Звіт про результати виконання
Плану роботи Державної міграційної служби України на 2020 рік
№
Зміст заходу
Виконавець
Термін
Відмітка
р/
виконання
про
п
виконання
1
2
3
4
5
Розділ 1. Основні заходи апарату ДМС організаційного і загального характеру
1 Організація проведення перевірок
Протягом
Виконано
ДОЗ,
року
структурні
діяльності територіальних органів
підрозділи
ДМС

Обґрунтування
необхідності здійснення
заходу
6

Документи або інформація, що
підтверджують виконання

Наказ
ДМС
від
09.06.2015 № 68 «Про
затвердження
порядку
проведення Державною
міграційною
службою
України
перевірок
діяльності
територіальних органів»

Наказом ДМС від 27.02.2020 № 58
затверджено
План
проведення
перевірок діяльності територіальних
органів ДМС, підприємств та
установ, що належать до сфери її
управління, на 2020 рік (далі – План).
На виконання наказу ДМС від
28.02.2020 № 60/од з 28 лютого по 29
квітня 2020 року робочою групою
Департаменту у справах іноземців та
осіб без громадянства ДМС було
проведено
планову
безвиїзну
(дистанційну) перевірку з окремих
питань
діяльності
ГУДМС
в
Донецькій області.
За
результатами
планової
безвиїзної перевірки ГУ ДМС
України в Донецькій області було
проведено службову перевірку фактів
порушень та недоліків, виявлених
робочою групою Департаменту у
справах іноземців та осіб без
громадянства ДМС України, та
вжито заходів щодо їх усунення.
Акт
службової
перевірки
від
03.07.2020 надіслано листом ГУДМС
в Донецькій області від 03.07.2020
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2

2

3

№ 1401.3/21811-20.
Разом з тим, відповідно до
резолюції Голови ДМС до доповідної
записки
ДОЗ
від
17.03.2020
№
4.1/110-20,
у
зв’язку
із
загостренням ситуації, пов’язаної з
поширенням
випадків
гострої
респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом COVID-19, та з метою
запобігання поширенню хвороби
серед працівників апарату ДМС та її
територіальних органів/підрозділів,
виконання Плану призупинено до
завершення
карантину
або
обмежувальних заходів, пов’язаних із
поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19).
На офіційному вебсайті Державної
міграційної
служби
України
протягом звітного періоду розміщено
84 інформаційних повідомлення
про заходи за участю представників
апарату
ДМС
та
важливі
події, а також 1790 повідомлень,
які
стосуються
діяльності
територіальних органів ДМС.

Інформаційне
наповнення
офіційного вебсайту ДМС

УКЕС,
структурні
підрозділи

Протягом
року

Виконано

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

Звітування
перед
Міністром
внутрішніх справ України про
виконання річного Плану роботи
ДМС на 2019 рік

ДОЗ

до 25 січня

Виконано

Закон України «Про
ДМС направлено до МВС звіт
центральні
органи про виконання Плану роботи ДМС
виконавчої
влади», за 2019 рік листом від 28.01.2020
Порядок
взаємодії №4.1.3-577/1-20.
Міністерства внутрішніх
справ
України
з
центральними органами
виконавчої
влади,
діяльність
яких
спрямовується
та
координується

3
Кабінетом
Міністрів
України через Міністра
внутрішніх
справ
України, затверджений
наказом
МВС
від
25.11.2016 № 1250
УКЕС

4

Формування
нового
складу
Громадської ради при ДМС

5

Організація проведення конкурсів
УП,
на зайняття посад державної самостійні
служби категорії «Б» та «В» в структурні
апараті ДМС та територіальних підрозділи,
територіальн
органах
і органи
ДМС

І квартал

Виконання
призупинено

Постанова Кабінету
Міністрів України від
03.11.2010 № 996 «Про
забезпечення
участі
громадськості
у
формуванні та реалізації
державної політики»

З метою недопущення поширення
коронавірусної інфекції COVID-19 на
невизначений термін перенесено
проведення Установчих зборів для
формування складу громадської ради
(далі – Установчі збори) при
Державній
міграційній
службі
України.
Інформація щодо дати проведення
зазначених Установчих зборів буде
розміщена на офіційному вебсайті
Державної
міграційної
служби
України додатково.

Протягом
року

Виконано

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

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
посад
за
категоріями
“Б”
і
“В”
оприлюднюється на Єдиному порталі
вакансій
державної
служби
офіційного вебсайту НАДС та
офіційному вебсайті ДМС.

4
Так, за 2020 рік в центральному
апараті
ДМС
оголошено
та
проведено 1 конкурс на зайняття 12
вакантних посад категорії «Б» і «В»
(наказом ДМС від 31.01.2020 № 21).
Проведено 2 конкурси на 19 посад.
Також оголошено та проведено 2
конкурси на 14 вакантних посад
категорії «Б» територіальних органів
та територіальних підрозділів ДМС,
призначення
яких
здійснюється
Головою ДМС.
Оголошено 50 конкурсів на
зайняття 123 вакантних посад,
проведено 50 конкурсів на 130 посад
категорії «Б» та «В» в територіальних
органах ДМС.
6

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

7

Підготовка
та
подання
Міністерству юстиції інформації
про стан організації правової
роботи ДМС та її територіальних
органів

УЮЗ

до 10 січня

до 10 липня

Виконання
призупинено

Виконано

Ініціативний захід

Впродовж 2020 року заходи
не
проводились
у
зв’язку
із запровадженням на території
України карантину, спричиненого
коронавірусом COVID-19, відповідно
до постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2020 № 211 та змін
до неї.

Постанова Кабінету
Міністрів України від 14
січня 2001 р. № 1693
«Про
вдосконалення
організації
правової
роботи в міністерствах,
інших
центральних
органах
виконавчої
влади»

ДМС
направлено
інформацію
до Мін’юсту листом від 09.01.2020
№9-127/1-20.
ДМС
направлено
інформацію
до Мін’юсту листом від 10.07.2020
№9.2-5159/1-20.
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Переміщення
апарату
ДМС
у відремонтоване приміщення в
м. Києві по вул. Павлівська, 29

УРГЗКБ

Підготовка узагальненого аналізу
претензійної та позовної роботи
ДМС та її територіальних органів
в судах за 2019 рік

УЮЗ

Протягом
року

5
Виконання
триває

Ініціативний захід

У
зв’язку
з
необхідністю
проведення додаткових робіт, термін
виконання робіт по ІІ черзі
реконструкції
адміністративного
приміщення у м. Києві по вул.
Павлівська,
29,
збільшено
до
31.03.2021.
Розпочато роботи з реконструкції
будівлі (ІІІ черга) згідно з Дозволом
на початок робіт від 29.12.2020.
Строк виконання робіт до 30.07.2021
року.

Загальне положення
про юридичну службу
міністерства,
іншого
органу виконавчої влади,
державного
підприємства, установи,
організації, затверджене
постановою
Кабінету
Міністрів України від
26 листопада 2008 р.
№ 1040. Рекомендації
Міністерства
юстиції
№ 2 від 15.01.1996
«Про порядок ведення
претензійної та позовної
робити на підприємстві,
в установі, організації».

УЮЗ направлено до ГУДМС,
УДМС в областях, ЦМУ ДМС у
м. Києві та Київській області,
ПТРБ, ПТПІ, ДП «Документ»
аналітичну довідку щодо стану
претензійної та позовної роботи за
2019 рік для використання у роботі та
удосконалення вказаного напрямку
діяльності листами № 9.3/323-20
від 17.02.2020, № 9.3/243-20 від
19.02.2020.

(включено до
Річного плану
роботи
Державної
міграційної
служби
України на
2021 рік)

лютий

Виконано
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1
Передбачити
під час підготовки
пропозицій до проєкту Закону
України «Про Державний бюджет
України на 2021 рік» видатки,
необхідні
для
фінансування
основних завдань і функцій ДМС

УФЗБС,
структурні
підрозділи

серпень

Забезпечення
підвищення
ефективності видатків бюджетних
коштів.
Здійснення аналізу видатків та
забезпечення ефективності їх
розподілу та витрачання.

УФЗБС,
структурні
підрозділи

Постійно

1
Організація
навчання
з
нормативно-правової бази щодо
національних
стандартів
бухгалтерського
обліку
в
державному
секторі
для
працівників бухгалтерських служб
ГУДМС, УДМС в областях, ЦМУ
ДМС у м. Києві та Київській
області, ПТРБ, ПТПІ

УФЗБС

Протягом
року

Протягом 10
роб. днів
після
призначення
(переведенн
я) на

1
УП,
Здійснення
заходів
щодо
організації визначення завдань, самостійні
ключових
показників структурні
результативності, ефективності та підрозділи,
якості
службової
діяльності територіальн
і органи
державних
службовців,
які

6
Виконано

кодекс

Розрахунки видатків за загальним
та спеціальним фондами на 2021 рік
та прогнозні показники на 2021 та
2023 роки, направлені до МВС
України листом ДМС від 18.08.2020
№ 5.2-6515/3-20.

