розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 3
квітня 2017 р. № 275-р.
Стратегія
державної
міграційної
політики

Розроблено спеціальне програмне
забезпечення для оформлення та
видачі із застосуванням засобів
Єдиного державного демографічного
реєстру посвідчення особи без
громадянства для виїзду за кордон.
Створено
інформаційну
підсистему «Заяви про видачу
паспорта громадянина України»
Єдиної
інформаційно-аналітичної
системи управління міграційними
процесами.
Запроваджено
інформаційну
підсистему «Навчання працівників
ДМС»
Єдиної
інформаційноаналітичної
системи
управління
міграційними процесами.
Забезпечено доступу працівників
територіальних органів ДМС до
банку даних викрадених/втрачених
проїзних
документів
Інтерполу
(SLTD) за технологією FIND.
Забезпечено створення в ДМС та
територіальних
органах
відокремлених пунктів реєстрації
кваліфікованого
надавача
електронних довірчих послуг МВС
(далі – ВПР КНЕДП МВС).
У звітному періоді проведено
роботу з наповнення бази даних
центральної підсистеми національної
системи біометричної верифікації
та ідентифікації громадян України
біометричними
шаблонами
та
валідацію
цих
даних
з
інформаційно-телекомунікаційними
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без громадянства під час
оформлення документів, що
посвідчують
особу,
підтверджують громадянство
України чи спеціальний
статус особи;
оперативної
ідентифікації фізичних осіб
за запитами компетентних
органів.

України на період до 2025
року,
схвалена
розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 12
липня 2017 р. № 482-р.

системами уповноважених суб’єктів
національної системи.
Розроблено
АРІ
інтерфейс
автоматичної ідентифікації громадян
України, іноземців та осіб без
громадянства під час оформлення
документів, що посвідчують особу,
підтверджують
громадянство
України чи спеціальний статус особи,
із
застосуванням
засобів
Національної системи біометричної
верифікації та ідентифікації громадян
України, іноземців та осіб без
громадянства, за біометричними
шаблонами відцифрованого образу
обличчя бази даних Національної
системи.
Розроблено СПЗ модуль «Експерт
зовнішній» Національної системи,
яке призначено для надсилання
запитів
у
вигляді
фото
на
ідентифікацію.
Розроблено СПЗ модуль «Експерт
внутрішній» Національної системи,
яке призначено для проведення
розслідування у випадку, коли запити
на ідентифікацію особи повертають у
результаті більше чим одну знайдену
особу.

Розділ 4. Удосконалення взаємодії з центрами надання адміністративних послуг
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Проведення
з
адміністраторами
ЦНАП,
готових для підключення до
Реєстру,
тренінгів
та
навчань, необхідних для
надання
ними

Територіаль
ні органи
ДМС,
ДГПР,
ДІТЗІ

Протягом
року

Виконано

Закон
України
«Про
Єдиний
державний
демографічний реєстр та
документи,
що
підтверджують
громадянство
України,

ДІТЗІ в онлайн-режимі надавалися
адміністраторам ЦНАП рекомендації
з усунення недоліків роботи із
системою, що виникли у звітному
періоді.
УДМС у Вінницькій області.
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адміністративних
ДМС