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

Впродовж
року
постійно
проводився аналіз видатків та
узагальнення розрахунків потреби в
коштах, наданих територіальними
органами та підрозділами ДМС.
Забезпечено ефективний розподіл
бюджетних
коштів
та
їх
цільове витрачання. Видатки і
реєстрація бюджетних зобов’язань
здійснювалось в межах кошторисних
призначень на 2020 рік.
Заборгованість з захищених статей
видатків не допускалась.

Виконано

Бюджетний
кодекс
України
Закон України від
16.07.1999 № 996 «Про
бухгалтерський облік та
фінансову звітність в
Україні»

У
зв’язку
з
проведенням
карантинних заходів було здійснено
проведення вебінарів в системі форм
дистанційного навчання, а саме
вебконференцій,
вебпрезентацій
та інших форм дистанційного
спілкування в режимі онлайн.

Виконано

Закон України «Про
державну
службу»,
постанова
Кабінету
Міністрів України від
23.08.2017 № 640 «Про
затвердження Типового

ДМС
на
постійній
основі
здійснюються
заходи
щодо
організації
визначення
завдань,
ключових
показників
результативності,
ефективності
та якості службової діяльності

Виконано

Бюджетний
України

7

14

15

призначені
(переведені)
на
відповідну
посаду
державної
служби в ДМС

ДМС

відповідну
посаду
державної
служби в
ДМС

порядку
проведення
оцінювання результатів
службової
діяльності
державних службовців»

Здійснення організаційних заходів
з питань підвищення рівня
професійної
компетентності
державних службовців

УП,
самостійні
структурні
підрозділи,
територіальн
і органи
ДМС

Протягом
року

Виконано

Здійснення
заходів
щодо
організації процесу оцінювання
результатів службової діяльності
державних службовців

УП,
самостійні
структурні
підрозділи,
територіальн

жовтеньгрудень

Виконано

Закон України «Про
державну
службу»,
постанова
Кабінету
Міністрів України від
06.02.2019 № 106 «Про
затвердження
Положення про систему
професійного навчання
державних службовців,
голів
місцевих
державних
адміністрацій, їх перших
заступників
та
заступників, посадових
осіб
місцевого
самоврядування
та
депутатів місцевих рад»

державних
службовців,
які
призначені
(переведені)
на
відповідну посаду державної’ служби
в ДМС
Протягом 2020 року державні
службовці апарату взяли участь у 402
навчаннях, із них за загальними
професійними
сертифікатними
програмами – 156, за загальними
короткостроковими програмами – 89;
державні службовці територіальних
органів ДМС взяли участь у 17786
навчаннях, із них за загальними
професійними
сертифікованими
програмами – 1072, за загальними
короткостроковими програмами –
4041 відповідно до Плану-графіка
професійного навчання державних
службовців ДМС на 2020 рік,
затвердженого 27.02.2020 Головою
ДМС.
Шляхом самоосвіти (проходження
онлайн-навчання,
вебінарів,
тренінгів)
державні
службовці
апарату взяли участь у 157
навчаннях;
державні
службовці
територіальних органів ДМС взяли
участь у 12673 курсах підвищення
кваліфікації.

Закон України «Про
Організовано процес оцінювання
державну
службу», результатів службової діяльності 203
постанова
Кабінету державних службовців апарату ДМС.
Міністрів України від
Висновок, затверджений наказом
23.08.2017 № 640 «Про ДМС від 07.12.2020 № 207 «Про
затвердження Типового

8
і органи
ДМС

порядку
проведення
оцінювання результатів
службової
діяльності
державних службовців»

затвердження
висновку
щодо
оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців
апарату ДМС».
За
результатами
щорічного
оцінювання службової діяльності 198
державних службовців апарату ДМС
отримали відмінну оцінку.
Також у територіальних органах
ДМС
проведено
оцінювання
результатів службової діяльності
4638
державних
службовців,
затверджені відповідні висновки
щодо
оцінювання
результатів
службової діяльності державних
службовців.
За
результатами
оцінювання
630
державних
службовців територіальних органів
ДМС отримали відмінну оцінку.
За
результатами
оцінювання
службової діяльності державних
службовців апарату ДМС України
складено індивідуальні програми
підвищення
рівня
професійної
компетентності/індивідуальні
програми професійного розвитку
державних службовців.
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Здійснення
заходів
щодо
забезпечення
планування
службової кар'єри державних
службовців

УП,
самостійні
структурні
підрозділи,
територіальн
і органи
ДМС

грудень

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»
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Імплементація
результатів
міжнародного
аудиту
бізнеспроцесів ДМС, проведеного в
рамках проєкту ЄС «Підтримка
міграційних процесів в Україні»

ДОЗ

Протягом
року

Виконано

Проєкт ЄС «Підтримка
У рамках компоненту з управління
управління міграцією та змінами
проєкту
«Підтримка
притулком в Україні»
управління міграцією та притулком
в
Україні
(IMMIS)»,
який
фінансується ЄС та імплементується

9
Представництвом МОМ в Україні,
виконавцем
проєкту
проведено
тендер, за результатами якого
підписано договір з компанією
PricewaterhouseCoopers
(PwC
Україна), яка здійснила аналіз бізнеспроцесів ДМС.
У жовтні 2019 року експертами
компанії PwC Україна завершено
аналіз бізнес-процесів ДМС та
підготовлено рекомендації щодо їх
покращення, а також розроблено
План
заходів
для
ДМС
за
результатами аналізу бізнес-процесів
та з урахуванням найкращих практик
у сфері управління міграцією,
управління проєктами і управління
IT-сервісами.
З метою належного забезпечення
реалізації проєкту IMMIS та з
урахуванням Плану заходів для ДМС
за результатами аналізу робочих
процесів, розробленого експертами
PwC Україна, в ДМС затверджено
наказ ДМС «Про організацію роботи
ДМС з реалізації Плану заходів для
ДМС за результатами аналізу
робочих
процесів
ДМС»
від
20.12.2019 № 339. Відповідно до
зазначеного Наказу в ДМС створено
Робочу групу з реалізації Плану
заходів щодо оптимізації робочих
процесів ДМС, до складу якої
увійшли
працівники
ДМС
та
експерти МОМ.
Зазначеною
Робочою
групою
визначено п’ять найбільш актуальних
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бізнес-процесів ДМС, які потребують
першочергової реалізації, а саме:
1. Реадмісія.
2. Примусове видворення.
3. Примусове повернення.
4. Прийняття до громадянства згідно
рішення Президента України.
5. Скасування
рішення
про
оформлення набуття громадянства.
Також у рамках компоненту з
управління змінами проєкту IMMIS
Представництвом МОМ в Україні
залучено польських експертів, які
мають досвід з оптимізації робочих
процесів в польській державній
службі. Цими експертами були
проведені тренінги для працівників
ДМС, зокрема:
02-06 грудня 2019 року (м. Київ) –
практичний
тренінг
щодо
впровадження
ефективних
організаційних
змін.
Під
час
зазначеного тренінгу працівниками
ДМС
спільно
з
польськими
експертами опрацьовано можливий
шлях оптимізації бізнес-процесу за
напрямом «Реадмісія»;
30-31 січня 2020 року (м. Київ) –
тренінг з управління змінами для
Робочої групи ДМС з реалізації
Плану заходів щодо оптимізації
робочих процесів ДМС у рамках
проєкту
МОМ
«Підтримка
управління міграцією та притулком в
Україні»;
11-13 березня (м. Київ) – тренінг
для працівників апарату ДМС та ТО
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ДМС з оптимізації робочих процесів
ДМС, а саме: «Виконання рішень про
примусове
видворення»
та
«Виконання рішень про примусове
повернення»;
Тренінг з оптимізації робочих
процесів ДМС, а саме: «Прийняття
до громадянства за рішенням
Президента України» та «Скасування
рішення про набуття громадянства»,
який мав відбутися 17-19 березня
2020 року в м. Київ, було скасовано в
зв’язку з ситуацією, пов’язаною з
COVID-19.
Протягом липня – серпня 2020
року фахівцями ДМС за підтримки
експертів Представництва МОМ в
Україні та з урахуванням досвіду,
отриманого
за
результатами
тренінгів, розроблено:
- Статут проєкту «Прийняття до
громадянства
згідно
рішення
Президента України та скасування
рішення про оформлення набуття
громадянства» та графік реалізації
зазначеного проєкту;
- Статут
проєкту
«Примусове
повернення
та
примусове
видворення» та графік реалізації
зазначеного проєкту;
- Статут
проєкту
«Реадмісія
іноземців та осіб без громадянства»
та графік реалізації зазначеного
проєкту.
Також у лютому 2020 року ДМС
розроблено проєкт Плану заходів
ДМС із реалізації Плану заходів для
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ДМС за результатами аналізу
робочих
процесів
ДМС,
підготовленого
експертами
Представництва МОМ в Україні в
рамках
проєкту
(програми)
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні». Проте,
ураховуючи ситуацію, пов’язану із
поширенням коронавірусної інфекції
COVID-19, погодження зазначеного
Плану
заходів
ДМС
було
відтерміновано
до
стабілізації
ситуації.
Наказ ДМС «Про затвердження
Плану заходів ДМС із реалізації
Плану заходів для ДМС за
результатами
аналізу
робочих
процесів ДМС» від 16.10.2020 №172.
У грудні 2020 року експертами
Представництва МОМ в Україні
спільно з працівниками ДМС
розроблено методологічний посібник
«Управління проєктами в ДМС» та
практичний посібник «Посібник
менеджера проєкту» для подальшого
використання в роботі.
Також, ДМС забезпечено розробку і
передачу до Представництва МОМ в
Україні Технічного завдання на
створення у рамках реалізації
проєкту
«Підтримка
управління
міграцією та притулком в Україні»
спеціального
програмного
забезпечення
«Статистика.
Аналітика. Прогнозування» ЄІАС
УМП листом від 04.09.2020 №4.17024/1-20.
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Розділ 2. Діджиталізація адміністративних послуг у сферах міграції, зокрема у рамках реалізації проєкту «Держава у смартфоні»
18 Забезпечення інтеграції в паспорті
березень
Виконано
Ініціативний захід
ДІТЗІ,
З лютого 2020 року ДМС
громадянина України у формі
ДП
забезпечено
внесення
засобами
картки
(ID-картка) «Документ»
Єдиного державного демографічного
кваліфікованого
електронного
реєстру засобів кваліфікованого
підпису
електронного
підпису
до
безконтактного електронного носія,
який
імплантовано у паспорт
громадянина України у формі картки
(ID-картка).
Постановою Кабінету Міністрів
України від 23.09.2020 року № 876
«Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 30
листопада 2016 року № 869»
нормативно врегульовано внесення
до
ID-картки
кваліфікованого
електронного підпису та його
застосування.
19

ДІТЗІ,
Забезпечення особам віком від
ДП
14 до 18 років, які отримують ІDкартки вперше, автоматичного «Документ»,
ДГПР
присвоєння
реєстраційного
номеру облікової картки платника
податків, (за її бажанням) з
подальшим його відображенням в
паспорті

червень

Виконано

Постанова
Кабінету
Міністрів України від
10.07.2019 № 691 «Про
реалізацію
експериментального
проєкту щодо створення
сприятливих умов для
реалізації прав дитини»

В
березні
2020
року
між
Державною податковою службою
України
(ДПС),
Державною
міграційною
службою
України
(ДМС) та Міністерством цифрової
трансформації України (Мінцифри)
укладено Договір про інформаційну
взаємодію
–
електронну
інформаційну
взаємодію
між
державними
електронними
інформаційними ресурсами ДПС
та ДМС у межах функціонування
системи
електронної
взаємодії
державних
електронних
інформаційних ресурсів, держателем
якої є Мінцифра, що передбачає
обмін електронними даними, що

14
містяться у Ресурсі ДПС та Ресурсі
ДМС для надання послуги «ID-14»
(реєстрації особи в Державному
реєстрі фізичних осіб – платників
податків
під
час
оформлення
паспорта громадянина України у
формі картки вперше).
ДМС з червня 2020 року
забезпечено
особам
віком
від 14 до 18 років, які отримують
ID-картки
вперше,
автоматичне
присвоєння реєстраційного номеру
облікової картки платника податків,
(за її бажанням) з подальшим його
відображенням в паспорті.
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ДІТЗІ,
Забезпечення
автоматичного
ДП
внесення
інформації
про «Документ»,
новонароджену
дитину
до
ДГПР
Єдиного
державного
демографічного
реєстру
з
присвоєнням унікального номера
запису в ньому та визначення
належності
новонародженої
дитини до громадянства України
під час надання комплексної
послуги «є-малятко»

червень

Виконано

Постанова
Кабінету
Міністрів України від
10.07.2019 № 691 «Про
реалізацію
експериментального
проєкту щодо створення
сприятливих умов для
реалізації прав дитини»

СПЗ
Єдиного
державного
демографічного Реєстру в частині
запровадження послуги із внесення
інформації до ЄДДР під час
реєстрації народження дитини з
присвоєнням УНЗР і внесення
відомостей про належність дитини до
громадянства України допрацьовано.
У січні 2020 року контрольне
внесення
інформації
про
новонароджену дитину до ЄДДР
з присвоєнням унікального номера
запису в ньому пройшло успішно.
Автоматичне внесення інформації
про новонароджену дитину до ЄДДР
з формуванням УНЗР та визначення
належності
новонародженої
до
громадянства України під час
надання комплексної послуги «єМалятко» забезпечено.
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Створення
та
запровадження
ДІТЗІ,
інформаційної підсистеми ДМС з
ДП
метою обліку інформації про «Документ»,
ДГПР
реєстрацію місця проживання, яка
надходить від органів реєстрації

Протягом
року

15
Виконано

Стратегія
державної
міграційної
політики
України на період до
2025 року, схвалена
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України від 12.07.2017
№ 482-р

У звітному періоді ДМС в межах
компетенції:
опрацьовано та погоджено із
зауваженнями проєкт постанови
Кабінету
Міністрів
України
«Про реалізацію експериментального
проєкту
щодо
реєстрації,
зняття
з
реєстрації
місця
проживання в електронній формі»
(далі
–
проєкт
постанови),
розроблений Міністерством цифрової
трансформації України та надісланий
до ДМС для погодження листом від
16.03.2020 № 1/04-1-1172;
опрацьовано та погоджено із
зауваженнями проєкт постанови
Кабінету
Міністрів
України
«Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від
2 березня 2016 р. № 207 і від
10 липня 2019 р. № 691» (далі проєкт постанови), розроблений
Міністерством
цифрової
трансформації України з метою
реалізації можливості надання в
електронній
формі
послуги
з
реєстрації місця проживання та
зняття з реєстрації (одночасно з
реєстрацією
нового
місця
проживання) дітей віком до 14 років
та надісланий до ДМС для
погодження листом від 09.04.2020
№ 1/04-2-1607. Зміни до постанов
Кабінету Міністрів України від
2 березня 2016 р. № 207 і від
10 липня 2019 р. № 691 затверджено
постановою
Кабінету
Міністрів