послуг

посвідчують особу чи її
На сьогоднішній день в області
спеціальний статус"
працює 9 ЦНАПів, що надають
послуги з питань паспортної роботи,
а саме: у м. Вінниці, м.Бар,
м.Жмеринка,
м.Калинівка,
м.
Козятин, м. Немирів, с.Агрономічне,
с.Краснопілка,
с.Якушинці
та
с.Джулинка.
Протягом 2019 року проведено
методичні
заняття
з
адміністраторами ЦНАП, які мають
працювати
по
лінії
ДМС
у с. Джулинка Бершадського району.
- практичні
заняття
з
адміністраторами
ЦНАП
м.
Жмеринка.
- на базі СОД №1 було
проведено навчання співробітників
Жмеринського
ЦНАПу,
Козятинського ЦНАП, а також
ЦНАП
с.Красносілка,
які
відповідатимуть за прийом та видачу
документів у ЦНАПах м. Жмеринки
м. Козятин та с. Красносілка (а саме
прийом та видача ПГУ та ПГУ для
виїзду за кордон).
Адміністратори ЦНАП постійно
співпрацюють
з
керівниками
територіальних
підрозділів,
що
обслуговують
ті
ж
самі
адміністративної одиниці.
УДМС у Волинській області
За 12 місяців 2019 року проведено
5 тренінгів та навчання з:
адміністраторами
Центру
надання адміністративних послуг
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виконавчого комітету ВолодимирВолинської міської ради Волинської
області;
адміністраторами
Центру
надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Голобинської
сільської ради Волинської області;
адміністраторами
Центру
надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Ковельської
міської ради Волинської області;
адміністраторами
Центру
надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Горохівської
районної державної адміністрації;
з уповноваженими суб’єктами
Центрів надання адміністративних
послуг та ДП «Документ» (№32/аг
22.08.2019)
ГУДМС в Дніпропетровській
області
Станом на 01.01.2020 на території
Дніпропетровської області працює 20
ЦНАПів, із них 5 - запрацювали
протягом 2019 року, а саме: у м.
Зеленодольськ
Апостолівського
району; с.м.т. Межова Межівського
району Дніпропетровської області,
Миколаївська ТГ Петропавлівського
району,
Марганецький
ЦНАП,
ЦНАП
Дніпровської
районної
державної
адміністрації
Дніпровського району.
З метою якісного надання
адміністративних послуг протягом
2019 року з адміністраторами
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ЦНАП проведено 8 тренінгів та
навчань:
12.02.2019
на
базі
Дніпропетровської
облдержадміністрації з адміністраторами діючих
ЦНАП та представниками ЦНАП, які
найближчим
часом
планують
розпочати роботу по наданню
адміністративних
послуг
ДМС;
02.04.2019; 27.08.2019; 13.12.2019 - з
адміністраторами
ЦНАП
«Віза»
(8
філій
у
кожному
адміністративному районі м. Кривого
Рогу) Криворізької міської ради
Дніпропетровської області.
На базі Дніпропетровської
облдержадміністрації
з
адміністраторами діючих ЦНАП
проведено дистанційне навчання за
допомогою
відеоселекторного
зв’язку.
проведено
навчання
з
працівниками Марганецького ЦНАП.
11.12.2019; 16.12.2019 на базі
ГУДМС з адміністраторами діючих
відкритих у поточному році ЦНАП
проведено навчання необхідних для
надання ними
адміністративних
послуг ДМС.
ГУДМС в Донецькій області
В поточному році керівництвом та
працівниками ВОД № 1 та 2, ВЄДДР
ГУДМС були проведені тренінги та
навчання з адміністраторами ЦНАП
м. Волновахи, Лиману, Селидове,
Слов’янська,
Торецька
та
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Ясинуватського
району
(смт.
Очеретино). Співпраця з цього
питання продовжується. 29.08.2019
керівництвом ГУДМС за участю
представників ЦНАП Донецької
області проведено спільну нараду
(протокол № 10 від 29.08.2019).
УДМС в Житомирській області
Відповідно до доручення ДМС від
28.12.2018 № Д/233/1-18 «Про
співпрацю ДМС з центрами надання
адміністративних послуг» 09.01.2019
року переукладено договір на
часткову обробку персональних
даних
надання
уповноваженим
суб'єктам доступу до інформації
ЄДДР та затверджено Регламент
технічної взаємодії між ДМС та
Центром надання адміністративних
послуг
Житомирської
районної
державної адміністрації. У ЦНАП
Іршанської
селищної
ради
встановлено
обладнання
для
оформлення та видачі паспортів
громадянина України та паспортів
громадянина України для виїзду за
кордон, організовано доступ до
захищеної
телекомунікаційної
мережі ДМС України, затверджено
договір
на
часткову
обробку
персональних даних та відповідний
регламент
технічної
взаємодії.
Впродовж
лютого
2019
року
працівниками Хорошівського РС
УДМС
проведені
навчання
з
адміністраторами Центру Іршанської
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с/р з оформлення та видачі ними
паспортів громадянина України та
паспортів громадянина України для
виїзду за кордон.
З метою повноти надходження
коштів за зіпсовані (браковані)
бланки
документів
(персоналізованих) з вини уповноважених
суб'єктів (ЦНАП та ДП Документ»)
27.08.2019 року в УДМС України
в Житомирській області проведено
спільну нараду за участі керівників
Богунського,
Корольовського,
Житомирського, Хорошівського РВРС УДМС, а також працівників
Центрів надання адміністративних
послуг Житомирської РДА та
Іршанської селищної ради, задіяних в
оформленні та видачі паспорта
громадянина України та паспорта
громадянина України для виїзду за
кордон.
Відповідно до п.п.1.2 п. 1
доручення ДМС від 08.11.2019 №
Д/128/1-19 ЦНАП Житомирської
РДА та Іршанської селищної ради
проінформовано про положення
наказу МВС від 18.10.2019 № 875
«Про затвердження Вимог до
відцифрованого
образу обличчя
особи, фотокарток, що подаються для
оформлення або обміну документів,
що
посвідчують
особу,
підтверджують
громадянство
України чи спеціальний статус особи,
та фотографічного зображення на
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них».
ГУДМС в Закарпатській області
Організовано
та
проведено
навчання з адміністраторами ЦНАП
Берегівської та Батівської РДА,
Мукачівської
міської
ради
та
Батівської
селищної
ради
Берегівського району з питань
оформлення паспорта громадянина
України та паспорта громадянина
України для виїзду за кордон.
УДМС в Запорізькій області
Спеціалістами Веселівського РС
УДМС в Запорізькій області з
працівниками
"Центру
надання
адмінпослуг" Веселівської селищної
ради Запорізької області проведено
заняття
з
питання
надання
адмінпослуг
із
оформлення
документів що посвідчують особу і
підтверджують
громадянство
України
(паспорт
громадянина
України для виїзду за кордон,
паспорт громадянина України у
формі ІD- картки), засобами Єдиного
державного демографічного реєстру.
УДМС
в
Івано-Франківській
області 16.04.2019 та 21.05.2019
року працівниками УДМС в області
було проведено заняття та навчання
для керівників та адміністраторів
районних, міських, рад об’єднаних
територіальних
громад
центрів
надання адміністративних послуг у
рамках
тематичного
короткострокового семінару за професійною
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програмою підвищення кваліфікації.
Заняття
відбулося
в
ІваноФранківському обласному центрі
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ та організацій.
17.05.2019 працівниками УДМС в
області було проведено навчальне
заняття у рамках навчання посадових
осіб місцевого самоврядування за
професійною програмою підвищення
кваліфікації.
УДМС в Кіровоградській області
Згідно
листа
Міської
ради
м. Кропивницького від 13.03.2019
№1209/26-0524 «Про проходження
стажування»,
в
УДМС
у
Кіровоградській області, з метою
належної організації надання послуг
з оформлення та видачі або
обміну
паспорта
громадянина
України для виїзду за кордон та
ID-карток
з
безконтактним
електронним носієм, проводилось
стажування
адміністраторів
управління адміністративних послуг
Міської ради м. Кропивницького.
ГУДМС у Львівській області
У березні 2019 року відбулось
підключення ЦНАП Ходорівської
ОТГ Жидачівського району.
У звітному періоді було проведено
три зустрічі з керівниками відділів
ЦНАП
(16.04.2019,
22.05.2019.
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22.08.2019) щодо надання практичної
допомоги в оформленні паспорта
громадянина України та паспорта
громадянина України для виїзду за
кордон та відшкодування коштів за
зіпсовані бланки паспортів.
УДМС в Луганській області
З
метою
якісного
надання
адміністративних послуг ЦНАПами
за перше півріччя 2019 року з
адміністраторами ЦНАП проведено
наступні тренінги та навчання:
У березні 2019 року були
проведені
навчання
з
адміністраторами ЦНАП Сватівської
районної державної адміністрації для
надання ними
адміністративних
послуг.
02.04.2019 року у зв’язку із
відкриттям ЦНАПу Рубіжанської
міської
ради,
керівником
Рубіжанського МВ УДМС було
проведено заняття щодо порядку
оформлення паспорта громадянина
України у формі картки вперше.
24.04.2019
року
у
ЦНАП
Марківської
РДА
за
участю
співробітників Марківського РВ
УДМС були проведені інформаційні
заняття
на
тему:
«Порядок
оформлення,
видачі,
обміну,
пересилання, вилучення, повернення
державі, визнання недійсним та
знищення паспорта громадянина
України», затвердженого постановою
КМУ від 25.03.2015 р. №302 (в
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редакції
постанови
КМУ
від
26.10.2019 р. №745).
У період з 26.04.2019 по
16.05.2019
було
проведено
стажування адміністраторів відділу
адміністративних
послуг
Сєвєродонецької
міської
ради
працівниками Сєвєродонецького МВ
УДМС з надання адміністративних
послуг з оформлення паспорту
громадянина України у вигляді IDкартки та паспорту громадянина
України для виїзду за кордон.
У період з 04.06.2019
по
14.06.2019
з
адміністраторами
ЦНАП
Міловської
районної
державної
адміністрації Луганської області було
проведено стажування з надання
ними адміністративних послуг з
оформлення паспорту громадянина
України для виїзду за кордон.
20.06.2019 року було проведено
навчання з адміністраторами відділу
надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Кремінської
міської ради Луганської області та
21.06.2019 навчання з ЦНАПом
Красноріченської селищної ради
Кремінського району Луганської
області.
В
серпні
2019
року
співробітниками Рубіжанського МВ
УДМС проведено робочу зустріч з
адміністраторами ЦНАП загального
відділу Рубіжанської міської ради.
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Під час зустрічі були обговорені
питання додержання вимог пункту 26
постанови КМУ від 02 березня 2016
року № 207 «Про затвердження
Правил реєстрації місця проживання
та Порядку передачі органами
реєстрації інформації до ЄДДР»,
посилення
відповідальності
та
уважності працівників під час
надання адміністративних послуг,
недопущення посадовими особами
псування бланків документів.
22.08.2019 року з «ЦНАП»
Красноріченської селищної ради та
23.08.2019 року з відділом «ЦНАП»
виконавчого комітету Кремінської
міської ради проведено нараду
співробітниками Кремінського РВ
УДМС.
22.08.2019 року було проведено
нараду з адміністраторами ЦНАП
Сватівської
районної
державної
адміністрації
щодо
посилення
відповідальності
та
уважності
працівників уповноважених суб'єктів
за надання адміністративних послуг
керівником Сватівського РВ УДМС.
22.08.2019
року,
з
адміністраторами
ЦНАПу
Новопсковської
селищної
ради
Луганської області начальником
Новопсковського РВ УДМС було
проведено нараду щодо посилення
відповідальності
та
уважності
працівників уповноважених суб’єктів
за надання адміністративних послуг
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(прийняття документів, заповнення
анкет, тощо), надано роз’яснення
щодо
недопущення
псуванню
бланків документів, та доведено
інформацію щодо негайного та
своєчасного відшкодування коштів за
зіпсовані
(браковані)
бланки
документів (персоналізованих).
13.11.2019 та 26.11.2019 були
проведені навчання з Кремінським та
Красноріченським
ЦНАП
щодо
підвищення
якості
надання
адмінпослуг та вивчення положень
наказу МВС від 18.10.2019 № 875
«Про затвердження Вимог до
відцифрованого
образу обличчя
особи, фотокарток, що подаються для
оформлення або обміну документів,
що
посвідчують
особу,
підтверджують
громадянство
України чи спеціальний статус особи
та фотографічного зображення на
них».
14.11.2019
співробітниками
Рубіжанського МВ УДМС проведено
робочу зустріч з адміністраторами
ЦНАП
загального
відділу
Рубіжанської міської ради. Під час
зустрічі були обговорені питання
вивчення вимог наказу МВС № 875
від 18.10.2019 року.
27.11.2019 у ЦНАП Марківської
РДА за участю співробітників
Марківського РВ УДМС були
проведені інформаційні заняття щодо
вивчення наказу МВС № 875 від
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18.10.2019 року.
03.12.2019 проведення спільної
наради з адміністраторами ЦНАП
загального відділу Рубіжанської
міської ради щодо:
1. додаткового вивчення наказу
МВС № 875 від 18.10.2019 року;
2. запровадження "Чат-бот".
04.12.2019 року Старобільським
РВ УДМС з адміністраторами ЦНАП
виконавчого комітету Чмирівської
сільської ради було проведене
навчання на тему «Вимоги до
відцифрованого
образу обличчя
особи та фотографічного зображення
особи на фотокартках, що подаються
для
оформлення
або
обміну
документів,
затверджених
МВС
18.10.2019 р. №875».
04.12.2019 року Троїцький РВ
УДМС було проведено спільну
нараду з ЦНАП Троїцької селищної
ради Троїцького району Луганської
області на тему: «Щодо вимог до
відцифрування
образу
обличчя
особи, фотокарток, що подаються для
оформлення або обміну документів,
що
посвідчують
особу,
підтверджують
громадянство
України чи спеціальний статус особи,
та фотографічного зображення на
них».
05.12.2019 проведено навчання
вивчення з ЦНАП Лисичанської
міської ради наказу МВС № 875 від
18.10.2019 року.
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05.12.2019
року
проведено
навчання
з
Відділом
надання
адміністративних
послуг
Попаснянської районної державної
адміністрації Луганської області
«Щодо посилення відповідальності
та
уважності
працівників
уповноважених суб'єктів за надання
адмінпослуг
та
недопущення
псування бланків паспортів».
УДМС в Миколаївській області
Під час отримання матеріалів по
заявам-анкетам
для
прийняття
рішень на оформлення паспортних
документів від працівників ЦНАП
здійснюється
перевірка
та
працівники
ЦНАП
проходять
навчання
безпосередньо
у
територіальних
підрозділах,
які
розглядають отримані матеріали.
В березні проводилось навчання
співробітників
Департаменту
надання адміністративних послуг
Миколаївської міської ради в
Інгульському РВ у м. Миколаєві
УДМС, які розпочали надавати
адміністративні послуги з питань
оформлення паспортів громадян
України та паспортів громадян
України для виїзду за кордон в
Інгульській
райдержадміністрації
Миколаївської міської ради.
Проводилось
навчання
адміністраторів ДНАП ММР в
територіальних
підрозділах
м.
Миколаєва
УДМС
області
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(Центральний,
Інгульський,
Заводський та Корабельний РВ у
місті Миколаєві).
ГУДМС в Одеській області
Проводилось навчання операторів
Центрів надання адміністративних
послуг,
які
розпочали
свою
діяльність у 2018 році у м. БілгородДністровський,
м.
Болград,
Крижанівської
СР
Лиманського
району Одеської області та в 2019
році
Красносільської
СР
Лиманського
району
Одеської
області,
з
питання
надання
адміністративної
послуги
з
оформлення паспорта громадянина
України у формі картки та паспорта
громадянина України для виїзду за
кордон. Заступником начальника
управління - начальником відділу
паспортизації, реєстрації та еміграції
Кашперською Л.П. на базі інституту
підвищення кваліфікації керівних
кадрів
Національної
академії
державного
управління
при
Президентові України
проведено
лекцію з представниками ЦНАПів
щодо взаємодія роботи з надання
адміністративних послуг.
Відповідно до вимог доручення
ДМС від 28.12.2018 № Д/233/1-18
«Про співпрацю ДМС з центрами
надання адміністративних послуг»
протягом січня 2019 року ГУДМС
України
в
Одеській
області
переукладено договори на часткову
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обробку персональних даних надання
уповноваженим суб'єктам доступу до
інформації ЄДДР та затверджено
Регламенти технічної взаємодії між
ДМС
та
Центром
надання
адміністративних послуг Одеської
міської ради, Виконавчим комітетом
Білгород – Дністровської міськради,
ЦНАП
Болградської
районної
держадміністрації, Авангардівською
селищною радою Овідіопольського
району
Одеської
області,
Красносільською сільською радою
Лиманського
району
Одеської
області. Укладено договори на
часткову обробку персональних
даних на дання уповноваженим
суб'єктам доступу до інформації
ЄДДР та затверджено Регламенти
технічної взаємодії між ДМС та
Ізмаїльською районною державною
адміністрацією
та
Виконавчим
комітетом Чорноморської міської
ради Одеської області.
В
травні
працівниками
Лиманського РВ та Болградського РВ
ГУДМС проведені навчання з
адміністраторами
Центрів
з
оформлення
та
видачі
ними
паспортів громадянина України та
паспортів громадянина України для
виїзду за кордон.
23.08.2019
року
ГУ
було
запрошено керівників ЦНАП для
проведення наради та 28.08.2019 році
разом із працівниками ЦНАП :
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(ЦНАП м. Одеси Одеської міської
ради;
ЦНАП Авангардіївської с/ради
Овідіопольського району;
ЦНАП
Крижанівської
с/ради
Лиманського району;
ЦНАП
Фонтанської
с/ради
Лиманського району;
ЦНАП Красносільської с/ради
Лиманського району;
ЦНАП
Ізмаїльської
районної
державної адміністрації;
ЦНАП Ізмаїльської міської ради;
ЦНАП у м. Чорноморськ
ЦНАП
Білгород-Дністровської
міської ради;
ЦНАП Болградської РДА і ДП
«Документ» в м. Одеса проведено
нараду
та
привернуто
увагу
на
посилення
відповідальності
та
уважності
працівників
уповноважених суб’єктів за надання
адміністративних послуг, проведено
роботу з працівникам уповноважених
суб’єктів
щодо
недопущення
псуванню бланки документів. Також,
до
працівників
уповноважених
суб’єктів доведено інформацію щодо
своєчасного відшкодування коштів за
зіпсовані
(браковані)
бланки
документів.
Дану інформацію висвітлено в
соціальній мережі FACEBOOK на
сторінці Головного управління ДМС
України в Одеській області.
УДМС в Полтавській області
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18.07.2019 проведено навчання з
працівниками
центрів
надання
адміністративних
послуг
та
Державного
підприємства
«Документ» щодо документування
внутрішньо переміщених осіб, які
отримали
паспорт
громадянина
України на непідконтрольній Україні
території.
21 серпня 2019 року проведено
навчання з працівниками центрів
надання адміністративних послуг та
Державного
підприємства
«Документ» щодо оформлення та
видачі
паспортних
документів,
недопущення
псування
бланків
документів, негайного та своєчасного
відшкодування коштів за зіпсовані
бланки персоналізованих документів.
05.12.2019 проведено навчання на
тему
«Нові
вимоги
до
від
цифрованого образу обличчя особи,
фотокарток, що подаються для
оформлення або обміну документів,
що
посвідчують
особу,
підтверджують
громадянство
України чи її спеціальний статус та
фотографічного зображення на них»,
які затверджені наказом МВС
України від 18.10.2019 № 875.
УДМС в Рівненській області
На
території
Рівненської
області
прийом
громадян
з
оформлення та видачі паспорта
громадянина України та паспорта
громадянина України для виїзду за
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кордон забезпечується ЦНАПами
Рівненської, Дубенської та Вараської
міських рад.
З метою дотримання діючих вимог
та стандартів до відцифрованого
образу обличчя особи та фотокарток,
затверджені наказом МВС від
18.10.2019
№
875,
25.11.2019
проведено роз’яснювальну роботу та
надано методологічну допомогу по
практичному застосуванню наказу
адміністраторам ЦНАП м. Рівне.
Протягом 2019 року УДМС в
Рівненській області не укладалися
договори на часткову обробку
персональних даних та надання
уповноваженим суб’єктам доступу до
Єдиного державного демографічного
реєстру, тренінги та навчання з
адміністраторами не проводилися.
УДМС в Сумській області
За 2019 рік зі співробітниками
Управління надання адміністративних послуг проведені наступні
заняття: З працівниками ЦНАПу
Роменської міської ради було
проведено наступні заняття:
24.01.2019 на тему: "Вивчення
Закону України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та
документи,
що
підтверджують
громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус»;
21.02.2019 - на тему "Вивчення
Постанови КМУ від 25.03.2015 №302
«Про затвердження зразка бланка,
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технічного
опису та
Порядку
оформлення,
видачі,
обміну,
пересилання, вилучення, повернення
державі, визнання недійсним та
знищення паспорта громадянина
України» та Постанови КМУ від 7
травня 2014 р. № 152 "Про
затвердження
зразка
бланка,
технічного
опису та
Порядку
оформлення,
видачі,
обміну,
пересилання, вилучення, повернення
державі,
знищення
паспорта
громадянина України для виїзду за
кордон з безконтактним електронним
носієм, його тимчасового затримання
та вилучення".
12.03.2019 - на тему: "Вивчення
стандартних операційних процедур
(СОП) №02.01 «Подання документів
та формування заяви-анкети для
оформлення (у тому числі замість
втраченого або викраденого), обміну
паспорта громадянина України (у
формі картки)», №02.02. «Подання
документів та формування заявианкети для оформлення (у тому числі
замість втраченого або викраденого),
обміну
паспорта
громадянина
України для виїзду за кордон» №
03.16/1
«Видача
паспорта
громадянина України у формі
картки» З працівниками ЦНАПу
при Конотопській міській раді з
18.03.2019
по
30.03.2019
проводились
заняття
щодо
використання АРМ. У січні 2019
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було
проведено
заняття
з
адміністраторами ЦНАП у м. Суми
на
тему:
"Закон
України
«Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні."
05.03.2019 було проведено заняття
на тему: "Оформлення паспорта
громадянина України у формі
картки".
15.05.2019
року
з
керівництвом ЦНАП Роменської,
Конотопської, Сумської міської ради
та
Сумської
районної
Держадміністрації проведено нараду
щодо надання методичної допомоги
у сфері оформлення паспортних
документів. Адміністратори ЦНАП
Сумської РДА з 28.05.2019 по
01.06.2019 року пройшли стажування
у Сумському РВ УДМСУ в Сумській
області.
12.07.2019
проведено
семінар - навчання з посадовими
особами територіальних підпрзділів
Управління ДМС України в Сумській
області
з
теми:
"Зміни
в
законодавстві з питань паспортної
роботи та проблемні питання при
розгляді заяв громадян України для
виїзду за кордон. Представництво
інтересів
держави
в
судах".
01.08.2019 проведено навчання з
посадовими особами територіальних
підрозділів
та
представниками
органів ведення державного реєстру
актів цивільного стану на тему:"
Взаємодія Управління ДМС України
в Сумській області
з органами
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ведення ДРАЦС Сумської області
під час оформлення паспортних
документів.
Внесення
до
ІП
"Недійсні документи" померлих осіб
згідно листів ДРАЦС". 08.08.2019
семінар -навчання з посадовими
особами тер. підрозділів на тему
:"Оформлення паспорта громадянина
України. Громадянство України:
набуття,
підтвердження,
припинення". 22.08.2019 нарада з
посадовими особами тер. підрозділів
та представниками центрів надання
адміністративних послуг на тему:"
Зіпсовані з вини посадових осіб
бланки персоналізованих документів
та їх відшкодування". 10.09.2019
навчання -тренінг з керівниками
територіальних підрозділів на тему
:"Інструменти
ефективного
керівника. Набуття громадянства.
Дозвіл на еміграцію та документообіг
ОБГ".
27.11.2019
в
Сумській
ОДА
проведено
навчання
з
представниками ЦНАП щодо питань
громадянства.
УДМС в Тернопільській області
Забезпечено проведення навчань з
адміністра-торами ЦНАП Шумської,
Тернопільської, Скалатських міських
рад та Великогаївської сільської ради
Тернопільського району, з якими
укладено договори на часткову
обробку персональних даних у базах
персональних даних, де центрами
надання адміністративних послуг
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організовано доступ до захищеної
телекомунікаційної мережі ДМС та
встановлено обладнання робочих
станцій для оформлення та видачі
документів,
що
підтверджують
громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус, з
комплектом обладнання для зняття
біометричних даних (параметрів)
особи.
З
адміністраторами
ЦНАП
Шумської міської ради навчання
проведено
в період з 15.02 по
28.02.2018 року, з адміністраторами
ЦНАП Тернопільської міської ради з
14.02. по 28.02.2019, Великогаївської
сільської ради з 14.05. по 27.05.2019,
Скалатської міської ради з 19.09. по
27.09.2019 року.
За інформацією інших місцевих
державних адміністрацій та органів
місцевого
самоврядування
Тернопільської
області,
центри
надання адміністративних послуг
наразі не готові до надання
адміністративних
послуг
з
оформлення паспорта громадянина
України у формі картки та паспорта
громадянина України для виїзду за
кордон у зв'язку із відсутністю
необхідного обладнання.
ГУДМС в Харківській області
24.01.2019, 17.05.2019, 31.05.2019,
08.08.2019, 30.10.2019 проведено
навчання для керівників ЦНАП
області.
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УДМС в Херсонській області
Підготовлено та направлено листи
керівництву м. Гола Пристань та
Новоолексіївської селищної ради від
26.02.2019 № 6501.3-2905/65.3-19 та
від 26.02.2019 № 6501.3-2906/65.3-19
з пропозиціями щодо проведення
робочої зустрічі із представниками
ЦНАП з питань взаємодії та
організації роботи по наданню
адміністративних послуг населенню.
Даний захід відбувся 28.02.2019 у
приміщені
УДМС
України
в
Херсонській області. Обговорено
низку актуальних питань та по
завершенню проведено тестування на
знання законодавства в міграційній
сфері адміністраторів ЦНАПів.
24.05.2019 укладено Договір на
часткову обробку персональних
даних,
надання
уповноваженим
суб’єктам доступу до інформації
Єдиного державного демографічного
реєстру
з
Центром
надання
адміністративних
послуг
Чернобаївської сільської ради. На
підставі Договору розроблено план
стажування адміністратора ЦНАП з
18 по 27 червня 2019 року.
Наказом
УДМС
№94
від
26.09.2019 закріплено відділ «Центр
надання адміністративних послуг»
Чаплинської селищної ради за
Чаплинським РВ УДМС України в
Херсонській області. Визначено
терміни
проведення
плану
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стажування адміністратора ЦНАП з
14 по 23 жовтня 2019, розроблено
завдання
щодо
вивчення
працівниками чинного законодавства
в міграційній сфері, необхідного для
роботи, розроблене тестування по
завершенню стажування.
УДМС в Хмельницькій області
Протягом IV кварталу 2019 року
навчання з адміністраторами ЦНАП,
готових для підключення до Реєстру,
тренінгів та навчань, необхідних для
надання ними
адміністративних
послуг
УДМС
України
в
Хмельницькій
області
не
проводились, оскільки протягом
вказаного періоду жоден ЦНАП в
Хмельницькій області не був готовий
до підключення до Реєстру
УДМС в Черкаській області
Протягом 2019 року в УДМС
України в Черкаській області
проведено навчання та стажування 6
працівників ЦНАПів Уманської та
Черкаської міських рад.
УДМС в Чернівецькій області
Впродовж
звітного
періоду
адміністративні
послуги
ДМС
надаються в ЦНАП м. Чернівці,
ЦНАП
Велико-Кучерівської
територіальної громади та ЦНАП при
виконавчому органі Мамаївської
сільської ради.
ЦНАП Чернівецької міської ради
функціонує обладнання 3 робочих
станцій для внесення інформації до
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ЄДДР, ЦНАП Великокучурівській
ОТГ – 2 робочі станції, ЦНАП при
виконавчому органі Мамаївської
сільської ради-1.
З відповідальними працівниками
Чернівецького
ЦНАП
на
базі
Чернівецького МВ УДМС, ЦНАП
Великокучурівської ОТГ на базі
Сторожинецького РВ УДМС та
ЦНАП при виконавчому органі
Мамаївської сільської ради на базі
Кіцманського РВ УДМС проведені
навчання
з
відповідальними
працівниками
(адміністраторами)
уповноважених
суб’єктів
по
вивченню Настанови користувача
ЄІАС УМП, стандартів операційних
процедур
оформлення
паспорта
громадянина України та оформлення
паспорта громадянина України для
виїзду за кордон.
УДМС в Чернігівській області
На базі Прилуцького МВ УДМС
України в Чернігівській області
протягом січня, лютого та березня
(кожного вівторка) проводилися
постійні теоретичні та практичні
навчання адміністраторів для роботи
у
ЦНАПі
Прилуцької
МР
Чернігівської області з питань
оформлення та видачі паспорта
громадянина України та паспорта
громадянина України для виїзду за
кордон. При відкритті 15.03.2019
року ЦНАПу
Прилуцької МР
Чернігівської області, працівниками
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Прилуцького МВ УДМС України в
Чернігівській області здійснювалася
постійна допомога адміністраторам
вказаного ЦНАПу для надання ними
адміністративних
послуг
ДМС.
Після відкриття та розпочатої роботи
з березня 2019 ЦНАПом Прилуцької
МР
Чернігівської
області
по
17.12.2019
було
надано
адміністративні послуги ДМС з
питань,
а
саме:
-оформлення паспортів громадянина
України у формі картки- 260;
-видача
паспортів
громадянина
України у формі картки- 232;
-оформлення паспортів громадянина
України для виїзду за кордон- 405;
-видача
паспортів
громадянина
України для виїзду за кордон- 375.
ЦМУ в м. Києві та Київській
області
Станом на 10.01.2020 документи
для
оформлення
паспорта
громадянина України у формі картки
та паспорта громадянина України для
виїзду за кордон приймають Міський
та 10 районних ЦНАП міста Києва та
їх
філіали
в
Деснянському,
Оболонському,
Шевченківському
районах, а також 12 центрів надання
адміністративних послуг в Київській
області.
В травні 2019 року заключені
договори дорученні із Броварською,
Боярською та Тетіївською міською
радою Київської області.
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Новоствореним
уповноваженим
суб’єктам надається практична і
методична допомога з питань
порядку оформлення і видачі
документів, що посвідчують особу та
громадянство України.
27.06.2019
- відбулася робоча
зустріч
із
керівництвом
та
адмінінстраторами ЦНАП м. Києва з
питань щодо оформлення паспортів
громадянина України та паспортів
громадянина України для виїзду за
кордон громадянам, що мають статус
ВПО, зареєстровані в Донецькій,
Луганській областях та АР Крим, а
також усунення
випадків по
зіпсованим бланкам паспортних
документів
та
порядок
відшкодування коштів за зіпсовані
бланки.
25.09.2019 — відбулася робоча
зустріч із керівництвом Київської
обласної державної адміністрації з
питань
оформлення
паспорта
громадянина України та паспорта
громадянина України для виїзду за
кордон, а також щодо порядку
реєстрації місця проживання.
20.11.2019 – відбулася робоча
зустріч із керівниками Управлінь
(центрів) надання адміністративних
послуг міста Києва, на якій доведено
до відома порядок відшкодування
коштів а зіпсовані бланки паспортів
громадянина України та паспортів
громадянина України для виїзду за
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Організація та проведення
кущових
тематичних
семінарів,
тренінгів
для
працівників територіальних
органів ДМС, у тому числі з
питань взаємодії з ЦНАП.