16
України від 22 липня 2020 р. № 701;
взято у робочому порядку участь
в доопрацюванні прийнятих на
засіданні Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 року (витяг
з протоколу № 84 засідання Кабінету
Міністрів України від 23.09.2020
року) постанов Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до
постанови
Кабінету
Міністрів
України від 15 квітня 2020 року
№ 278» та «Про реалізацію
експериментального проєкту щодо
застосування в електронному вигляді
відображення
інформації,
що
міститься
у
свідоцтві
про
народження, та інформації про місце
проживання, що є у володінні
Державної міграційної служби», у
частині відображення актуальної
інформації щодо реєстрації місця
проживання у мобільному додатку
Порталу Дія.
Для забезпечення можливостей
батькам новонародженої дитини
зареєструвати її місце проживання
шляхом подання документів в
електронній
формі
постановою
Кабінету Міністрів України від
22 липня 2020 року № 701 внесено
відповідні
зміни
до
постанов
Кабінету Міністрів України від
2 березня 2016 р. № 207 і від
10 липня 2019 р. № 691.
Ці зміни дають можливість за
заявою батьків чи одного з них,
поданою в електронній формі з
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використанням
кваліфікованого
електронного підпису, зареєструвати
місце проживання дитини віком до
14 років (зокрема одночасно із
зняттям з реєстрації попереднього
місця проживання). При цьому
визначено, що реєстрація місця
проживання дитини віком до 14 років
в електронній формі здійснюється
органом реєстрації в день подання
особою документів або не пізніше
наступного робочого дня у разі їх
отримання поза робочим часом
органу реєстрації.
Про
факт
реєстрації
місця
проживання
(про
відмову
в
реєстрації) за заявою, поданою в
електронній формі, орган реєстрації у
день внесення відповідної інформації
до реєстру територіальної громади
надсилає
засобами
єдиної
інформаційної системи МВС до
Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг довідку про
реєстрацію
місця
проживання
(повідомлення
про
відмову
у
реєстрації із зазначенням причин
відмови) в електронній формі, яка
надсилається через вебпортал на
адресу електронної пошти заявника,
а також до його особистого кабінету
користувача
на
зазначеному
вебпорталі (у разі створення) та/або
через мобільний додаток Єдиного
державного вебпорталу електронних
послуг
“Портал
Дія”
(якщо
мобільний додаток встановлено) на
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електронний носій заявника.
Проводяться
роботи
з
доопрацювання
наявного
програмного
забезпечення
програмно-апаратного
комплексу
«Реєстр територіальних громад»
(https://gromada.dmsu.gov.ua)
для
створення технологічної можливості
забезпечення
взаємодії
між
реєстрами територіальних громад,
що мають власні інформаційнотелекомунікаційні
системи,
та
проведення
уповноваженими
суб’єктами реєстру територіальних
громад автоматизованої перевірки
реєстрації місця проживання осіб, які
звернулися
за
отриманням
адміністративних та інших послуг.
Листом від 28.08.2020 № 7.16801/1-20
ДМС
поінформовано
Мінцифри про те, що ДМС в межах
компетенції готова взяти участь в
реалізації проєкту відображення
актуальної
інформації
щодо
реєстрації місця проживання у
мобільному додатку Порталу Дія, у
тому числі, у реалізації першої фази
проєкту
стосовно
реалізації
інформаційної взаємодії в частині
налагодження
регулярного
оновлення даних щодо актуальної
реєстрації місця проживання між 11
найбільшими містами України, в
тому числі м. Київ.
Модернізовано
спеціальне
програмне забезпечення програмнотехнічного
комплексу
«Реєстр
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територіальних громад» (далі – СПЗ
РТГ) в частині автоматизації роботи
відділів обліку та моніторингу
інформації про реєстрацію місця
проживання територіальних органів
ДМС. Відповідно до наказу ДМС від
24.12.2020 №226 з 28.12.2020 до
29.01.2021 року на базі ГУДМС в
Харківській області та ЦМУ ДМС в
м. Києві та Київській області
розпочато проведення пілотного
проєкту із застосуванням СПЗ РТГ.
Розділ 3. Спрощення доступу громадян України, іноземців та осіб без громадянства до адміністративних послуг ДМС
22 Удосконалення роботи діючих
УКЕС
Протягом
У зв’язку з запровадженням
Виконано
Положення
про
року
електронних
сервісів
на
карантину
забезпечено внесення змін
Державну
міграційну
офіційному вебсайті ДМС
службу
України, у роботу сервісу «Електронна черга»,
затверджене постановою а саме – можливість здійснення
Кабінету
Міністрів онлайн-оплати без реєстрації в
України від 20.08.2014 електронній черзі.
№ 360
Крім того, додана можливість
реєстрації в електронній черзі за
допомогою месенжерів Viber та
Telegram.
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Розроблення нових електронних
сервісів ДМС для сприяння
іноземцям
і
особам
без
громадянства
у
оформленні
адміністративних послуг ДМС

УКЕС

Протягом
року

Виконано

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

25 лютого на офіційному вебсайті
ДМС
запущено
онлайн-сервіс
«Соціологічне
опитування
«Ставлення громадян України до
міграційної амністії».
Відповідна
новина
висвітлена
на офіційній сторінці ДМС у
соціальній мережі Facebook.
Наразі
здійснюється
розробка
нового електронного сервісу –
«Повідомити про неврегульованого
мігранта».

20
24

Підключати
Центри
надання
адміністративних
послуг,
які
мають необхідне обладнання і
захищені канали зв’язку, до
Єдиного державного
демографічного реєстру

ДІТ3І

Постійно

Виконано

Закон України «Про
Єдиний
державний
демографічний реєстр та
документи,
що
підтверджують
громадянство України,
посвідчують особу чи її
спеціальний статус»

У звітному періоді забезпечено
підключення
Центрів
надання
адміністративних послуг, які мають
необхідне обладнання і захищені
канали
зв’язку,
до
Єдиного
державного демографічного реєстру.
Всього підключено 208 ЦНАП та їх
територіальних підрозділів, у тому
числі 19 ЦНАП та їх територіальних
підрозділів у 2020 році.
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Розмежування
діяльності
територіальних підрозділів ДМС,
в частині прийняття документів та
прийняття рішень по ним, на
«Фронт-офіс» і «Бек-офіс»

ВСКМ,
УЮЗ,
ДІТЗІ,
ДГПР,
ДСІОБГ

Протягом
року

Виконується

Ініціативний захід

Внесення змін до Закону України
«Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в
Україні» з метою врегулювання
питання запровадження реєстрації
місця
проживання
шляхом
подання заяви в електронній
формі, зокрема за декларативним

ДГПР,
УЮЗ

Протягом
року

Проведено дистанційне вивчення
робочих процесів територіальних
підрозділів Львівського міського
управління ГУДМС у Львівській
області та Ємільчинського РС УДМС
у Житомирській області.
Здійснено
розрахунки
використання робочого часу для
кожного робочого процесу.
Проведено аналіз ефективності
використання
робочого
часу
працівниками ВЦОД ЛМУ при
оформленні
заяв-анкет
про
оформлення паспорта громадянина
України,
паспорта
громадянина
України для виїзду за кордон та їх
видачі.
За результатами розгляду листа
МВС від 09.07.2020 № 22154/4/362020 Офісом Президента України
погоджено пропозицію МВС щодо
перенесення
терміну
виконання
завдання,
визначеного
пунктом
10 статті 1 Указу Президента України
від 4 вересня 2019 року № 647
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(продовження
виконання в
2021 році)

Виконання
триває

Стратегія
державної
міграційної
політики
України на період до
(включено до 2025 року, схвалена
Річного
розпорядженням
плану
Кабінету
Міністрів
роботи
України від 12.07.2017
Державної
№
482-р,
План

принципом
з
урахуванням
забезпечення непорушності прав
власника, а також забезпечення
взаємодії відповідних реєстрів
територіальних
громад
з
національними
електронними
інформаційними ресурсами.
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міграційної
служби
України на
2021 рік)

організації
виконання
Указу
Президента
України
від
4 вересня 2019 р. № 647
«Про деякі заходи із
забезпечення
надання
якісних
публічних
послуг», схваленого на
засіданні
Кабінету
Міністрів України 18
вересня
2019
р.
(протокол № 7)

«Про деякі заходи із забезпечення
надання якісних публічних послуг»,
до
завершення
реалізації
експериментального проєкту щодо
створення сприятливих умов для
реалізації прав дитини та проведення
Міністерством
юстиції
України
аналізу
пропозицій
щодо
вдосконалення законодавства у сфері
реєстрації
місця
проживання
(лист від 06.08.2020 № 02-01/1920).
Таким
чином,
запровадження
реєстрації місця проживання шляхом
подання заяви в електронній формі із
забезпеченням непорушності прав
власника буде реалізовано
за
результатами
здійснення
Міністерством
юстиції
України
аналізу
пропозицій
щодо
вдосконалення законодавства у сфері
реєстрації
місця
проживання.
З огляду на викладене, захід
«Внесення змін до Закону України
«Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні» з
метою врегулювання
питання
запровадження
реєстрації місця
проживання шляхом подання заяви в
електронній формі, зокрема за
декларативним
принципом
з
урахуванням
забезпечення
непорушності прав власника,
а
також
забезпечення
взаємодії
відповідних реєстрів територіальних
громад
з
національними
електронними
інформаційними
ресурсами» - включено до Річного
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Внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від
25.03.2015 № 302 та від 07.05.2014
№
152
щодо
можливості
оформлення
паспорта
громадянина України за 1 і за 3
робочих
дні,
і
паспорта
громадянина України для виїзду за
кордон за 1 робочий день

ДГПР,
УЮЗ

впродовж
року після
внесення
змін до
Закону

Виконання
може бути
забезпечено
виключно
після
внесення
змін до
Закону
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Удосконалення
процедур
оформлення
заяв-анкет
на
отримання паспорта громадянина
України та паспорта громадянина
України для виїзду за кордон для
скорочення витрат часу на їх
оформлення

ДГПР,
ДІТЗІ,
УКЕС

грудень

Виконано

Закон України «Про
Єдиний
державний
демографічний реєстр та
документи,
що
підтверджують
громадянство України,
посвідчують особу чи її
спеціальний статус»
Ініціативний захід

плану роботи Державної міграційної
служби України на 2021 рік. Наразі
з метою забезпечення виконання
згаданого вище заходу, ДМС спільно
з МВС, Мінцифри та Центром прав
людини ZMINA продовжує роботу
над
концептуальними
засадами
внесення змін до Закону України
«Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні».
Виконання може бути забезпечено
виключно після внесення змін до
Закону України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та
документи,
що
підтверджують
громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус».

Оптимізовано процес оформлення
паспорта громадянина України у
формі
картки
та
паспорта
громадянина України для виїзду за
кордон в частині обробки заявианкети
шляхом
запровадження
електронного сервісу «Анкета на
біометричні документи онлайн».
Сервіс «QR-код» дає можливість
фізичній особі попередньо заповнити
окремі
дані
про
особу
для
подальшого
формування
заявианкети для внесення інформації до
Єдиного державного демографічного
реєстру та скоротити час отримання
адміністративної
послуги
в
територіальному підрозділі ДМС.
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Внесення змін до Порядку
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), з метою врегулювання
питання оформлення і видачі
паспорта громадянина України
особам,
щодо
яких
обрано
запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою.
Внесення змін до Порядку
оформлення
документів,
що
підтверджують
громадянство
України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус, громадянам,
які проживають на тимчасово
окупованій території України,
затвердженого
постановою
Кабінету Міністрів України від 4
червня 2014 р. № 289 з метою
врегулювання
питання
оформлення і видачі паспорта
громадянина України громадянам
України, які проживають на
тимчасово окупованій території
України, відповідно до Порядку
оформлення,
видачі,
обміну,
пересилання,
вилучення,
повернення державі, визнання
недійсним та знищення паспорта
громадянина
України,

ДГПР

ДГПР

Протягом
року

Протягом
року

Виконано

Ініціативний захід

Отримано
висновок
Мін’юсту
від 24.12.2020 № 58164/28688-2620/7.1.4 за результатами правової
експертизи
проєкту
постанови
Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України».
Наразі проєкт акта готується на
розгляд Кабінету Міністрів України
відповідно до регламентних вимог.

Виконано

Ініціативний захід

Отримано
висновок
Мін’юсту
від
24.12.2020 № 58164/28688-2620/7.1.4 за результатами правової
експертизи
проєкту
постанови
Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України».
Наразі проєкт акта готується на
розгляд Кабінету Міністрів України
відповідно до регламентних вимог.
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затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 25 березня 2015 р. № 302
(в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 26 жовтня
2016 р. № 745), за місцем
звернення громадянина
Сприяння, в межах компетенції
ДМС, розширенню можливостей
ID-картки для використання її в
поїздках за кордон

УМЗ,
ДІТЗІ,
ДГПР

Розділ 4. Автоматизація процесів у сферах міграції
32
Продовження
розбудови
ДІТЗІ,
інфраструктури
Єдиного самостійні
державного
демографічного структурні
реєстру (Реєстр), національної підрозділи,
системи біометричної верифікації
ДП
та ідентифікації громадян України, «Документ»
іноземців та осіб без громадянства
(національна система), Єдиної
інформаційно-аналітичної системи
управління
міграційними
процесами (ЄІАС УМП):
розширення функціональних
можливостей
Головного

Протягом
року

Виконано

Ініціативний захід

Питання опрацьовується з МЗС
в робочому порядку.
Під час заходів міжнародного
характеру,
наприклад
візит
делегації ДМС до Фінляндії в
лютому 2020 року, здійснювалося
інформування
про
можливості
використання
паспорта
громадянина України у формі
картки для поїздок за кордон.
Також опрацьовано проєкт угоди
між Україною та Молдовою щодо
перетину кордонів на основі
ІD-картки та надано пропозиції
до МЗС (лист ДМС від 04.03.2020
№ 11.2-1787/1-20).

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

Укладено договори:
ремонт і технічне обслуговування
кондиціонерів, що забезпечують
мікроклімат у приміщенні центру
обробки даних - код ДК 021:2015
50730000-1 «Послуги з ремонту
і
технічного
обслуговування
охолоджувальних
установок»
(договір №41 від 02.04.2020);
послуги
із
адміністрування
Єдиного державного демографічного
реєстру - код ДК 021:2015 722500002 «Послуги, пов’язані із системами та

25
обчислювального
центру
та
центрів обробки даних;
розбудова
резервного
(дзеркального)
обчислювального
центру
та
резервних центрів обробки даних;
придбання
засобів
інформатизації для запровадження
нових
складових
Реєстру,
національної системи та ЄІАС
УМП, а також забезпечення їх
функціонування;
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 програмного
забезпечення складових СІАС
УМП, Реєстру та національної
системи
для
територіальних
органів ДМС;
проведення
заходів
з
поширення
дії
комплексних
систем
захисту
інформації
Реєстру, національної системи та
ЄІАС УМП на нові складові
Реєстру, національної системи та
ЄІАС УМП, що запроваджуються

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.
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
2014-2017
роки,
затверджений
розпорядженням

підтримкою»
(Договір
38
від
01.04.2020);
переведення заяв про видачу
паспорта
громадянина
України
зразка 1994 року в цифровий формат
та додавання до заяв про видачу
паспорта
громадянина
України
зразка 1994 року, переведених в
цифровий
формат,
додаткових
метаданих - фотозображення 16-ти,
25-ти, 45-ти років, прізвища, імені,
по батькові, дати народження - код
ДК 021:2015 72310000-1 «Послуги
з обробки даних» (Договір 39
від 01.04.2020);
послуги конфіденційного зв’язку
НСКЗ з надання в користування
захищеного
цифрового
каналу
зв’язку для територіальних органів
ДМС - код ДК 021:2015 64210000-1
«Послуги телефонного зв’язку та
передачі даних» (Договір 36 від
26.03.2020);
послуги бронювання місця в
кабельній каналізації електрозв’язку
- код ДК 021:2015 64220000-4
«Телекомунікаційні послуги, крім
послуг телефонного зв'язку і передачі
даних» (Договір 35 від 27.03.2020);
послуги
стаціонарного
телефонного зв'язку - код ДК
021:2015
64210000-1
«Послуги
телефонного зв’язку та передачі
даних» (Договір К.U._5976-20-37 від
30.03.2020);
телекомунікаційні
послуги
супутникового
зв’язку
для
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Кабінету
Міністрів територіальних органів та підрозділів
України від 20.08.2014 ДМС - код ДК 021:2015 64210000-1
№ 780-р.
«Послуги телефонного зв’язку та
передачі даних» (Договір 27 від
12.03.2020);
послуги SIP-телефонії - код ДК
021:2015 - 64210000-1 «Послуги
телефонного зв'язку та передачі
даних» (Договір 26 від 12.03.2020);
послуги з надання доступу реєстру
територіальних громад до мережі
Інтернет через захищений вузол
Інтернет доступу - код ДК 021:2015
72420000-0
«Послуги
у сфері
розвитку Інтернету» (Договір 14 від
11.02.2020);
послуги доступу до мережі
Інтернет через захищений вузол
Інтернет доступу Оператора - код
ДК 021:2015 72410000-7 «Послуги
провайдерів»
(Договір
13
від
11.02.2020);
послуги з розміщення поштового
серверу та вебсайту із забезпеченням
захищеного Інтернет-доступу до
ресурсів вебсайту та електронної
пошти
відповідно
до
вимог
законодавства України в галузі
захисту інформації - код ДК 021:2015
72720000-3
«Послуги
у сфері
глобальних мереж» (Договір 12
від 11.02.2020);
переведення заяв про видачу
паспорта громадянина СРСР зразка
1974 року в цифровий формат:
додавання до заяв про видачу
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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
«Послуги з обробки даних» (Договір
10 від 28.01.2020);
обладнання відеоспостереження код
ДК
021:2015
32330000-5
«Апаратура
для
запису
та
відтворення аудіо- та відеоматеріалу»
(Договір 5 від 20.01.2020);
послуги
із
адміністрування
Єдиного державного демографічного
реєстру - код ДК 021:2015 722500002 «Послуги, пов’язані із системами
та підтримкою» (Договір 51 від
01.06.2020);
послуги надання в користування
кабельної каналізації електрозв’язку код
ДК
021:2015
64220000-4
«Телекомунікаційні послуги, крім
послуг телефонного зв'язку і передачі
даних» (Договір 54 від 02.07.2020);
послуги супроводження системи
електронного
документообігу
Державної
міграційної
служби
України - код ДК 021:2015 72260000-5 «Послуги, пов’язані з
програмним забезпеченням» (Договір
49 від 15.05.2020, ДУ № 1 від
29.05.2020 до договору 49);
послуги
з
розміщення
на
технічному майданчику Виконавця
обладнання
резервного
центру
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обробки даних Замовника для
забезпечення його функціонування код ДК 021:2015 72510000-3 –
«Управлінські послуги, пов’язані з
комп’ютерними
технологіями»
(Договір від 15.04.2020);
послуги
із
адміністрування
Єдиного державного демографічного
реєстру - код ДК 021:2015 722500002 «Послуги, пов’язані із системами та
підтримкою»
(Договір
38
від
16.06.2020, ДУ №1 до договору 38);
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
«Послуги з обробки даних» (Договір
58 від 30.09.2020).
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Нормативно-правове
врегулювання
запровадження
механізмів,
що
збільшують
інтенсивність
добровільного
внесення інформації до Єдиного
державного
демографічного
реєстру