ДОЗ,
ДГПР,
ДІТЗІ

Протягом
року

Виконано

Ініціативний захід.

кордон та доведені до відома вимоги
фотографування.
У 2019 році проведено роботу з
надання методичної та технічної
допомоги
з
питань
роботи
працівників територіальних органів
ДМС з системою, у тому числі з
питань їх взаємодії з ЦНАП.
Проведення кущових тематичних
семінарів відбувалося згідно наказу
ДМС від 01.07.2019 № 83 а/г.
Відповідно до наказу ДМС
від 20.08.2019 № 109/аг апаратом
ДМС 21.08.2019 проведено кущовий
семінар в м. Києві для працівників
територіальних
органів
і
територіальних підрозділів ДМС
у
Житомирській,
Рівненській,
Чернігівській,
Черкаській,
Хмельницькій, Київській областях
та м. Києві, а також для
представників ЦНАП м. Києва.
Відповідно до наказу ДМС від
24.09.2019 №123/аг, працівниками
апарату ДМС проведено кущовий
семінар
в
м.
Миколаїв
для
працівників
територіальних
органів і територіальних підрозділів
ДМС у Миколаївській, Одеській,
Кіровоградській,
Вінницькій,
Херсонській та Запорізькій областях.
Також на семінарі були присутні
представники ЦНАП Миколаївської
області.
Відповідно до наказу ДМС від
16.10.2019 №141/аг, працівниками
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Надання ЦНАП та органам
місцевого
самоврядування
організаційної,
технічної,
фахової
та
юридичної
допомоги
з
надання
адміністративних
послуг
ДМС.

ДОЗ,
ДІТЗІ,
ДГПР,
УЮЗ

Протягом
року

Виконано

Ініціативний захід.

апарату ДМС 18.10.2019 проведено
кущовий семінар в м. ІваноФранківськ
для
працівників
територіальних
органів
і
територіальних підрозділів ДМС у
Закарпатській,
Львівській,
Волинській
Івано-Франківській,
Тернопільській
та
Чернівецькій
областях. Також на семінарі були
присутні представники ЦНАП ІваноФранківської області.
Відповідно до наказу ДМС від
08.11.2019 №155/аг, працівниками
апарату ДМС 14.11.2019 проведено
кущовий семінар в м. Дніпро для
працівників територіальних органів і
територіальних підрозділів ДМС у
Дніпропетровській,
Донецькій,
Харківській,
Луганської
та
Полтавської областях. Також на
семінарі були присутні представники
ЦНАП Дніпропетровської області.
Забезпечується
надання
організаційної допомоги ЦНАП та
органам місцевого самоврядування
по мірі їх звернення, шляхом надання
інформації про необхідні кроки, які
потрібно здійснити для підключення
ЦНАП до Реєстру, нормативні акти
тощо.
Постійно проводиться робота з
надання методичної та технічної
допомоги
ЦНАП
та
органам
місцевого самоврядування з питань
оформлення із застосуванням засобів
Єдиного державного демографічного
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реєстру
документів,
що
підтверджують
громадянство
України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус.

Розділ 5. Удосконалення міграційного законодавства
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Розроблення проекту наказу
МВС «Про затвердження
Порядку
прийняття
Державною
міграційною
службою України та її
територіальними
органами/підрозділами
рішень
про
примусове
повернення іноземців та осіб
без громадянства в країну
походження
або
третю
країну».
Розроблення проекту наказу
МВС «Про затвердження
Порядку дій посадових осіб
ДМС та її територіальних
органів і, підрозділів, під час
ініціювання та виконання
рішень щодо примусового
видворення іноземців за межі
України».

ДСІОБГ

Протягом
року

Виконано

Закон
України
«Про
В ДМС розроблено проект Порядку
правовий статус іноземців прийняття Державною міграційною
та осіб без громадянства».
службою
України
та
її
територіальними
органами
і
підрозділами рішень про примусове
повернення іноземців та осіб без
громадянства в країну походження
або третю країну, який з 24.12.2019
проходить юридичну експертизу в
апараті
ДМС,
перед
його
направленням до МВС.

ДСІОБГ

Протягом
року

Виконано

Супроводження
проекту
наказу МВС України «Про
затвердження
змін
до
Інструкції з оформлення
матеріалів
про
адміністративні
правопорушення Державною
міграційною
службою
України» під час його

ДСІОБГ

І півріччя

Виконано

Закон
України
«Про
ДМС розроблено проект Порядку
правовий статус іноземців дій посадових осіб ДМС та її
та осіб без громадянства».
територіальних органів і підрозділів
під час ініціювання та виконання
рішень
щодо
примусового
видворення іноземців за межі
України,
який
з
24.12.2019
проходить юридичну експертизу в
апараті
ДМС,
перед
його
направленням до МВС.
Закон України від 27
Видано
наказ
Міністерства
лютого 2018 року № 2293- внутрішніх справ України від
VIII «Про внесення змін до 20 грудня 2018 р., який зареєстровано
деяких законодавчих актів в Міністерстві юстиції України
України щодо забезпечення 14 січня 2019 р. за № 37/33008.
прикордонної
безпеки
держави»,
з
метою
приведення
нормативноправового
акта
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прийняття
в
МВС
та
правової
експертизи
в
Міністерстві
юстиції
України.

Міністерства
внутрішніх
справ
України
у
відповідність із чинним
законодавством України
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Розроблення проекту наказу
МВС щодо внесення змін до
наказу МВС від 30.03.2015
№ 353 «Про впорядкування
умов
оплати
праці
працівників
пунктів
тимчасового
розміщення
біженців
і
пунктів
тимчасового
перебування
іноземців
та
осіб
без
громадянства, які незаконно
перебувають
в
Україні,
Державної
міграційної
служби України» з метою
упорядкування оплати праці
працівників
ДУ
«Центр
соціальної інтеграції у м.
Одесі»

ДСІОБГ
УФЗБС
УЮЗ

Протягом
року

Виконано

Ініціативний захід
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Внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 25.04.2018 № 321 «Про
затвердження
зразка,
технічного опису бланка та
Порядку оформлення, видачі,
обміну,
скасування,

ДСІОБГ
УЮЗ

Протягом
року

Виконано

Ініціативний захід

Розроблено
проект
наказу
Міністерства
внутрішніх
справ
України «Про затвердження Умов
оплати праці працівників центрів
соціальної інтеграції біженців та
осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту, Державної
міграційної
служби
України»
та листом ДМС від 13.06.2019
№ 8-4691/1-19 надіслано до МВС для
підписання Міністром та подальшого
направлення до заінтересованих
ЦОВВ на погодження.
Проект наказу 27.09.2019 надісланий
на погодження до Мінсоцполітики,
Мінфіну,
Держпраці,
Уповноваженого ВРУ з прав людини,
СПО роботодавців та СПО об’єднань
профспілок.
погоджено
заінтересованими органами. Проект
наказу погоджено заінтересованими
органами;
матеріали
погоджень
надіслано до МВС листом ДМС від
08.11.2019 № 8.7-8871/2-19.
ДМС розроблено проект постанови,
погоджено
із
заінтересованими
органами влади, отримано висновок
Міністерства юстиції України про
проведення правової експертизи. У
звітному періоді проект постанови
внесено Міністерством внутрішніх
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пересилання,
вилучення,
повернення
державі,
визнання
недійсною
та
знищення
посвідки
на
постійне проживання» щодо
удосконалення
процедури
оформлення
та
видачі
посвідки
на
постійне
проживання
Внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 25.04.2018 № 322 «Про
затвердження
зразка,
технічного опису бланка та
Порядку оформлення, видачі,
обміну,
скасування,
пересилання,
вилучення,
повернення
державі,
визнання
недійсною
та
знищення
посвідки
на
тимчасове
проживання»
щодо
удосконалення
процедури оформлення та
видачі посвідки на тимчасове
проживання
Внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 302
«Про затвердження Порядку
оформлення, видачі, обміну,
пересилання,
вилучення,
повернення
державі,
визнання
недійсним
та
знищення
паспорта
громадянина України» та
постанови
Кабінету

справ України на розгляд Кабінету
Міністрів України.

ДСІОБГ,
УЮЗ

Протягом
року

Виконано

Ініціативний захід

ДМС
розроблено
проект
постанови,
погоджено
із
заінтересованими органами влади,
отримано висновок Міністерства
юстиції України про проведення
правової експертизи. У звітному
періоді проект постанови внесено
Міністерством внутрішніх справ
України
на
розгляд
Кабінету
Міністрів України.

ДГПР

Протягом
року

Виконано

Ініціативний захід

Постановою Кабінетом Міністрів
України від 3 квітня 2019 року № 398
«Про внесення змін до пункту 3
постанови
Кабінету
Міністрів
України від 25 березня 2015 року р.
№ 302» внесено зміну до пункту 3
постанови
Кабінету
Міністрів
України від 25 березня 2015 р. № 302
«Про затвердження зразка бланка,
технічного
опису та
Порядку
оформлення,
видачі,
обміну,
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Міністрів України від 7
травня 2014 р. № 152 «Про
затвердження
Порядку
оформлення, видачі, обміну,
пересилання,
вилучення,
повернення
державі,
визнання
недійсним
та
знищення
паспорта
громадянина України для
виїзду за кордон» з метою
врегулювання
процедури
оформлення
документів
особам, які проживають на
тимчасово
окупованих
територіях України.
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Внесення змін до наказу
Міністерства
внутрішніх

ДГПР

Протягом
року

-

Ініціативний захід

пересилання, вилучення, повернення
державі, визнання недійсним та
знищення паспорта громадянина
України», доповнивши його абзацом
такого змісту:
«Державна міграційна служба до
законодавчого врегулювання питання
завершення оформлення та видачі
паспорта
громадянина
України
зразка
1994
року
здійснює
оформлення
та
видачу
таких
паспортів у порядку, встановленому
Міністерством внутрішніх справ,
громадянам України, щодо яких
прийнято рішення суду, що набрало
законної сили, про зобов'язання
Державної
міграційної
служби
оформити
та
видати
паспорт
громадянина України зразка 1994
року.».
У зв’язку з цими змінами
врегульовано
питання
щодо
оформлення паспорта громадянина
України у формі книжечки.
На сьогодні відсутня необхідність
у внесенні змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 7
травня 2014 р. № 152 «Про
затвердження Порядку оформлення,
видачі,
обміну,
пересилання,
вилучення, повернення державі,
визнання недійсним та знищення
паспорта громадянина України для
виїзду за кордон».
Порядок провадження за заявами
про оформлення документів для
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справ України від 16.08.2016
№ 816 «Про затвердження
Порядку провадження за
заявами про оформлення
документів
для
виїзду
громадян України за кордон
на постійне проживання»
з
метою
врегулювання
питання
повернення
на
проживання в Україну особи,
яка постійно проживала за
кордоном.