ДЮЗ,
ДГПР,
ДІТЗІ,
ДП
«Документ»

Протягом
року

Виконано

Указ
Президента
України №558/2019 від
29 липня 2019 року «Про
деякі
заходи
щодо
поліпшення
доступу
фізичних та юридичних
осіб до електронних
послуг»

ДМС протягом звітного періоду
було
опрацьовано
декілька
нормативно-правових
актів,
які
передбачають
реалізацію
експериментів у сфері діджиталізації
(«Держава в смартфоні»). Зокрема,
це:
- реалізація експериментального
проєкту
щодо
застосування
електронного паспорта громадянина
України та електронного паспорта

29
громадянина України для виїзду за
кордон;
- реалізація експериментального
проєкту щодо реєстрації, зняття з
реєстрації місця проживання в
електронній формі;
- реалізація експериментального
проєкту
щодо
використання
віддаленого
кваліфікованого
електронного підпису «Смарт-Дія»,
позицію щодо якого надіслано до
МВС листом від 23.09.2020 № 7.17394/1-20.
Зазначені проєкти передбачають за
бажанням для особи, інформація про
яку внесена до Єдиного державного
демографічного реєстру, можливість
скористатися новими електронними
сервісами.
Успішна
реалізація
проєктів
сприятиме
добровільному
наповненню
інформацією
зазначеного Реєстру, оскільки люди
бачитимуть
переваги,
зокрема,
паспорта громадянина України у
формі
картки
для
отримання
електронних послуг, а це в свою
чергу сприятиме обміну паспорта
громадянина України у формі
книжечки на паспорт нового зразка.
МВС направлено на опрацювання
до ДМС проєкт постанови Кабінету
Міністрів України «Про реалізацію
експериментального проєкту щодо
застосування електронного паспорта
громадянина
України
та
електронного паспорта громадянина
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України для виїзду за кордон»
(вх.лист від 28.01.2020 №2237-20).
Зауваження та пропозиції направлено
до МВС листом від 18.02.2020
№7.1-1235/1-20.
Також направлено зауваження
до МВС щодо проєкту постанови
Кабінету Міністрів України «Про
реалізацію
експериментального
проєкту
щодо
використання
віддаленого
кваліфікованого
електронного підпису Смарт-Дія»
листом від 01.06.2020 № 7.1-3958/120,
Міністерству
цифрової
трансформації України направлено
наступні листи:
- від 08.09.2020№ 7.1-7051/2-20
про опрацювання ДМС проєкту
постанови КМУ «Про реалізацію
експериментального проєкту щодо
застосування в електронному вигляді
відображення
інформації,
що
міститься
у
свідоцтві
про
народження, та інформації про місце
проживання, що міститься у Єдиному
державному
демографічному
реєстрі» (далі - проєкт постанови),
розроблений Міністерством цифрової
трансформації України (Мінцифра)
з метою скорочення переліку
документів,
які
подаються
в
паперовій формі для отримання
адміністративних та інших послуг;
- 17.08.2020 № 7.1-6478/1-20 про
опрацювання
ДМС
проєкту
постанови КМУ «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів
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України від 15 квітня 2020 року
№ 278», розроблений Мінцифра.
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Забезпечення
видачі
із
застосуванням засобів Єдиного
державного
демографічного
реєстру відповідних документів

ДІТЗІ,
ДГГІР,
ДСІОБГ,
ДП
«Документ»,
територіальн
і органи
ДМС

Протягом
року

Виконано

Закон України «Про
Єдиний державний
демографічний реєстр та
документи, що
підтверджують
громадянство України,
посвідчують особу чи її
спеціальний статус»

У звітному періоді забезпечено
оформлення
та
видачу
із
застосуванням
засобів
Єдиного
державного демографічного реєстру
відповідних документів:
- паспорта громадянина України;
- паспорта громадянина України
для виїзду за кордон;
- дипломатичного
паспорта
України;
- службового паспорта України;
- посвідчення члена екіпажу;
- посвідки на постійне проживання;
- посвідки
на
тимчасове
проживання.
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Нормативно-правове
врегулювання
запровадження
механізму приведення інформації
про особу в державних та єдиних
реєстрах, інших інформаційних
базах, що перебувають у власності
держави або підприємств, установ
та
організацій,
до
єдиного
ідентифікатора - УНЗР

ДІТЗІ,
УЮЗ,
самостійні
структурні
підрозділи,
ДП
«Документ»

Протягом
року

Доручень від
Уряду та
МВС із
зазначеного
питання до
ДМС не
надходило

План
заходів
з
реалізації
Концепції
розвитку електронного
урядування в Україні,
затверджений
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України від 22 серпня
2018 року № 617-р,
Указ
Президента
України №558/2019 від
29 липня
2019 року
«Про деякі заходи щодо
поліпшення
доступу
фізичних та юридичних
осіб до електронних
послуг», План заходів з
реалізації
Стратегії
розвитку
органів

Листом
№ 7.1-7196/1-19
від
16.09.2019 ДМС надано Уряду
пропозиції щодо запровадження
єдиного ідентифікатора – УНЗР.
У зазначеному листі ДМС в межах
компетенції запропоновано механізм
приведення інформації про особу
в державних та єдиних реєстрах,
інших інформаційних базах, що
перебувають у власності держави або
підприємств, установ та організацій,
до єдиного ідентифікатора – УНЗР,
запровадження
якого
можливо
відповідною постановою Кабінету
Міністрів України.
Розробка зазначеного нормативноправового акту виходить за межі
компетенції ДМС.
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Розробка положення про
Єдину інформаційно-аналітичну
систему управління міграційними
процесами

ДІТЗІ,
ДОЗ,
УЮЗ,
ДП
«Документ»

Протягом
року

Виконано

системи
Міністерства
внутрішніх справ на
період до 2019 року,
затверджений
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України від 21 серпня
2019 року № 693-р
Концепція створення
єдиної
інформаційноаналітичної
системи
управління міграційними
процесами,
схвалена
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України від 07.11.2012
№870-р

Станом на 31.12.2020 доручень від
Уряду та МВС із зазначеного
питання до ДМС не надходило.

У звітному періоді відповідно до
абзацу одинадцятого пункту 12
Положення про єдину інформаційну
систему Міністерства внутрішніх
справ, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
14 листопада 2018 року № 1024,
ДІТЗІ розроблено проєкт Положення
про
функціональну
підсистему
єдиної
інформаційної
системи
Міністерства
внутрішніх
справ
України
«Єдина
інформаційноаналітична
система
управління
міграційними процесами».
ДМС листом від 11.01.2021 № 7.1117/1-21 направлено МВС для
опрацювання
та
підписання
доопрацьований,
відповідно
до
пропозицій
та
зауважень
Міністерства внутрішніх справ (лист
МВС від 01.12.2020 №40956/4/162020), проєкт наказу Міністерства
внутрішніх справ України «Про
затвердження
Положення
про
Єдину
інформаційно-аналітичну
систему управління міграційними
процесами».
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Облаштування
дзеркального
(резервного) Центру обробки
даних
у
приміщенні
ДМС
м. Києві по вул. Павлівська, 29

ДІТЗІ

І півріччя

33
Проєкт ЄС «Підтримка
У звітному періоді виконані
управління міграцією та роботи з підготовки проведення робіт
не здійснено, притулком в Україні»
з монтажу обладнання дзеркального
оскільки
(резервного) Центру обробки даних
роботи з
у приміщенні ДМС (м. Київ,
реконструкції
вул. Павлівська, 29).
нежитлової
Монтаж обладнання дзеркального
громадської
(резервного) Центру обробки даних у
будівлі
приміщенні ДМС м. Київ по вул.
тривають
Павлівська, 29 розпочнеться після
завершення робіт з реконструкції
нежитлової
громадської
будівлі
(корпусу лабораторно-виробничого),
розташованої за адресою: вул.
Павлівська, 29, та введення її в
експлуатацію.
З
метою
використання
за
призначенням
обладнання
дзеркального (резервного) Центру
обробки даних до завершення
вищезазначених
робіт
укладено
договір на закупівлю послуги з
розміщення
на
технічному
майданчику Виконавця обладнання
резервного центру обробки даних
Замовника для забезпечення його
функціонування - код ДК 021:2015
72510000-3 – «Управлінські послуги,
пов’язані
з
комп’ютерними
технологіями»
(Договір
від
15.04.2020).
Облаштування
дзеркального
(резервного) Центру обробки даних
у приміщенні ДМС м. Київ
по вул. Павлівська, 29 не здійснено,
оскільки роботи з реконструкції
нежитлової
громадської
будівлі
-
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(корпусу лабораторно-виробничого),
розташованої за адресою: вул.
Павлівська, 29, тривають.
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ДГПР,
Організація процесу переведення у
ДІТЗІ,
електронний формат паперових
ДП
справ про набуття громадянства
«Документ»
України, оформлені за всі часи
незалежності України, окрім тих,
що залишилися на окупованій
території