виїзду громадян України за кордон
на
постійне
проживання,
затверджений наказом Міністерства
внутрішніх справ України від
16.08.2016 № 816 (далі – наказ МВС
№ 816) визначає процедуру прийому
і розгляду заяв про оформлення
документів для виїзду громадян
України за кордон на постійне
проживання, прийняття за ними
рішень та виконання прийнятих
рішень.
Отже, внесення змін до наказу
МВС
№ 816
з метою
врегулювання питання повернення на
проживання в Україну особи, яка
постійно проживала за кордоном, не
є можливим, оскільки ці питання не є
предметом
регулювання
цього
наказу.
Відтак, ДГПР розроблено проєкт
Порядку провадження за заявами про
оформлення
документів
для
повернення на постійне проживання
в Україну громадян України, яким
оформлено документи для виїзду за
кордон на постійне проживання або
документи
для
залишення
на
постійне проживання за кордоном
(далі – проєкт Порядку), яким
передбачається визначити процедуру
прийому і розгляду заяв про
оформлення
документів
для
повернення на постійне проживання
в Україну громадян України, яким
оформлено документи для виїзду за
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кордон на постійне проживання або
документи
для
залишення
на
постійне проживання за кордоном,
прийняття за ними рішень.
Разом з цим слід зазначити, що
Міністерством закордонних справ
України
розроблено
проєкт
постанови
Кабінету
Міністрів
України «Про затвердження Порядку
ведення обліку громадян України, які
проживають за межами України, та
внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України» (далі –
проєкт
постанови),
який
був
направлений
на
погодження
зацікавленим центральним органам
виконавчої влади, у тому числі ДМС.
Оскільки під час опрацювання
проєкту
постанови
виникали
питання, які стосувалися виїзду
громадян України за кордон на
постійне проживання/залишення на
постійне проживання за кордоном
громадян України, які виїхали за
кордон тимчасово, та повернення
таких громадян в Україну, ДМС було
ініційовано
робочу
зустріч
з
представниками МЗС, яка відбулася
01.10.2019.
Під час зустрічі були обговорені
питання та досягнуто домовленостей,
що стосувалися як проєкту постанови
так і проєкту Порядку.
За
результатами
опрацювання
проєкт постанови було погоджено
ДМС із зауваженнями та, відповідно
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до регламентних вимог, позицію
ДМС
надіслано
листом
від
21.10.2019 № 6-8247/1-19 на адресу
МВС для погодження позиції
Служби та візування Міністром
внутрішніх справ України. Станом
на 27.01.2020 інформація щодо
погодження позиції ДМС від МВС
не надходила.

Розділ 6. Підвищення ефективності протидії нелегальній міграції.
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Організація та проведення
цільових
профілактичних
заходів «Мігрант».

ДСІОБГ

Протягом
року

Виконано

Наказ
МВС,
Мінсоцполітики
та
Міносвіти 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 рішення колегії МВС
від 28.01.2019 № 2км, затвердженого
наказом МВС від 07.02.2019 № 91,
відповідно до підпунктів 1, 4 пункту
3 Положення про Міністерство
внутрішніх
справ
України,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.10.2015
№ 878, керуючись вимогами наказу
МВС, Мінсоцполітики, МОН від
04.09.2013 №850/536/1226
«Про
затвердження Порядку проведення
заходів щодо здійснення нагляду та
контролю
за
виконанням
законодавства в міграційній сфері»,
зареєстрованого
в
Міністерстві
юстиції України 30 вересня 2013р. за
№ 1683/24215 та відповідно до
наказу ДМС від 01.03.2019 № 30/аг в
період з 1 березня по 31 травня 2019
року на території держави проведено
цільові профілактичні заходи з
нагляду та контролю за виконанням
законодавства в міграційній сфері під
умовною назвою «Мігрант».
Метою його функціонування було
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забезпечення обміну інформацією,
доступу в установленому порядку до
відповідних баз даних, міжвідомчої
взаємодії
щодо
виявлення
порушників установлених правил
перебування в Україні, нелегальних
мігрантів та інших іноземців, які не
мають підстав для подальшого
перебування в державі, притягнення
їх до відповідальності згідно із
законодавством України.
ДМС, із залученням працівників
органів та підрозділів Національної
поліції,
проведено
перевірку
виконання іноземцями та особами
без
громадянства
рішень
про
примусове повернення, прийнятих з
01 липня 2018 року.
17.04.2019 на базі Волинського
ПТПІ проведено тактико-спеціальні
навчання з питань забезпечення
безпеки та відпрацювання порядку
практичних дій при надзвичайних
ситуаціях за участю представників
Національної поліції, Національної
гвардії та Державної служби України
з надзвичайних ситуацій.
У ході проведення даних навчань
відпрацьовано порядок практичних
дій у ситуаціях:
- групові протизаконні дії, що
призводять до суттєвого порушення
роботи вказаного пункту;
- робота представників служб після
отримання інформації про можливе
замінування споруди;
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алгоритм
дій
працівників
правоохоронних органів у разі
загрози захоплення заручників;
- алгоритм дій працівників служби з
надзвичайних ситуацій
у разі
виникнення пожежі на території
ПТПІ.
У ході здійснення заходів із
органів/підрозділів НПУ до органів
та підрозділів ДМС надійшло
496 подань про скорочення строку
тимчасового
перебування
на
території
України
іноземцям
та
особам
без
громадянства,
з них задоволено 240, 2 080 подань
про
примусове
повернення
(задоволено 1690) та 1 334 клопотань
про заборону в'їзду іноземців та осіб
без
громадянства
в
Україну
(задоволено 719).
Ужитими спільними заходами
ДМС та НПУ з 1 березня по
31 травня 2019 року виявлено
4 226
нелегальних
мігрантів,
стосовно яких ДМС прийнято 3 874
рішень про примусове повернення та
надіслано до суду 298 клопотань
про
примусове
видворення,
310 іноземців розміщено до ПТПІ
з метою забезпечення їх подальшого
примусового
видворення,
1 269
іноземцям заборонено в’їзд
в
Україну.
За
порушення
міграційного
законодавства до адміністративної
відповідальності притягнуто 10 222
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іноземців та громадян України
(юридичних і фізичних осіб), з них:
- за ч.1 ст. 203 КУпАП – 7837;
- за ст. 203-1 КУпАП – 9;
- за ст. 204 КУпАП – 224;
- за ст. 205 КУпАП – 1957;
- за ст. 206 КУпАП – 195.
На порушників накладено штрафів
на загальну суму близько 17
мільйонів гривень, з них стягнуто
більше 14 мільйонів гривень.
За
час
проведення
заходів
територіальними
органами
та
підрозділами
ДМС
забезпечено
виконання
2 493
рішень
про
примусове повернення та 162
рішення про примусове видворення
іноземців та осіб без громадянства з
території України.
Відповідно до доручення МВС від
04.10.2019
№
13450/01/36-2019,
наказу ДМС від 08.10.2019 № 134/аг
у період з 08 жовтня по 19 листопада
2019 року на території держави
проводилися цільові профілактичні
заходи щодо нагляду та контролю за
виконанням
законодавства
в
міграційній сфері під умовною
назвою «Мігрант».
У ході підготовчого етапу
спільно з органами (підрозділами)
Національної поліції та органами
охорони
державного
кордону
створено міжвідомчі координаційні
групи до складу яких включено
посадових осіб, що відповідають за
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забезпечення обміну інформацією,
доступу в установленому порядку до
відповідних баз даних, міжвідомчої
взаємодії
щодо
виявлення
порушників установлених правил
перебування в Україні, нелегальних
мігрантів та інших іноземців, які не
мають
правових
підстав
для
подальшого перебування в державі,
притягнення їх до відповідальності
згідно із законодавством України.
Забезпечено
організацію
та
проведення спільних міжвідомчих
нарад з метою вироблення дієвих
механізмів вирішення проблемних
питань, які можуть виникнути в ході
реалізації практичної фази цільових
профілактичних заходів під умовною
назвою «Мігрант».
Під час проведення заходів з
НПУ до органів та підрозділів ДМС
надійшло 215 подань про скорочення
строку тимчасового перебування на
території України іноземцям та
особам без громадянства, з них
задоволено 188, 1473 подань про
примусове повернення (задоволено
1331) та 619 клопотань про заборону
в'їзду іноземців та осіб без
громадянства в Україну (задоволено
491).
Ужитими спільними заходами
ДМС та НПУ з 18 жовтня по 19
листопада 2019 року виявлено 2976
нелегальних мігрантів, стосовно яких
ДМС прийнято 2838 рішень про
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Забезпечення
участі
територіальних органів і
підрозділів
ДМС
у
проведенні
загальнодержавних заходів
під
умовними
назвами
«Кордон».

ДСІОБГ

Згідно
з
датами,
визначеними
відповідальн
ими
за
проведення
заходів
ЦОВВ

Виконано

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

примусове повернення та 144
рішення про примусове видворення,
124 іноземця розміщено до ПТПІ,
963 іноземцям заборонено в’їзд в
Україну.
За
порушення
міграційного
законодавства до адміністративної
відповідальності притягнуто 6362
іноземців та українських юридичних
і фізичних осіб, у тому числі:
- за ч.1 ст. 203 КУпАП – 5050;
- за ст. 203-1 КУпАП – 9;
- за ст. 204 КУпАП – 104;
- за ст. 205 КУпАП – 1105;
- за ст. 206 КУпАП – 94.
На порушників накладено штрафів
на загальну суму 13,1 мільйона
гривень, з них стягнуто 10,8
мільйонів гривень.
За
час
проведення
заходів
територіальними
органами
та
підрозділами
ДМС
забезпечено
виконання
1656
рішень
про
примусове повернення та 106 рішень
про примусове видворення іноземців
та осіб без громадянства з території
України.
21
березня
в
Адміністрації
Державної прикордонної служби
України відбулася міжвідомча нарада
з питань проведення спільної
спеціальної прикордонної операції
«Кордон-2019» (далі – ССПО). Під
час наради до учасників було
доведено план ССПО, обговорено
порядок спільних дій, підтримання
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сфері».

взаємодії, здійснення контролю за
реалізацією завдань, визначених
підпорядкованими органами в ході її
проведення, та інші питання за
пропозицією учасників.
За
підсумками
обговорення
порушених у ході наради питань,
ураховуючи
аналіз
міграційної
ситуації в Україні, необхідність
оперативного
реагування
на
активізацію протиправної діяльності
на державному кордоні та реалізації
інших завдань у сфері забезпечення
прикордонної безпеки та протидії
незаконній міграції, підтримуючи
ініціативу Адміністрації Державної
прикордонної
служби
щодо
проведення
зазначених
заходів,
вирішено провести ССПО провести у
3 етапи: I етап (підготовчий) – з 23
квітня по 09 травня 2019р.; II етап
(основний) – з 10 травня по 20
листопада ц.р.; III етап (заключний) –
з 21 до 30 листопада ц.р. З метою
забезпечення участі в проведенні
загальнодержавних
заходів
під
умовною назвою «Кордон-2019»,
ДСІОБГ листом від 08.04.2019 №
8.3/1453-19
поінформував
територіальні органи ДМС.
У ході проведенні спільної
спеціальної прикордонної операції
«Кордон-2019»
виявлено
8338
нелегальних мігрантів, стосовно яких
ДМС прийнято 8122 рішень про
примусове повернення та 454
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Забезпечення
участі
територіальних органів і
підрозділів
ДМС
у
проведенні
загальнодержавних заходів
під
умовними
назвами:
«Трудова
міграція»,
«Студент».

ДСІОБГ

Згідно
з
датами,
визначеними
відповідальн
ими
за
проведення
заходів
ЦОВВ

Виконано

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

рішення про примусове видворення,
355 іноземця розміщено до ПТПІ,
2367 іноземцям заборонено в’їзд в
Україну.
За
порушення
міграційного
законодавства до адміністративної
відповідальності притягнуто 21959
іноземців та українських юридичних
і фізичних осіб, у тому числі:
- за ч.1 ст. 203 КУпАП – 17653;
- за ст. 203-1 КУпАП – 10;
- за ст. 204 КУпАП – 295;
- за ст. 205 КУпАП – 3795;
- за ст. 206 КУпАП – 206.
Питання
проведення
загальнодержавних
заходів
під
умовними
назвами
«Трудова
міграція»
та
«Студент»
порушувалися у ході міжвідомчих
нарад та на засіданнях Контактного
аналітичного центру з питань
протидії нелегальній міграції.
Представники Державної служби
України з питань праці брали участь
у проведені цільових профілактичних
заходів з нагляду та контролю за
виконанням
законодавства
в
міграційній сфері під умовною
назвою «Мігрант».
Водночас у звітному періоді
пропозиції
щодо
проведення
вказаних заходів від відповідальних
ЦОВВ не надходили.
ДМС на адресу Міністерства освіти
і
науки
України
28.11.2019
направлено лист за № 8.3-9453/1-19
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Проведення
для
територіальних органів ДМС
кущових
нарад
та/або
семінарів, конференцій тощо
за
участі
працівників
правоохоронних органів з
питань
підвищення
ефективності
протидії
нелегальній міграції.

ДСІОБГ

Протягом
року

Виконано

Ініціативний захід
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Здійснення
міжвідомчого
обміну інформацією через
контактний
аналітичний
центр з питань протидії
нелегальній міграції.

ДСІОБГ
ДОЗ

Щокварталь
но

Виконано

Порядок
обміну
інформаційноаналітичними матеріалами
між
суб'єктами
інтегрованого управління
кордонами, затверджений
наказом
МВС,
МЗС,
Мінінфраструктури,
Мінфіну,
СБУ
від
01.09.2015
№1050/254/341/749/562

щодо
доцільності
проведення
загальнодержавних
заходів
під
умовною назвою «Студент».
15 березня 2019 року проведено
міжвідомчу координаційну нараду
представників ДМС та ЦОВВ, які
беруть
участь
у
цільових
профілактичних заходах з нагляду та
контролю
за
виконанням
законодавства в міграційній сфері під
умовною назвою «Мігрант».
У 2019 році працівники ДСІОБГ
брали участь у проведенні для
територіальних
органів
ДМС
кущових нарад та/або семінарів за
участі працівників правоохоронних
органів, у т.ч. з питань підвищення
ефективності протидії нелегальній
міграції, які проводилися 21-22
серпня 2019 року в м. Києві та 27
вересня 2019 року в м. Миколаєві.
Міжвідомчий обмін інформацією
здійснюється
через
контактний
аналітичний центр з питань протидії
нелегальній міграції на постійній
основі.
21 березня 2019 року відбулося
робоче
засідання
Контактного
аналітичного центру з питань
протидії нелегальній міграції, на
якому розглянуто такі питання:
- про стан міграційної ситуації в
Україні за результатами роботи у
2018 році;
організація
проведення
загальнодержавних
заходів
під
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умовними
назвами:
«Трудова
міграція», «Студент»;
- проблемні питання ідентифікації
громадян
Народної
Республіки
Бангладеш, затриманих за незаконне
перебування в Україні, та пропозиції
щодо їх вирішення;
- фіктивні шлюби та фіктивна
волонтерська діяльність – як спосіб
отримання іноземцями та особами
без громадянства документів на
постійне та тимчасове проживання в
Україні.
5 грудня 2019 року відбулося
чергове
робоче
засідання
Контактного аналітичного центру з
питань протидії нелегальній міграції,
на якому розглянуто такі питання:
1) про отримані результати та
проблемні
питання
міжвідомчої
взаємодії
в
ході
проведення
загальнодержавних профілактичних
заходів з нагляду та контролю за
виконанням
законодавства
в
міграційній сфері під умовною
назвою «Мігрант»;
2) звернення до ДМС із заявами про
визнання біженцем або особою, яка
потребує
додаткового
захисту,
громадян
Російської
Федерації,
Республіки Узбекистан, Республіки
Таджикистан,
Республіки
Туркменістан
та
Республіки
Казахстан, у тому числі, які
повідомляють про членство в
заборонених
у
повідних
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європейських країнах організаціях,
зокрема:
- Міжнародній політичній ісламській
партії «Хізб ут-Тахрір»;
- Партії ісламського відродження
Таджикистану;
- Політичному русі «Група-24».

Розділ 7. Запобігання та виявлення корупції шляхом підвищення рівня прозорості діяльності ДМС та впровадження
електронних сервісів .
33

Надання допомоги в поданні
працівниками
ДМС,
закладів,
установ
і
підприємств, 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»

Листом ВПЗВК від 11.01.2019
№ 17/8-19 до відома працівників
самостійних структурних підрозділів
апарату ДМС України доведено
вимоги
антикорупційного
законодавства
України
щодо
обов’язку
подання
електронних
декларацій, а також поінформовано
про зміст наступних документів, які
додатково врегульовують правові
відносини під час виконання вимог
Закону України «Про запобігання
корупції», а саме рішення НАЗК:
від 11.08.2016 № 3 (із змінами,
внесеними рішенням НАЗК від
06.09.2016 № 18, від 30.09.2016 № 57,
від 03.11.2016 № 106, від 13.01.2017
№ 24, від 22.02.2017 № 59, від
16.03.2017 № 85, від 29.06.2017
№ 250, від 13.10.2017 № 902, від
02.02.2018 № 118, від 21.12.2018
№ 3126, від 29.12.2018 № 3222 та
від 29.12.2018 № 3225);
від
06.09.2016
№
19,
зареєстрованого
в
Міністерстві
юстиції України 15 листопада 2016
року за № 1479/29609.
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Проведення профілактичної
роботи в територіальних
органах і територіальних
підрозділах ДМС з питань
запобігання
та
протидії
корупційним
правопорушенням,
пов’язаним із здійсненням
службової
діяльності
працівниками ДМС.

ВПЗВК

щокварталу

Виконано

Закон України «Про
запобігання корупції»

Також
листом
ВПЗВК
від
05.03.2019 № 17/66-19 направлено
для використання та врахування в
роботі працівниками самостійних
структурних підрозділів апарату
ДМС, її територіальних органів та
установ і підприємств, що належать
до сфери її управління, презентаційні
матеріали
за
антикорупційною
тематикою, зокрема щодо механізмів
запобігання та протидії корупції,
суб’єктів і обсягу декларування,
порогів декларування тощо.
Дорученням Голови ДМС від
29.03.2019 Д/37/1-19 забезпечено
належні
умови
для
подання
працівниками
територіальних
органів/підрозділів
ДМС
електронних декларацій.
Крім того, працівниками ВПЗВК у
робочому
порядку
надавалася
консультаційна
допомога
працівникам ДМС під час подання
останніми електронних декларацій.
Відповідно до наказу МВС від
25.05.2012 № 452 «Про затвердження
Положення
про
профілактику
правопорушень,
пов’язаних
із
здійсненням службової діяльності
працівниками Державної міграційної
служби
України»
у
звітному
періоді організовано проведення
2-х заходів загальної профілактики
правопорушень
у
системі
територіальних органів ДМС.
Додатково профілактична робота
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Проведення
перевірок
відповідно
до
Закону
України «Про очищення
влади»

УП,
територіальні
органи ДМС

Протягом
року

Виконано

Закон
України
«Про
очищення влади»,
Порядок
проведення
перевірки
достовірності
відомостей
щодо
застосування
заборон,
передбачених
частинами
третьою і четвертою статті
1 Закону України «Про
очищення
влади»
затверджений постановою
Кабінету Міністрів України
від 16.10.2014 № 563,
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від
16.10.2014 № 1025-р «Про
затвердження
плану
проведення
перевірок
відповідно
до
Закону
України «Про очищення
влади»
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Проведення
спеціальних
УП,
перевірок відповідно до Територіальні
Закону
України
«Про органи ДМС
запобігання корупції»

Протягом
року

Виконано

Закон
України
«Про
запобігання
корупції»,
постанова
Кабінету
Міністрів
України
від
25.03.2015 № 171 «Про
затвердження
Порядку
проведення
спеціальної
перевірки стосовно осіб, які
претендують на зайняття
посад, які передбачають
зайняття відповідального

загального характеру проводилася за
ініціативи керівників територіальних
органів/підрозділів
Відповідно до Закону України
«Про очищення влади» та Порядку
проведення перевірки достовірності
відомостей
щодо
застосування
заборон, передбачених частинами
третьою і четвертою статті 1 Закону
України ―Про очищення влади‖,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16.10,2014
№ 563, в центральному апараті ДМС
розпочато проведення перевірок
щодо 10 працівників ДМС, в
територіальних
органах
ДМС
розпочато 471 перевірок, завершено
382
перевірок,
17
перевірок
припинено

Управлінням персоналу, у разі
необхідності, здійснюються заходи
щодо
організації
проведення
спеціальної перевірки.
Станом на 20.12.2019 проведено 3
спеціальні перевірки в апараті ДМС
стосовно осіб, які претендують на
зайняття посад,, які передбачають
зайняття
відповідального
або
особливо відповідального становища
та посад з підвищеним корупційним
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Створення та наповнення Адміністрат
централізованого архіву для
ор
зберігання паперових форм
Реєстру,
заяв про видачу паспорта
ДІТЗІ,
громадянина України та
ДГПР,
переведення
їх
у Територіальні
електронний формат.
органи ДМС

Згідно з
термінами
встановлени
ми наказами
ДМС
№№ 28, 29.

Виконано

або
особливо
відповідального становища,
та посад з підвищеним
корупційним ризиком, і
внесення змін до деяких
постанов
Кабінету
Міністрів України»
Положення про Державну
міграційну службу України,
затверджене
постановою
Кабінету Міністрів України
від 20.08.2014 № 360;
Наказ
Державної
міграційної служби України
від 08.02.2018 № 28 «Про
створення
інформаційної
підсистеми «Заяви про
видачу
паспорта
громадянина України»;
Наказ
Державної
міграційної служби України
від 08.02.2018 № 29 «Про
затвердження
плануграфіку з переведення в
електронний формат заяв
про
видачу
паспорта
громадянина України».

ризиком, призначення на посади яких
здійснюється Головою ДМС, в
територіальних
органах
ДМС
розпочато 26 перевірки.

ДП «Документ» у співпраці з
територіальними
органами
та
територіальними підрозділами ДМС
продовжує роботу щодо переведення
в електронний формат паперових
форм
заяв
про видачу паспорта громадянина
України зразка 1994 року та
створення
і
наповнення
централізованого
архіву
для
зберігання паперових матеріалів.
Укладено договір на закупівлю
послуг з обробки даних (переведення
заяв
про
видачу
паспорта
громадянина СРСР зразка 1974 року
в цифровий формат та додавання до
заяв
про
видачу
паспорта
громадянина СРСР зразка 1974 року,
переведених в цифровий формат
додаткових метаданих – серії та
номера паспорта, фотозображення
16-ти, 25-ти, 45-ти років, прізвища,
імені, по батькові, дати народження)
код ДК 021:2015 72310000-1 (договір
№ 89 від 09.10.2019).
У звітному періоді виконано у
повному обсязі заходи, передбачені
календарними планами договору
№ 18 від 11.03.2019 та договору № 89

71

38

Узагальнення
та
аналіз
результатів
Громадського
опитування щодо якості
надання
адміністративних
послуг ДМС та надання
відповідних
пропозицій
керівництву ДМС

ДОЗ,
УКЕС

Протягом
року

Виконано

Ініціативний захід

від 09.10.2019, у повному обсязі.
Станом 23.12.2019 переведено у
електронний формат вже більше
80 млн. заяв про видачу паспорта
громадянина України.
Згідно наказу ДМС від 15.11.2019
№ 153 ДП «Документ» спільно з
територіальними
органами
і
територіальними підрозділами ДМС
розпочато роботу над переведенням у
електронний формат заяв про видачу
паспорта громадянина СРСР зразка
1974 року.
Відповідно
до
доручення
Державної
міграційної
служби
України від 28.05.2019 № Д/52/1-19
територіальні підрозділи розпочали
роботу з картотеками заяв про видачу
паспорта громадянина України, які
переведені в електронний формат та
перенесені до ІП «Заяви про видачу
паспорта громадянина України».
За
2019
рік
через
сервіс
«Громадське опитування» здійснено
665 звернень громадян.
1.Найчастіше громадяни отримували
інформацію в процесі консультації
співробітників ДМС та з офіційного
веб-сайту ДМС;
2. Частіше до сервісу «Громадське
опитування» зверталися громадяни
віком 26 років і старше;
3. Більшість осіб, які звернулись до
сервісу «Громадське опитування»
задоволені отриманими послугами.
4. Пропозиції щодо покращення
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Здійснення організаційних
УП,
заходів з питань
структурні
підвищення
рівня
підрозділи,
професійної компетентності
Територіальні
державних службовців
органи ДМС

Протягом
року

Виконано
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Здійснення заходів щодо
організації процесу
оцінювання
результатів
службової діяльності
державних службовців

Жовтеньгрудень

Виконано

УП,
структурні
підрозділи,
територіальні
органи ДМС

Закон
України
«Про
державну службу»,
Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від
07.07.2010 № 564 «Про
затвердження Положення
про систему підготовки,
спеціалізації та підвищення
кваліфікації
державних
службовців і посадових
осіб
місцевого
самоврядування».
Закон
України
«Про
державну службу»,
Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від
23.08.2017 № 640 «Про
затвердження
Типового
порядку
проведення
оцінювання
результатів
службової
діяльності
державних службовців».

робити
служби
стосуються:
удосконалення
інформаційних
сервісів, більш комфортних умов
приміщень (відсутність ремонту,
кондиціювання повітря), привітності
персоналу, пришвидшення надання
послуг,
удосконалення
роботи
сервісу
«Електронна
черга»,
відсутність терміналів для оплати.
При цьому слід відмітити, що при
наданні
пропозицій
чи
скарг
відвідувачі не залишають своїх ПІБ
та
контактів
для
можливого
зворотного зв’язку.
Протягом
2019
року
285
державних
службовців
апарату
та 3692 державних службовців
територіальних
органів
ДМС
підвищили
рівень
професійної
компетентності
відповідно
до
Плануграфіка
професійного
навчання державних службовців
ДМС на 2019 рік затвердженого
27.02.2019 Головою ДМС.
Відповідно до наказу ДМС від
01.10.2019 № 290 «Про визначення
результатів
виконання
завдань
державних службовців ДМС, які
займають посади державної служби
категорій «Б» і «В» у 2019 році» з
01.10.2019 року розпочато процес
оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців та
згідно з наказом ДМС від 06.12.2019
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Складання
індивідуальних
УП,
програм підвищення рівня
структурні
професійної компетентності
підрозділи,
державних
службовців. Територіальні
Узагальнення
потреби органи ДМС
державних службовців у
підготовці, перепідготовці,
спеціалізації та підвищенні
кваліфікації
і
внесення

Жовтеньгрудень

Виконано

Закон
України
«Про
державну службу»,
Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від
23.08.2017 № 640 «Про
затвердження
Типового
порядку
проведення
оцінювання
результатів
службової
діяльності

№326 «Про затвердження висновку
щодо
оцінювання
результатів
службової діяльності державних
службовців апарату ДМС, які
займають посади державної служби
категорій «Б» і «В», визначення
результатів
виконання
яких
проводилось у 2019 році» та наказом
ДМС від 06,12.2019 № 327 «Про
затвердження
висновку
щодо
оцінювання результатів службової
діяльності керівників територіальних
органів ДМС та їх заступників,
керівників
територіальних
підрозділів ДМС та їх заступників,
призначення та звільнення яких на
посаду здійснюється Головою ДМС,
визначення результатів виконання
завдань яких проводилось у 2019
році» затверджено висновки щодо
оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців
апарату
ДМС,
керівників
територіальних органів ДМС та
їх
заступників,
керівників
територіальних підрозділів ДМС та
їх заступників.
Складено Індивідуальні програми
підвищення
рівня
професійної
компетентності
для
працівників
ДМС.
Узагальнено потреби працівників
ДМС у підготовці та підвищенні
кваліфікації.
Зазначену інформацію використано
під час складення Плану-графіка
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відповідних
пропозиції
Голові ДМС
Здійснення заходів щодо
УП,
забезпечення
структурні
планування
службової
підрозділи,
кар’єри державних
Територіальні
службовців
органи ДМС

Грудень

Виконано

державних службовців».

професійного навчання на 2020 рік.

Закон
України
«Про
державну службу»,
Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від
23.08.2017 № 640 «Про
затвердження
Типового
порядку
проведення
оцінювання
результатів
службової
діяльності
державних службовців»

В
апараті
ДМС
проведено
оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців за
2019 рік з метою планування їхньої
подальшої
кар’єри.
Державним
службовцям,
які
отримали
«відмінну» оцінку, запропоновано
взяти участь у конкурсах на зайняття
вищих вакантних посад з метою
кар’єрного зростання.