Протягом
року
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Організація процесу переведення у
ДГПР,
електронний формат паперових
ДІТЗІ,
заяв
про
видачу
паспорта
ДП
громадянина СРСР зразка 1974 «Документ»
року, окрім тих, що залишилися на

Протягом
року

Виконано

Виконано

Стратегія
державної
міграційної
політики
України на період до
2025 року, схвалена
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України від 12.07.2017
№ 482-р

ДП «Документ» листом від
22.07.2020 № 1001.7/70.20 щодо
започаткування робіт із створення
ЄІАС УМП з питань громадянства
України направлено на розгляд до
ДМС
проєкти
нормативних
документів,
які
сприятимуть
реалізації пілотного проєкту із
здійснення
переведення
в
електронний формат паперових справ
про набуття громадянства України та
його
припинення,
як
основу
створення інформаційної підсистеми
«Облік осіб, які набули громадянство
України, та облік осіб, які припинили
громадянство України».
Наказом ДМС № 140 від 10.08.2020
«Про запровадження переведення в
електронний формат справ про
набуття громадянства України та
припинення громадянства України»
затверджено організаційні заходи по
переведенню у електронний формат
паперових
справ про набуття
громадянства України, оформлені за
всі часи незалежності України, окрім
тих, що залишилися на окупованій
території.

Стратегія
державної
міграційної
політики
України на період до
2025 року, схвалена
розпорядженням

Укладено договір переведення заяв
про видачу паспорта громадянина
СРСР зразка 1974 року в цифровий
формат: додавання до заяв про
видачу паспорта громадянина СРСР
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окупованій території

Розділ 5. Покращення умов перебування шукачам захисту в Україні
40 Забезпечення
ДСІОБГ,
І півріччя
супроводження
Виконано
УЮЗ
проєкту Закону України «Про
надання захисту іноземцям та
особам без громадянства» після
його внесення до Кабінету
Міністрів України та у ході його
розгляду у Верховній Раді України

Кабінету
Міністрів зразка 1974 року, переведених в
України від 12.07.2017 цифровий
формат,
додаткових
№ 482-р
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 «Послуги з обробки
даних» (Договір 10 від 28.01.2020).
Станом на липень 2020 року
забезпечено
переведення
в
електронний формат заяви про
видачу паспорта громадянина СРСР
зразка
1974
року
в
обсязі,
передбаченому
затвердженими
планами-графіками (42 984 158 од.).
В ході переведення паперових заяв
про видачу паспорта громадянина
СРСР зразка 1974 року було
встановлено, що фактичний обсяг
заяв (45 653 983 од.) відмінний від
обсягу, який був затверджений
відповідними наказами (42 984 158
од.). Триває процедура укладання
договору про обробку додаткових
даних на 2 669 825 од. для
переведення в електронний формат.
Указ
Президента
України від 13.08.2019
№ 594/2019 «Питання
спрощення
набуття
громадянства
іноземцями та особами
без громадянства, які
брали (беруть) участь у
здійсненні заходів із
забезпечення

Згідно з вимогами пункту 2
параграфа 40 Регламенту Кабінету
Міністрів України, затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України від 18.07.2007 № 950, у
зв’язку із призначенням нового
складу
Уряду
України
ДМС
надіслала проєкт Закону листами
ДМС
від
21.04.2020
до
заінтересованих
ЦОВВ
для
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Продовження проведення робіт з
реконструкції
недобудованого
гуртожитку медучилища під ПТРБ
у м. Яготині Київської області
(ІІ черга)

ПТРБ у
м. Яготин,
ДСІОБГ,
УФЗБС,
УРГЗКБ

Виконано
Протягом
року
(за наявності
фінансуванн
я)

національної безпеки і
оборони України, та
громадянами Російської
Федерації, які зазнали
переслідувань
через
політичні переконання»

повторного погодження. 24 квітня
2020 р. у Верховній Раді України
зареєстровано проєкт Закону України
«Про надання захисту іноземцям та
особам без громадянства» (реєстр.
№ 3387),
поданий
народними
депутатами
України.
Проєкт
вказаного законодавчого акта в
цілому є тотожним за змістом
положень із проєктом Закону, що
розроблено ДМС. ДМС надала до
МВС пропозиції до експертного
висновку
до
проєкту
Закону
реєстр. № 3387 листами ДМС
від 25.05.2020 № 8.7-3717/2-20, від
27.05.2020 № 8.7-3794/2-20, а також
поінформувала про можливість його
прийняття у першому читанні за
основу.

Закон України «Про
біженців та осіб, які
потребують додаткового
або
тимчасового
захисту»;
Стратегія
державної
міграційної
політики України на
період до 2025 року,
затверджена
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України від 12.07.2017
№ 482-р

Для
проведення
II
черги
реконструкції ПТРБ у м. Яготині
Київської
області
розроблено
робочий
проєкт
«Реконструкція
недобудованого
гуртожитку
медучилища під Пункт тимчасового
розміщення
біженців
по
вул.
Студентській, 2 в м. Яготин
Київської
області,
II
черга.
Коригування.».
У
2018
році
проведено
експертизу
проєкту
та
отримано
експертний
звіт.
Вартість реконструкції становить
38 839,945 тис. грн. У рамках
робочого проєкту у 2018 році в ПТРБ
розпочато будівництво автономної
газової котельні. На будівництво
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використано кошти в сумі 3 877 000
грн. Кошторисом ПТРБ на 2020 рік
передбачалися видатки на суму
3 300 000 грн, з них профінансовано
кошти в сумі 1 100 000 грн.
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Здійснення
заходів
щодо
забезпечення
діяльності
ДУ
«Центр соціальної інтеграції у
м. Одесі»

ДСІОБГ,
УФЗБС,
УЮЗ,
УРГЗКБ

Протягом
року

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

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»

З метою врегулювання питання
оплати праці працівникам центру
соціальної інтеграції видано наказ
МВС від 26.12.2019 №1108 «Про
затвердження Умов оплати праці
працівників
центрів
соціальної
інтеграції біженців та осіб, які
потребують
додаткового
або
тимчасового захисту, Державної
міграційної служби України», який
зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 10 січня 2020 р. за №
30/34313.
20 лютого 2020 року Голова ДМС
затвердив типову структуру Центру
соціальної інтеграції біженців та
осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту, ДМС.
10 червня 2020 р. затверджено
структуру та штатний розпис на 2020
рік Центру соціальної інтеграції у м.
Одесі.
У
звітному
періоді
здійснювались
заходи
щодо
організації відбору персоналу.

Виконання
призупинено

Наказ
МВС,
Мінсоцполітики та МОН
від
04.09.2013
№
850/536/1226
«Про
затвердження Порядку

У
зв’язку
із
запровадженням
на території держави карантинних
заходів,
спрямованих
на
запобігання
виникнення
і
поширення коронавірусної хвороби

38
проведення заходів щодо
здійснення нагляду та
контролю за виконанням
законодавства
в
міграційній сфері».
Ціль 13.1. Програми
діяльності
Уряду,
затверджена постановою
Кабінету
Міністрів
України від 29.09.2019
№ 849.
Наказ
МВС,
Мінсоцполітики та МОН
від
04.09.2013
№
850/536/1226
«Про
затвердження Порядку
проведення заходів щодо
здійснення нагляду та
контролю за виконанням
законодавства
в
міграційній сфері»
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Забезпечення
участі
територіальних
органів
і
підрозділів ДМС у проведенні
спільної спеціальної прикордонної
операції «Кордон- 2020»

ДСІОБГ

Згідно з
датами,
визначеними
відповідальн
ими за
проведення
заходів
ЦОВВ

Виконання
призупинено
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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

Наказ
МВС,
Виконання
призупинено Мінсоцполітики та МОН
від
04.09.2013
№
850/536/1226
«Про
затвердження Порядку
проведення заходів щодо
здійснення нагляду та
контролю за виконанням
законодавства
в
міграційній сфері»
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Проведення для територіальних
органів ДМС кущових нарад
та/або семінарів, конференцій
тощо, у т.ч. за участі працівників

ДСІОБГ

Протягом
року

Виконано

Ініціативний захід

(СОVID-19), упродовж 2020 року
загальнодержавні
профілактичні
заходи
під
умовною
назвою
«Мігрант» не проводилися.