Розділ 8. Розвиток відносин з провідними міжнародними організаціями у сферах міграції.
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Забезпечення
реалізації
УМЗ
українсько-польського
Інші
проекту
«Зміцнення
структурні
можливостей
потенціалу
підрозділи
міграційної служби України (відповідно до
у
сфері
управління компетенції)
міграціями»

І півріччя

Виконано

Пріоритети
діяльності Протягом
І
півріччя
тривала
Державної
міграційної співпраця в рамках спільного
служби України на 2019 рік проекту ДМС та Прикордонної Варти
Республіки
Польща
«Зміцнення
потенціалу Державної міграційної
служби
України
в
управлінні
міграційними
процесами».
У
звітному періоді відбулися такі
заходи:
24-30 березня у м. Варшава,
Республіка
Польща,
участь
представників ДМС у тренінгу в
рамках
проекту
«Зміцнення
потенціалу
ДМС
України
в
управлінні
міграційними
процесами»;
15-19 квітня - м. Варшава, Республіка
Польща – тренінг в рамках проекту
«Зміцнення потенціалу ДМС в
управлінні
міграційними
процесами»;
12-18 травня - м. Варшава,
Республіка Польща – тренінг в
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Забезпечення
реалізації
УМЗ
проекту
«Підтримка
Інші
управління
міграційними
структурні
процесами
та
системою
підрозділи
надання притулку»
(відповідно до
компетенції)

Протягом
року

Виконано

рамках
проекту
«Зміцнення
потенціалу ДМС в управлінні
міграційними процесами»;
2-8 червня - м. Варшава, Республіка
Польща - тренінг в рамках проекту
«Зміцнення потенціалу ДМС в
управлінні
міграційними
процесами».
Пріоритети
діяльності
Протягом січня-березня 2019 року
Державної
міграційної ДМС отримано технічну допомогу на
служби України на 2019 рік суму 53930,90 грн.
Протягом 2019 року відбулися такі
заходи за участі працівників ДМС:
23 січня 2019 року – сьоме засідання
Керівного комітету проекту;
8-9 лютого - м. Київ – тренінг з
лідерства
для
керівників
територіальних органів та апарату
ДМС (30 працівників ДМС);
14-15 березня - м. Вінниця – семінар
на
тему:
«Застосування
законодавства,
що
регулює
процедури примусового повернення
та примусового видворення іноземців
та осіб без громадянства» (20
працівників ДМС).
21-22 березня - м. Київ – семінар для
керівників
служб
управління
персоналом
ТО
ДМС
щодо
організаційної культури та лідерства
(30 працівників ДМС);
23 квітня – восьме засідання
Керівного комітету проекту;
14-15 травня - м. Київ – тренінг з
комунікації та управління змінами
для працівників керівного складу
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апарату ДМС (25 працівників ДМС);
16-17 травня - м. Київ – семінар для
ініціативної групи керівників служб
управління персоналом ТО та
апарату ДМС для розробки переліку
компетентностей, доцільних для
використання в системі управління
персоналом (12 працівників ДМС);
17-18 травня - м. Київ – тренінг з
ефективної
комунікації
для
керівників ТО та керівництва апарату
ДМС (30 працівників ДМС);
11-12 червня - м. Київ Тренінг в
рамках
компоненту
управління
людськими
ресурсами
проекту
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні»;
13-14 червня - м. Київ Тренінг в
рамках
компоненту
управління
людськими
ресурсами
проекту
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні»;
24-25 червня - м. Київ – семінар для
внутрішніх тренерів ДМС, залучених
до розробки навчальних модулів з
тем
«Міграційне
законодавство
України
щодо
протидії
неврегульованій міграції»;
26-27 червня - м. Київ – семінар для
керівників
служб
управлінь
персоналом територіальних органів
ДМС та представників апарату ДМС
для розгляду та обговорення переліку
компетентностей, доцільних для
використання в системі управління
персоналом ДМС;

77

45

Продовжувати співпрацю з
провідними міжнародними
організаціями
у
сфері
регулювання
міграційних
процесів,
зокрема
з

УМЗ
Структурні
підрозділи

Протягом
року

Виконано

21-22 серпня (м. Київ) – тренінг для
працівників ДМС, які працюють з
підсистемою обліку іноземців та
біженців (26 працівників ДМС);
11-12 вересня (м. Київ) – презентація
голландського
досвіду
протидії
фіктивним шлюбам, укладеним з
метою імміграції (14 працівників
ДМС);
16 жовтня - десяте засідання
Керівного Комітету Проекту;
24-25 жовтня 2019 року (м. Київ) тренінг з мотивації для керівників
територіальних управлінь ДМС (30
працівників ДМС);
2-6 грудня (м. Київ) - тренінг щодо
впровадження
ефективних
організаційних змін (19 працівників
ДМС);
12 грудня (м. Київ) - заключна
конференція на тему: «Аналіз
отриманих знань та впровадження
змін - історія компоненту з
управління людськими ресурсами
проекту EMMIS» та семінар для
внутрішніх тренерів апарату та
територіальних
органів
ДМС
(65 працівників ДМС);
20 грудня (м. Київ) - семінар з питань
захисту
персональних
даних
(25 працівників ДМС).
Пріоритетні
напрямки
Протягом
звітного
періоду
роботи
Державної відбулися зустрічі з представниками
міграційної служби України міжнародних
організацій
у
на 2019рік
міграційній сфері, основні серед них
були такі:
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Міжнародною організацією з
міграції,
Управлінням
Верховного Комісара ООН у
справах біженців, Радою
Європи з метою обміну
досвідом та запровадження
нових проектів з питань
регулювання
міграційних
процесів.

23 січня - м. Київ – засідання
Керівного
комітету
проекту
«Підтримка і управління міграцією в
Україні»;
24 січня - м. Київ – зустріч з
директором Міжнародного центру з
розвитку політики у сфері міграції
М. Шпінделеггером;
05 лютого м. Київ – зустріч з
представниками Представництва ЄС
в Україні;
12-14 березня - м. Женева,
Швейцарська
Конфедерація
–
конференція високого рівня в рамках
проекту «Ініціатива підвищення
якості системи надання притулку в
країнах
Східної
Європи
та
Південного Кавказу»;
19 березня м. Київ – візит
делегації Директорату Поліції по
роботі
з
іноземцями
Чеської
Республіки;
24-30 березня - м. Варшава,
Республіка Польща – тренінг у
рамках
проекту
«Зміцнення
потенціалу
ДМС
України
в
управлінні
міграційними
процесами»;
02-14 квітня - ознайомчий візит до
США в рамках професійної програми
обміну «Найкращі практики США
щодо надання послуг у сфері міграції
та громадянства»;
03-05 квітня - м. Страсбург,
Французька Республіка – конференції
«Ефективні альтернативи утримання
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мігрантів»;
28-31 травня - м. Рига, Латвійська
Республіка – конференція щодо
безпечної ідентифікації 2019;
09-12 червня - м. Бухарест,
Румунія – церемонія, присвячена 10й річниці Празького процесу, та
засідання Старших посадових осіб
Празького процесу;
24-30 червня - м. Монреаль,
Канада – симпозіум на тему:
«Усунення граней між фізичними та
цифровими документами»;
26-18
червня
м.
Баку,
Азербайджанська
Республіка
–
міжнародна
конференція
з
мобільного партнерства в рамках
проекту
ЄС
«Підтримка
імплементації
мобільного
партнерства з Азербайджаном»;
13-14 червня - м. Мінськ,
Республіка Білорусь – засідання
Панелі «Міграція, мобільність та
інтегроване управління кордонами»
за ініціативи ЄС;
18-20 червня - м. Кишинів,
Республіка Молдова – семінар на
тему: «Співробітництво з питань
повернення дітей-мігрантів до країни
походження та сучасні стандарти
прав дітей»
24-30 червня - м. Монреаль
Канада – симпозіум на тему:
«Усунення граней між фізичними та
цифровими документами»;
26-18
червня
м.
Баку
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Азербайджанська
Республіка
–
міжнародна
конференція
з
мобільного партнерства в рамках
проекту
ЄС
«Підтримка
імплементації
мобільного
партнерства з Азербайджаном»;
03-05 липня - м. Ліон Французька
Республіка – ознайомчий візит до
Генерального
Секретаріату
Міжнародної
організації
кримінальної поліції Інтерполу;
05-08 серпня - м. Тбілісі, Грузія –
ознайомчий візит до Грузії;
21-22 серпня - м. Київ – тренінг в
рамках
проекту
«Зміцнення
управління міграцією та притулком в
Україні»;
05 вересня - м. Київ – зустріч з
представниками організації SITA;
11-12 вересня - м. Київ –
презентація голландського досвіду
протидії
фіктивним
шлюбам,
укладеним з метою міграції;
10-12 вересня - м. Варшава,
Республіка Польща – візит до
Республіки Польща;
25-27 вересня - м. Відень
Австрійська Республіка – підписання
Меморандуму про взаєморозуміння
між ДМС та ICMPD та ознайомчий
візит до міграційних органів Австрії
1-04 жовтня -Турецька Республіка
- конференція на тему: міжнародний
захист
та
міграція:
протидія
незаконному ввезенню мігрантів та
торгівля
людьми,
а
також
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Забезпечення
участі
Української
Сторони
у
взаємодії з міжнародними і
неурядовими організаціями у
виконанні спільних програм і
планів
заходів
щодо
співробітництва, реалізації
спільних
проектів
міжнародної
технічної
допомоги у сфері реадмісії,
добровільного повернення, а
також з питань реінтеграції
громадян
України,
які
повернулися з держав —
членів
ЄС
в
рамках
процедури реадмісії.

УМЗ
ДСІОБГ
ДГПР

Протягом
року

Виконано

міжнародна практика із зазначено
питання;
7-09 жовтня - м. Женева,
Швейцарська Конфедерація - сегмент
високого рівня щодо кампанії з
припинення
безгромадянства
в
рамках 70 сесії Виконавчого комітету
Програми Верховного комісара ООН
у справ біженців;
08-10 жовтня - м. Вільнюс, Литва
- тренінг з управління міграційними
даними.
Пріоритетні
напрямки
Основні
зустрічі
з
роботи
Державної представниками
міжнародних
і
міграційної служби України неурядових організацій у 2019 році:
на 2019рік
23 січня - м. Київ – засідання
Керівного
комітету
проекту
«Підтримка і управління міграцією в
Україні»;
24 січня - м. Київ – зустріч з
директором Міжнародного центру
з розвитку політики у сфері міграції
М. Шпінделеггером;
05 лютого - м. Київ – зустріч з
представниками Представництва ЄС
в Україні;
8-9 лютого - м. Київ – тренінг з
лідерства
для
керівників
територіальних управлінь ДМС та
керівництва апарату ДМС в рамках
проекту
«Підтримка
управління
міграцією та притулком в Україні»;
12-14 березня - м. Женева,
Швейцарська
Конфедерація
–
конференція високого рівня в рамках
проекту «Ініціатива підвищення
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якості системи надання притулку в
країнах
Східної
Європи
та
Південного Кавказу»;
19 березня - м. Київ – візит
делегації Директорату Поліції по
роботі
з
іноземцями
Чеської
Республіки;
19-21 березня - м. Київ – тренінг з
питань Комплексного управління
кордонами і повернення;
24-30 березня - м. Варшава,
Республіка Польща – тренінг в
рамках
проекту
«Зміцнення
потенціалу
ДМС
України
в
управлінні
міграційними
процесами»;
03-05 квітня - м. Страсбург,
Французька
Республіка
–
конференція
«Ефективні
альтернативи утримання мігрантів»;
15-19 квітня - м. Варшава,
Республіка Польща – тренінг у
рамках
проекту
«Зміцнення
потенціалу
ДМС
України
в
управлінні
міграційними
процесами»;
12-14 травня - м. Одеса – зустріч
щодо
обговорення
питання
документування ромів;
12-18 травня - м. Варшава,
Республіка Польща – тренінг в
рамках
проекту
«Зміцнення
потенціалу
ДМС
України
в
управлінні
міграційними
процесами»;
28-31 травня - м. Рига, Латвійська
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Республіка – конференція щодо
безпечної ідентифікації 2019.
02-08 червня - м. Варшава,
Республіка Польща – тренінг в
рамках
проекту
«Зміцнення
потенціалу
ДМС
України
в
управлінні
міграційними
процесами»;
09-12 червня - м. Бухарест,
Румунія – церемонія, присвячена 10й річниці Празького процесу, та
засіданні Старших посадових осіб
Празького процесу;
26-18
червня
м.
Баку,
Азербайджанська
Республіка
–
міжнародна
конференція
з
мобільного партнерства в рамках
проекту
ЄС
«Підтримка
імплементації
мобільного
партнерства з Азербайджаном»;
13-14 червня - м. Мінськ,
Республіка Білорусь – засідання
Панелі «Міграція, мобільність та
інтегроване управління кордонами»
за ініціативи ЄС;
18-20 червня - м. Кишинів,
Республіка Молдова – семінар на
тему: «Співробітництво з питань
повернення дітей-мігрантів до країни
походження та сучасні стандарти
прав дітей»
26-28
червня
м.
Баку
Азербайджанська
Республіка
–
міжнародна
конференція
з
мобільного партнерства в рамках
проекту
ЄС
«Підтримка
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імплементації
мобільного
партнерства з Азербайджаном»;
03-05 липня - м. Ліон Французька
Республіка – ознайомчий візит до
Генерального
Секретаріату
Міжнародної
організації
кримінальної поліції Інтерполу;
08-09 липня - м. Київ – тренінг
в рамках компоненту управління
людськими
ресурсами
проекту
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні»;
11-12 липня - м. Київ – тренінг
в рамках компоненту управління
людськими
ресурсами
проекту
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні»;
24 липня - м. Київ – засідання
Керівного
комітету
проекту
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні»;
01-02 серпня - м. Київ – тренінг у
рамках
компоненту
управління
людськими
ресурсами
проекту
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні»;
05-06 серпня - м. Київ – тренінг в
рамках
компоненту
управління
людськими
ресурсами
проекту
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні»;
05-08 серпня - м. Тбілісі, Грузія –
ознайомчий візит до Грузії;
21-22 серпня - м. Київ – тренінг у
рамках
проекту
«Зміцнення
управління міграцією та притулком в
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Україні»;
05 вересня - м. Київ – зустріч з
представниками організації SITA;
06 вересня - м. Київ –
12 засідання спільного комітету з
питань реадмісії Україна – ЄС;
11-12 вересня - м. Київ –
презентація голландського досвіду
протидії
фіктивним
шлюбам,
укладеним з метою міграції;
10-12 вересня - м. Варшава,
Республіка Польща – візит до
Республіки Польща;
25-27 вересня - м. Відень
Австрійська Республіка – підписання
Меморандуму про взаєморозуміння
між ДМС та ICMPD та ознайомчий
візит
01-04 жовтня Турецька Республіка
- конференція на тему: міжнародний
захист
та
міграція:
протидія
незаконному ввезенню мігрантів та
торгівля
людьми,
а
також
міжнародна практика із зазначено
питання;
07-09 жовтня - м. Женева,
Швейцарська Конфедерація - сегмент
високого рівня щодо кампанії з
припинення
безгромадянства
в
рамках 70 сесії Виконавчого комітету
Програми Верховного комісара ООН
у справ біженців;
03-10
листопада
м.
Сеул,
Республіка
Корея
Конференція
«Майбутні лідери в сфері міграції»;
18-21 листопада - м. Київ - візит
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Генерального директора Управління
імміграції Федеральної публічної
служби
внутрішніх
справ
Королівства Бельгії пана Фредді
Рооземонта;
27-29 листопада м. Київ - візит
Генерального директора Служби
репатріації
та
повернення
Міністерства юстиції та безпеки
Королівства Нідерландів пані Яніти
Робберсе;
09-10 грудня м. Київ – візит
експертів Міграційного департаменту
при Міністерстві внутрішніх справ
Литовської Республіки.
47

Активізувати
співробітництво з державами
— членами ЄС, у тому числі
з
неурядовими
організаціями, для вивчення
кращих
європейських
практик та навчання в
міграційній сфері в рамках
виконання Плану дій щодо
лібералізації ЄС візового
режиму для України.

УМЗ
ДГПР
ДСІОБГ
ДІТЗІ
ДОЗ
УЮЗ
УП

Протягом
року

Виконано

На постійній основі забезпечується
Пріоритетні
напрямки
роботи
Державної співробітництво з державами-членами
міграційної служби України ЄС, міжнародними та неурядовими
організаціями
з
метою
вивчення
на 2019рік

найкращої європейської практики в
міграційній
сфері.
Протягом
І півріччя 2019 року проведено зустрічі з
представниками іноземних країн в
Україні, міжнародних та неурядових
організацій. Серед основних заходів
можна виділити такі:
24 січня - м. Київ – зустріч з
директором Міжнародного центру з
розвитку політики у сфері міграції
М. Шпінделеггером;
05 лютого - м. Київ – зустріч з
представниками Представництва ЄС в
Україні;
8-9 лютого - м. Київ – тренінг з
лідерства для керівників територіальних
управлінь ДМС та керівництва апарату
ДМС в рамках проекту «Підтримка
управління міграцією та притулком в
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Україні»;
12-14 березня - м. Женева,
Швейцарська
Конфедерація
–
конференція високого рівня в рамках
проекту «Ініціатива підвищення якості
системи надання притулку в країнах
Східної Європи та Південного Кавказу»;
19 березня - м. Київ – візит делегації
Директорату Поліції по роботі з
іноземцями Чеської Республіки;
19-21 березня - м. Київ – тренінг з
питань
Комплексного
управління
кордонами і повернення;
18-19 березня - м. Київ – тренінг з
внутрішнього
контролю
для
представників новостворених відділів
стандартизації і контролю ДМС;
24-30 березня - м. Варшава,
Республіка Польща – тренінг в рамках
проекту «Зміцнення потенціалу ДМС
України в управлінні міграційними
процесами»;
03-05 квітня - м. Страсбург,
Французька Республіка – конференції
«Ефективні альтернативи утримання
мігрантів»;
09-11 квітня - м. Нюрнберг, ФРН –
ознайомчим візит до ФРН;
15-19 квітня - м. Варшава, Республіка
Польща – тренінг в рамках проекту
«Зміцнення потенціалу ДМС України в
управлінні міграційними процесами»;
12-18 травня - м. Варшава,
Республіка Польща – тренінг у рамках
проекту «Зміцнення потенціалу ДМС
України в управлінні міграційними
процесами»;
28-31 травня - м. Рига, Латвійська
Республіка
–
конференція
щодо
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безпечної ідентифікації 2019.
02-08 червня - м. Варшава,
Республіка Польща – тренінг у рамках
проекту «Зміцнення потенціалу ДМС
України в управлінні міграційними
процесами»;
09-12 червня - м. Бухарест, Румунія –
церемонія, присвячена 10-й річниці
Празького
процесу,
та
засідання
Старших посадових осіб Празького
процесу;
24-30 червня - м. Монреаль, Канада –
симпозіум на тему: «Усунення граней
між
фізичними
та
цифровими
документами»;
26-18
червня
м.
Баку,
Азербайджанська
Республіка
–
Міжнародна конференція з мобільного
партнерства в рамках проекту ЄС
«Підтримка імплементації мобільного
партнерства з Азербайджаном»;
11-12 червня - м. Київ – тренінг у
рамках
компоненту
управління
людськими
ресурсами
проекту
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні»;
13-14 червня – тренінг у рамках
компоненту управління людськими
ресурсами
проекту
«Підтримка
управління міграцією та притулком в
Україні»;
13-14 червня - м. Мінськ, Республіка
Білорусь – засідання Панелі «Міграція,
мобільність та інтегроване управління
кордонами» за ініціативи ЄС;
18-20 червня - м. Кишинів,
Республіка Молдова – семінар на тему:
«Співробітництво з питань повернення
дітей-мігрантів до країни походження та
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сучасні стандарти прав дітей»
26-18
червня
м.
Баку
Азербайджанська
Республіка
–
міжнародна конференція з мобільного
партнерства в рамках проекту ЄС
«Підтримка імплементації мобільного
партнерства з Азербайджаном»;
03-05 липня - м. Ліон Французька
Республіка – ознайомчий візит до
Генерального Секретаріату Міжнародної
організації
кримінальної
поліції
Інтерполу;
08-09 липня - м. Київ – тренінг у
рамках
компоненту
управління
людськими
ресурсами
проекту
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні»;
11-12 липня - м. Київ – тренінг у
рамках
компоненту
управління
людськими
ресурсами
проекту
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні»;
24 липня - м. Київ – засідання
Керівного комітету проекту «Підтримка
управління міграцією та притулком в
Україні»;
01-02 серпня - м. Київ – тренінг у
рамках
компоненту
управління
людськими
ресурсами
проекту
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні»;
05-06 серпня - м. Київ – тренінг у
рамках
компоненту
управління
людськими
ресурсами
проекту
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні»;
21-22 серпня - м. Київ – тренінг у
рамках проекту «Зміцнення управління
міграцією та притулком в Україні»;
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Забезпечення
систематичного проведення з
міграційними
органами
іноземних
держав,
міжнародними організаціями
та
громадськими
об'єднаннями консультацій
щодо вивчення та поширення
міжнародного досвіду у
сфері притулку, захисту

УМЗ
ДСІОБГ
ДОЗ

Протягом
року

Виконано

06 вересня - м. Київ, 12-е засідання
спільного комітету з питань реадмісії
Україна – ЄС;
11-12 вересня - м. Київ, презентація
голландського
досвіду
протидії
фіктивним шлюбам, укладеним з метою
міграції
8-10 жовтня м. Вільнюс, Литва тренінг з управління міграційними
даними;
21-24 жовтня м. Трієст, Італійська
Республіка
тренінг:
«Наукова
дипломатія для роз’яснення глобальних
викликів»;
18-21 листопада м. Київ - візит
Генерального директора
правління
імміграції
Федеральної
публічної
служби внутрішніх справ Королівства
Бельгії пана Фредді Рооземонта;
27-29 листопада м. Київ - візит
Генерального
директора
Служби
репатріації та повернення Міністерства
юстиції
та
безпеки
Королівства
Нідерландів пані Яніти Робберсе;
08-10 грудня м. Київ - візит експертів
Міграційного
департаменту
при
Міністерстві
внутрішніх
справ
Литовської Республіки
Основні зустрічі з міграційними
органами
іноземних
держав,
міжнародними
організаціями
та
громадськими
об'єднаннями
консультацій
щодо
вивчення
та
поширення міжнародного досвіду у
сфері притулку, захисту біженців та осіб,
які потребують додаткового захисту:

Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від
22.08.2012 № 605-р «Про
затвердження плану заходів
щодо інтеграції біженців та
осіб,
які
потребують
додаткового захисту, в
українське суспільство на
27-29 січня м. Тель-Авів та
період до 2020 року»
м. Єрусалим (Держава Ізраїль) – візит
для обговорення питань українсько-
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біженців
та
потребують
захисту.

осіб,
які
додаткового

ізраїльського
співробітництва
міграційній сфері;

у

12 березня - м. Київ – зустріч з
Радником Посольства Ізраїлю паном
Феліксом Гурвічем та співробітниками
Бюро «Натів»;
12 березня - м. Київ – зустріч з
представниками Посольства Китайської
Народної Республіки в Україні;
12-14 березня - м. Женева,
Швейцарська
Конфедерація
–
конференція високого рівня в рамках
проекту «Ініціатива підвищення якості
системи надання притулку в країнах
Східної Європи та Південного Кавказу»;
15 березня - м. Київ – зустріч з
представниками Служби громадян США
Посольства США в Україні;
02-14 квітня - США – ознайомчий
візит до США в рамка професійної.
програми обміну «Найкращі практики
США щодо надання послуг у сфері
міграції та громадянства»;
08 квітня - м. Київ – зустріч з
представниками Посольства Іспанії в
Україні;
09-11 квітня - м. Нюрнберг, ФРН –
ознайомчим візит до ФРН;
21 червня - м. Київ – зустріч з
представниками Посольства Японії в
Україні
03-05 липня - м. Ліон Французька
Республіка,
ознайомчий візит до
Генерального Секретаріату Міжнародної
організації
кримінальної
поліції
Інтерполу;
05-08 серпня - м. Тбілісі, Грузія –
ознайомчий візит до Грузії;
21-22 серпня - м. Київ – тренінг у
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рамках проекту «Зміцнення управління
міграцією та притулком в Україні»;
11-12 вересня - м. Київ – презентація
голландського
досвіду
протидії
фіктивним шлюбам, укладеним з метою
міграції;
10-12 вересня - м. Варшава,
Республіка Польща – візит до
Республіки Польща;
18-21 листопада м. Київ – візит
Генерального директора Управління
імміграції
Федеральної
публічної
служби внутрішніх справ Королівства
Бельгії пана Фредді Рооземонта;
27-29 листопада м. Київ - візит
Генерального
директора
Служби
репатріації та повернення Міністерства
юстиції
та
безпеки
Королівства
Нідерландів пані Яніти Робберсе;
09-10 грудня м. Київ – візит експертів
Міграційного
департаменту
при
Міністерстві
внутрішніх
справ
Литовської Республіки.
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Забезпечення
обміну
з
іноземними державами та
міжнародними організаціями
інформацією про досвід
роботи з біженцями та
особами, які потребують
додаткового захисту.

УМЗ
ДСІОБГ

Протягом
року

Виконано

Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від
22.08.2012 № 605-р «Про
затвердження плану заходів
щодо інтеграції біженців та
осіб,
які
потребують
додаткового захисту, в
українське суспільство на
період до 2020 року»

Представники ДМС постійно
беруть участь у заходах з питань
обміну досвідом з іноземними
державами
та
міжнародними
організаціями в сфері міграції.
Заходи які відбулися протягом
І півріччя 2019 року:
23 січня - м. Київ – засідання
Керівного
комітету
проекту
«Підтримка і управління міграцією в
Україні»;
27-29 січня м. Тель-Авів та
м.Єрусалим (Держава Ізраїль) – візит
для обговорення питань українськоізраїльського
співробітництва
у

93
міграційній сфері;
05 лютого - м. Київ – зустріч з
представниками Представництва ЄС
в Україні;
8-9 лютого - м. Київ – тренінг з
лідерства
для
керівників
територіальних управлінь ДМС та
керівництва апарату ДМС в рамках
проекту
«Підтримка
управління
міграцією та притулком в Україні»
12-14 березня - м. Женева,
Швейцарська
Конфедерація
–
конференція високого рівня в рамках
проекту «Ініціатива підвищення
якості системи надання притулку в
країнах
Східної
Європи
та
Південного Кавказу»;
19 березня - м. Київ – візит
делегації Директорату Поліції по
роботі
з
іноземцями
Чеської
Республіки;
19-21 березня - м. Київ – тренінг з
питань Комплексного управління
кордонами і повернення;
18-19 березня - м. Київ – тренінг з
внутрішнього
контролю
для
представників
новостворених
відділів стандартизації і контролю
ДМС;
21-22 березня - м. Київ – семінар
для керівників служб управлінь
персоналом територіальних органів
ДМС та представників апарату ДМС
для обговорення тем організації
культури та лідерства;
24-30 березня - м. Варшава,
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Республіка Польща – тренінг у
рамках
проекту
«Зміцнення
потенціалу
ДМС
України
в
управлінні
міграційними
процесами»;
02-14 квітня - США – ознайомчий
візит до США в рамка професійної.
програми
обміну
«Найкращі
практики США щодо надання послуг
у сфері міграції та громадянства»;
03-05 квітня - м. Страсбург,
Французька Республіка – конференції
«Ефективні альтернативи утримання
мігрантів»;
26-18
червня
м.
Баку,
Азербайджанська
Республіка
–
Міжнародна
конференція
з
мобільного партнерства в рамках
проекту
ЄС
«Підтримка
імплементації
мобільного
партнерства з Азербайджаном»;
11-12 червня - м. Київ – тренінг у
рамках
компоненту
управління
людськими
ресурсами
проекту
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні»;
13-14 червня – тренінг у рамках
компоненту управління людськими
ресурсами
проекту
«Підтримка
управління міграцією та притулком в
Україні»;
13-14 червня - м. Мінськ,
Республіка Білорусь – засідання
Панелі «Міграція, мобільність та
інтегроване управління кордонами»
за ініціативи ЄС;
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18-20 червня - м. Кишинів,
Республіка Молдова – семінар на
тему: «Співробітництво з питань
повернення дітей-мігрантів до країни
походження та сучасні стандарти
прав дітей»;
24-25 червня - м. Київ – семінар
для внутрішніх тренерів ДМС,
залучених до розробки навчальних
модулів
з
тем
«Міграційне
законодавство України щодо протидії
неврегульованій міграції».
26-28
червня
м.
Баку
Азербайджанська
Республіка
–
міжнародна
конференція
з
мобільного партнерства в рамках
проекту
ЄС
«Підтримка
імплементації
мобільного
партнерства з Азербайджаном»;
08-09 липня - м. Київ – тренінг у
рамках
компоненту
управління
людськими
ресурсами
проекту
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні»;
11-12 липня - м. Київ – тренінг у
рамках
компоненту
управління
людськими
ресурсами
проекту
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні»;
24 липня - м. Київ – засідання
Керівного
комітету
проекту
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні»;
01-02 серпня - м. Київ – тренінг у
рамках
компоненту
управління
людськими
ресурсами
проекту
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«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні»;
05-06 серпня - м. Київ – тренінг у
рамках
компоненту
управління
людськими
ресурсами
проекту
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні»;
21-22 серпня - м. Київ – тренінг у
рамках
проекту
«Зміцнення
управління міграцією та притулком в
Україні»;
11-12 вересня - м. Київ –
презентація голландського досвіду
протидії
фіктивним
шлюбам,
укладеним з метою міграції
01-04 жовтня року Турецька
Республіка – Конференція на тему:
міжнародний захист та міграція:
протидія незаконному ввезенню
мігрантів та торгівля людьми, а
також міжнародна практика із
зазначено питання;
18-21 листопада м. Київ – візит
Генерального директора Управління
імміграції Федеральної публічної
служби
внутрішніх
справ
Королівства Бельгії пана Фредді
Рооземонта;
27-29 листопада м. Київ - візит
Генерального директора Служби
репатріації
та
повернення
Міністерства юстиції та безпеки
Королівства Нідерландів пані Яніти
Робберсе;
09-10 грудня м. Київ – візит
експертів Міграційного департаменту
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Продовження консультацій
(переговорів)
з
метою
укладення імплементаційних
протоколів з державамичленами
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

при Міністерстві внутрішніх справ
Литовської Республіки.
Станом на 25 грудня 2019 року
набрали чинності Імплементаційні
протоколи до Угоди між Україною та
ЄС про реадмісію осіб між Кабінетом
Міністрів України та Урядами
чотирьох країн ЄС: Австрії, Чехії,
Естонії та Польщі.
Реадмісійний діалог стосовно
опрацювання
текстів
проектів
Імплементаційних протоколів на
різних
стадіях
ведеться
із
шістнадцятьма країнами ЄС.
Проекти
Імплементаційних
протоколів до Угоди з ЄС,
запропоновані
українською
стороною,
знаходяться
на
опрацюванні компетентних органів
Франції, Португалії, Німеччини,
Мальти, Греції, Словенії, Хорватії,
Швеції, Італії, Угорщини, Латвії,
Словаччини та Болгарії.
На
опрацюванні
української
сторони
знаходяться
проекти
Імплементаційних протоколів між
Кабінетом Міністрів України та
Урядами Кіпру, Румунії та Іспанії.
Реадмісійний діалог не ведеться з
такими країнами ЄС.
Великобританією, оскільки вона
розпочала процедуру «ВКЕХГГ»;
Данією та Ірландією, оскільки,
виходячи зі змісту пункту Ь) статті 1
Угоди про реадмісію між Україною
та ЄС (Визначення), з цими
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державами мають укладатись окремі
угоди (із Данією укладено таку угоду
про реадмісію, що набрала чинності
01.03.2009);
Фінляндією,
оскільки
вона
повідомила про відсутність інтересу
в підписанні Імплементаційного
протоколу з огляду на високу
ефективність реалізації українською
стороною базової Угоди.
Українською стороною завершено
внутрішньодержавні процедури із
набрання чинності Протоколом між
Кабінетом Міністрів України та
Урядом Литовської Республіки про
виконання Угоди між Україною та
ЄС про реадмісію осіб, учиненим 7
грудня 2018 року в м. Київ. Цей
міжнародний договір затверджено
постановою
Кабінету
Міністрів
України від 19.06.2019 №531.
Водночас, відповідно до частини
1 статті 13 Протоколу, Договірні
Сторони інформують одна одну
дипломатичними
каналами
про
завершення
внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набрання
чинності цим Протоколом. Договірна
Сторона, після отримання останнього
повідомлення,
повідомляє
дипломатичними каналами Спільний
комітет
з
питань
реадмісії,
зазначений у статті 15 Угоди, про
таке отримання. Цей Протокол
набирає чинності у перший день
місяця після дати отримання такого
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Продовження консультацій
(переговорів)
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

повідомлення Спільним комітетом з
питань реадмісії
Наразі тривають внутрішньодержавні
процедури
Сторін,
необхідні для набрання чинності
Імплементаційним протоколом між
Україною та державами Бенілюксу
(Королівством Бельгія, Великим
Герцогством
Люксембург,
Королівством Нідерланди) до Угоди
між Україною та ЄС про реадмісію
осіб, учиненим 17 грудня 2018 року в
м. Брюссель.
Також впродовж 2019 року
набрала чинності вчинена 7 червня
2017 року в м. Київ Угода між
Україною
та
Швейцарською
Конфедерацією про реадмісію (цю
Угоду
ратифіковано
Законом
України від 06.09.2018 №2533-УІІІ, а
набрала чинності 01.03.2019).
Триває
розгляд
проектів
міжнародних договорів у сфері
реадмісії
осіб
надісланих
українською стороною на розгляд
компетентних органів Чорногорії,
Казахстану, Таджикистану, Вірменії,
Азербайджану, Киргизстану, Судану,
Ізраїлю, Афганістану, Китаю, Ірану,
Індії, Шрі-Ланки, Бангладеш, Іраку,
Лівії, Пакистану та В’єтнаму.
На
опрацюванні
української
сторони
знаходяться
проекти
договорів про реадмісію із Сербією,
Ліваном та Нігерією.
Впродовж 2019 року набрала
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Проведення консультацій з
метою
впровадження
найкращих
європейських
практик щодо укладення
меморандумів/угод
про
співробітництво
з
міграційними
органами

УМЗ

Протягом
року

Виконано

Положення про Державну
міграційну службу України,
затверджене
постановою
Кабінету Міністрів України
від 20.08.2014 № 360

чинності вчинена 06 жовтня 2017
року в м. Кишинів Угода між
Кабінетом Міністрів України та
Урядом Республіки Молдова про
реадмісію
осіб,
а
також
Імплементаційний протокол про
порядок її реалізації (цю Угоду було
ратифіковано Законом України від
06.09.2018 № 2534-VIII, а набрала
чинності 01.02.2019).
Українською
стороною
завершуються внутрішньодержавні
процедури, необхідні для набрання
чинності Угодою між Україною та
Республікою Білорусь про реадмісію,
вчиненою 26 жовтня 2018 року в
м. Гомель.
Так, після завершення заходів із
погодження проекту Закону про
ратифікацію
цієї
Угоди
із
новопризначеними
керівниками
заінтересованих
органів,
ДМС
листом від 20.12.2019 № 11.210230/1-19
відповідний
пакет
документів надіслано до МВС для
подальшого вжиття заходів із
внесення його в установленому
порядку на розгляд Верховної Ради
України.
Підписані міжнародні договори.
25 вересня 2019 року у ході візиту
до міста Відень Головою ДМС було
підписано
Меморандум
про
співробітництво
між
ДМС
та
Міжнародним центром розвитку
міграційної політики.
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іноземних держав.

Підписання документу сприятиме
подальшому розвитку міжнародного
співробітництва,
поглибленню
зв’язків у сфері міграції з державами,
що є учасниками проектів, програм
та
інших
ініціатив,
які
проводитимуться
Міжнародним
центром
розвитку
міграційної
політики.
Проекти
міжнародних
договорів,
підготовлені
до
підписання.
ДМС отримано дозвіл Віцепрем’єр-міністра
України
Володимира Кістіона на підписання
Меморандуму про взаєморозуміння
щодо співробітництва між ДМС та
Імміграційною службою Фінляндської
Республіки з питань міграції, надання
притулку та громадянства (доручення
Кабінету Міністрів України від
16.08.2019 № 24649/1/1-19).
Підписання цього Меморандуму
попередньо заплановане в ході візиту
Міністра
закордонних
справ
Фінляндії до України. Проте, наразі
точні дати візиту узгоджуються.
Проекти
міжнародних
договорів, узгодження текстів яких
сторонами триває.
Триває діалог щодо узгодження
текстів міжнародних договорів про
співробітництво у сфері міграції між
ДМС України та компетентними
органами таких країн: Республіка
Молдова,
Азербайджанська
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Республіка, Румунія, Угорщина,
Республіка
Польща,
Республіка
Білорусь, Республіка Казахстан,
Республіка
Індія,
Королівство
Саудівська
Аравія,
Об’єднані
Арабські
Емірати,
Турецька
Республіка, Держава Катар.

Розділ 8. Інші питання.
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Оновлення
Міграційного
профілю України за 2018 рік

ДОЗ

1 липня

Виконано

Ініціативний захід
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Здійснення заходів щодо
забезпечення діяльності ДУ
«Центр соціальної інтеграції
у м. Одесі»

ДСІОБГ
УФЗБС
УЮЗ
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»

Міграційний профіль ДМС за 2018
рік оновлено і розміщено на веб-сайті
ДМС
у
розділі
Моніторинг
міграційних процесів.
У рамках заходів, пов’язаних із
забезпеченням
функціонування
Центру соціальної інтеграції у
м. Одесі, розроблено проект наказу
Міністерства
внутрішніх
справ
України «Про затвердження Умов
оплати праці працівників центрів
соціальної інтеграції біженців та осіб,
які потребують додаткового або
тимчасового захисту, Державної
міграційної служби України» та
листом ДМС від 13.06.2019 № 84691/1-19 надіслано до МВС для
підписання Міністром та подальшого
направлення до заінтересованих
ЦОВВ на погодження. Проект наказу
27.09.2019 надісланий на погодження
до
Мінсоцполітики,
Мінфіну,
Держпраці, Уповноваженого ВРУ з
прав людини, СПО роботодавців та
СПО об’єднань профспілок. Проект
наказу погоджено заінтересованими
органами;
матеріали
погоджень
надіслано до МВС листом ДМС від
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Сприяння
в
отриманні
особами, які належать до
ромської
національної
меншини і на законних
підставах перебувають на
території
України,
документів, що посвідчують
особу
і
підтверджують
громадянство.

ДГПР

Протягом
року

Виконано

Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від
11.09.2013 № 701-р «Про
затвердження плану заходів
щодо реалізації Стратегії
захисту та інтеграції в
українське
суспільство
ромської
національної
меншини на період до 2020
року»

08.11.2019 № 8.7-8871/2-19.
На виконання п. 4 Плану заходів
щодо реалізації Стратегії захисту та
інтеграції в українське суспільство
ромської національної меншини на
період до 2020 року, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 11.09.2013 № 701, ДМС
сприяє в отриманні особами, які
належать до ромської національної
меншини і на законних підставах
перебувають на території України,
документів, що посвідчують особу і
підтверджують
громадянство
України.
На сьогодні перелік документів,
необхідних для оформлення паспорта
громадянина України, визначено
Порядком
оформлення,
видачі,
обміну, пересилання, вилучення,
повернення
державі,
визнання
недійсним та знищення паспорта
громадянина України, затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України від 25 березня 2015 р. № 302
(в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 26 жовтня 2016
р. № 745) (далі – Порядок).
Так, для оформлення паспорта
вперше особою подається свідоцтво
про народження або документ, що
підтверджує
факт
народження,
виданий компетентними органами
іноземної держави, та оригінали
документів,
що
підтверджують
громадянство та посвідчують особу
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батьків або одного з них, які на
момент
народження
особи
перебували у громадянстві України
(для підтвердження факту належності
особи до громадянства України).
Відповідно до п. 39 Порядку
рішення про оформлення паспорта
приймається
територіальним
підрозділом ДМС за результатами
ідентифікації особи та перевірки
факту
належності
особи
до
громадянства України.
Окрім цього, представники ДГПР
постійно беруть участь в нарадах та
інших заходах щодо документування
осіб ромської національності.
На виконання п. 5 Плану заходів
щодо реалізації Стратегії захисту
та інтеграції в українське суспільство
ромської національної меншини
на
період
до
2020
року,
затвердженого
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України
від 11.09.2013 № 701, наказом ДМС
України
«Про
статистичну
інформацію ДМС України» від
31.01.2014 № 15 запроваджено
ведення
обліку осіб
ромської
національності,
документованих
паспортом громадянина України.
Зокрема,
у
2014
році
документовано
паспортом
громадянина України - 2428 осіб,
у 2015 році – 2143, у 2016 році –
1607, у 2017 році – 3222, у 2018 року
– 3976. За 11 місяців 2019 року -
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Передбачити
під
час
підготовки пропозицій до
проекту Закону України
«Про Державний бюджет
України на 2020 рік»
видатки,
необхідні
для
фінансування
основних
завдань і функцій ДМС

УФЗБС,
структурні
підрозділи

до 15
вересня

Виконано

Положення про Державну
Міграційну
службу
України,
затверджене
Постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
20.08.2014 № 360
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Забезпечення
підвищення
ефективності видатків.
Здійснення аналізу видатків
та забезпечення ефективності
їх розподілу та витрачання

УФЗБС,
структурні
підрозділи

Постійно

Виконано

Положення про Державну
Міграційну
службу
України,
затверджене
Постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
20.08.2014 № 360

58

Організація
навчання
з
нормативно-правової
бази
щодо
національних
стандартів бухгалтерського
обліку в державному секторі
для
працівників
бухгалтерських
служб
ГУДМС, УДМС України в
областях та місті Києві,
ПТРБ, ПТПІ

УФЗБС

Один раз на
рік

Виконано

Бюджетний кодекс України
від 08.07.2010 № 2456-VI;
Закон
України
від
16.07.1999 № 996 «Про
бухгалтерський облік та
фінансову
звітність
в
Україні»
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Організація та проведення
перевірки
відповідності
даних
фінансової
та

УФЗБС

Щокварталь
но

Виконано

Наказ
ДМС
«Про
затвердження
термінів
подання
квартальної

3932.
Листом від 09.09.2019 № 5-6969/1-19
до МВС направлено розрахунки
видатків ДМС за загальним та
спеціальним фондами на 2020 рік та
прогнозні показники на 2021 та
2022 роки.

Постійно
проводиться
аналіз
видатків та узагальнення розрахунків
потреби
в
коштах,
наданих
територіальними
органами
та
підрозділами ДМС. Забезпечується
ефективний розподіл бюджетних
коштів та їх цільове витрачання.
29.05-31.05.2019 проведено семінар
для керівників та представників
бухгалтерських
служб
територіальних органів ДМС щодо
ведення бухгалтерського обліку з
використанням
ліцензійної
комп’юторної програми «Програмне
забезпечення
ведення
бухгалтерського
обліку
та
звітності».на теми:
Облік
основних
засобів,
нематеріальних активів, запасів;
- Обсяг коштів, отриманих за
надання адміністративних послуг;
- Нарахування заробітної плати,
відрядження.
Відповідно до п.2.2, 2.4 наказу
ДМС від 29.03.2019 № 111 «Про
затвердження
термінів
подання

106
бюджетної звітності даним
бухгалтерського
обліку
(регістрам бухгалтерського
обліку),
які
подаються
щоквартально
розпорядниками
та
одержувачами
бюджетних
коштів

60

Складання
місячної,
квартальної
і
річної
фінансової та бюджетної
звітності
(центрального
апарату та територіальних
підрозділів) ДМС України

УФЗБС

Помісячні,
квартальні
та річні

Виконано

фінансової, бюджетної та квартальної, фінансової та бюджетної
іншої звітності у 2019 році» звітності за І квартал 2019 року», та
п.2.3 та 2.5 наказу ДМС від
02.07.2019
№
85/аг
«Про
затвердження
термінів
подання
проміжної фінансової звітності та
бюджетної звітності у 2019 році»
проведено
звірку
планових
показників бюджетної звітності та
перевірку відповідності (тотожності)
даних фінансової та бюджетної
звітності поданих до автоматизованої
системи ДМС та до АС «Звітність»
даним
бухгалтерського
обліку,
які
подаються
щоквартально
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів (ГУДМС, УДМС,
ЦМУ, ПТПІ та ПТРБ).
Бюджетний
кодекс
Забезпечено приймання і перевірку
України, Закон України від фінансової та бюджетної звітності від
16.07.1999 № 996-ХІV «Про розпорядників
та
одержувачів
бухгалтерський облік та бюджетних коштів (ГУДМС, УДМС,
фінансову
звітність
в ЦМУ, ПТПІ та ПТРБ) в терміни,
Україні», Постанова КМУ установлені наказами ДМС України
від 26.01.2011 №59 «Про від 29.03.2019 № 111 «Про
затвердження
Типового затвердження
термінів
подання
положення
про квартальної, фінансової та бюджетної
бухгалтерську
службу звітності за І квартал 2019 року» та
бюджетної
установи», від 02.07.2019 № 85/аг «Про
Наказ
Міністерства затвердження
термінів
подання
фінансів
України
від проміжної фінансової звітності та
24.01.2012 № 44 «Про бюджетної звітності у 2019 році».
затвердження
Порядку
Звітність ДМС подається до
складання
бюджетної ДФЗБО
МВС
та
Державної
звітності розпорядниками казначейської служби України у
та
одержувачами встановлені терміни.