У зв’язку із запровадженням на
території
держави
карантинних
заходів, спрямованих на запобігання
виникнення
і
поширення
коронавірусної хвороби (COVID-19),
упродовж
2020
року
загальнодержавні
профілактичні
заходи під умовною назвою «Кордон2020» не проводилися, а тому участь
ТО і ТП ДМС у них не
забезпечувалася.
У зв’язку із запровадженням на
території
держави
карантинних
заходів, спрямованих на запобігання
виникнення
і
поширення
коронавірусної хвороби (COVID-19),
упродовж
2020
року
загальнодержавні
профілактичні
заходи під умовною назвою «Трудова
міграція»,
«Студент»
не
проводилися, і тому участь ТО і ТП
ДМС у них не забезпечувалася.
25 лютого 2020 у рамках проєкту
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні», спільно з
Представництвом
Міжнародної
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правоохоронних органів, з питань
підвищення ефективності протидії
нелегальній міграції

організації з міграції в Україні для
територіальних
органів
ДМС
проведено
семінар,
на
якому
презентовано модуль «Нелегальний
мігрант» спеціального програмного
забезпечення підсистеми «Облік
іноземців та біженців» ЄІАС УМП.
У подальшому, у зв’язку із
запровадженням
на
території
держави
карантинних
заходів,
спрямованих
на
запобігання
виникнення
і
поширення
коронавірусної хвороби (СОVID-19),
подібні заходи не проводилися.
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Обмін
через
контактний
аналітичний центр статистичною
та аналітичною інформацією з
питань
протидії
нелегальній
міграції,
щодо
якої
законодавством не встановлено
обмежень стосовно її створення,
збирання, одержання, зберігання,
використання та поширення

ДСІОБГ

Протягом
року

Виконано

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

Обмін
через
контактний
аналітичний центр статистичною та
аналітичною інформацією з питань
протидії нелегальній міграції, щодо
якої законодавством не встановлено
обмежень стосовно її створення,
збирання, одержання, зберігання,
використання
та
поширення,
здійснюється на постійній основі.
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Розроблення проєкту наказу МВС
про внесення змін до наказу МВС
від 29.02.2016 № 141 «Про
затвердження
Інструкції
про
порядок утримання іноземців та
осіб без громадянства в пунктах
тимчасового
перебування
іноземців
та
осіб
без
громадянства,
які
незаконно
перебувають в Україні»

ДСІОБГ,
УЮЗ

Протягом
року

Виконано

Урахування зауважень
Уповноваженого
Верховної Ради України
з прав людини щодо
поліпшення
умов
утримання іноземців та
осіб без громадянства у
пунктах
тимчасового
перебування іноземців та
осіб без громадянства,
які
незаконно
перебувають в Україні

ДСІОБГ розроблено проєкт наказу
МВС «Про затвердження Змін до
Інструкції про порядок утримання
іноземців та осіб без громадянства в
пунктах тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства,
які
незаконно
перебувають
в
Україні».
Проєкт наказу листом ДМС від
07.08.2020 № 8.4-6172/2-20 надіслано
до МВС для опрацювання.
МВС
листом
від
23.09.2020
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№31764/4/36-2020
запропоновано
внести зміни до Інструкції про
порядок утримання іноземців та осіб
без
громадянства
в
пунктах
тимчасового перебування іноземців
та осіб без громадянства, які
незаконно перебувають в Україні,
після прийняття Кабінетом Міністрів
України постанови «Про внесення
змін до Типового положення про
пункт тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства,
які
незаконно
перебувають
в
Україні», проєкт якої надіслано
листом ДМС від 16.09.2020 № 8.47212/1-20 до МВС для подання на
розгляд
Кабінетові
Міністрів
України.
У
звітному
періоді
проєкт
постанови внесено МВС на розгляд
Кабінетові Міністрів України.
З
урахуванням
зауважень
Секретаріату Кабінету Міністрів
доопрацьований проєкт постанови
листом ДМС від 02.12.2020 № 8.49228/1-20 надіслано до МВС для
подальшого надсилання до Кабінету
Міністрів України.
Розділ 7. Запобігання та протидія корупції шляхом підвищення рівня прозорості діяльності ДМС
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ВПЗВК
березень
Виконано
Закон України «Про
Надання допомоги в поданні
Доручення Голови ДМС
запобігання
корупції»
працівниками ДМС, закладів,
22.01.2020 Д/12/1-20.
установ
і
підприємств,
що
Листи ВПЗВК:
належать до сфери її управління,
від 11.02.2019 № 17/48/20,
електронних щорічних декларацій
від 14.02.2020 № 17/58-20,
осіб, уповноважених на виконання
від 10.03.2020 № 17/78-20,
функцій держави та місцевого
від 13.03.2020 №17/86-20,
самоврядування.
від 18.03.2020 № 17/95-20,

від
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від 25.03.2020 №17/110-20.
Доручення Голови ДМС
08.04.2020 №Д/49/1-20.

від
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Проведення
перевірок
УП,
відповідно до Закону України територіальн
«Про очищення влади»
і 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

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 6 працівників ДМС, з них
завершено
2
перевірки,
в
територіальних
органах
ДМС
розпочато 268 перевірок, завершено
284 перевірки, з урахуванням
завершення у 2020 році перевірок,
розпочатих у 2019 році.
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Проведення
спеціальних
УП,
перевірок відповідно до Закону територіальн
України
«Про
запобігання
і органи
корупції»
ДМС

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
або
особливо
відповідального
становища, та посад з

Управлінням персоналу, у разі
необхідності, здійснюються заходи
щодо
організації
проведення
спеціальної перевірки.
За 2020 рік 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
ризиком, призначення на посади яких
здійснюється
Головою
ДМС,
розпочато 3 спеціальних перевірки,
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підвищеним
завершено – 1, в територіальних
корупційним ризиком, і органах
ДМС
проведено
29
внесення змін до деяких спеціальних перевірок.
постанов
Кабінету
Міністрів України»
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Узагальнення
та
аналіз
результатів
Громадського
опитування щодо якості надання
адміністративних послуг ДМС та
надання відповідних пропозицій
керівництву ДМС

ДОЗ

Протягом
року

Виконано

Ініціативний захід

Сервісом
ДМС
«Громадське
опитування» за період з 01.01.2020
по 31.12.2020 скористалося 565 осіб,
з них 255 чоловіків та 310 жінок.
64
%
найбільш
активних
користувачів сервісу «Громадське
опитування» становлять особи у віці
19-35 років (362 повідомлення), а
найменше повідомлень отримано від
осіб
старше
50
років
(28
повідомлень).
Кількість осіб, які пройшли
опитування анонімно (470 осіб), у 4,9
раза вища за кількість осіб, які
вказали ПІП та телефон (95 осіб).
Із загального числа респондентів 34
особи позначили себе як іноземці та
531 особа як громадяни України.
84% від загальної кількості обраних
адміністративних
послуг
ДМС
складають послуги з оформлення
паспорта громадянина України у
вигляді
ID-картки
(263
повідомлення) та для виїзду за
кордон (212 повідомлень).
100% респондентів зазначили, що
отримали
достатню інформацію
щодо
отримуваної
послуги
в
підрозділі ДМС.
93% респондентів вказали, що від
них не вимагали документів, не
передбачених законодавством, та
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97% респондентів повідомили, що
від них не вимагали при отриманні
послуг платежів, не передбачених
законодавством.
72% осіб провели до 30 хвилин в
черзі в територіальному підрозділі
ДМС при отриманні послуг, 12% осіб
відповідно від 30 хвилин до 1 години,
16% осіб – понад одну годину.
95% респондентів зазначили, що не
стикалися з некоректними діями
співробітників ДМС у процесі
отримання послуг.
87% учасників опитування оцінили
культуру мови працівників ДМС як
відмінну або добру.
92% осіб повідомили про дотримання
строків виконання послуг, про які
було повідомлено під час приймання
документів.
85% респондентів оцінили загальний
рівень задоволеності послугами ДМС
як відмінний або добрий.
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Організація
та
участь
у
позапланових/раптових перевірках
територіальних органів/підрозділів
ДМС

ВПЗВК

Протягом
року

Виконано

Закон України «Про
На виконання наказу ДМС від
запобігання корупції»
21.02.2020 № 17/аг «Про проведення
планового внутрішнього аудиту в
Управлінні ДМС у Чернігівській
області»
начальником
ВПЗВК
Гребенюком С.В. взято участь у
проведенні планового внутрішнього
аудиту
щодо
оцінки ефективності управління
бюджетними коштами.
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Розділ 8. Розвиток міжнародного співробітництва в сферах міграції
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Протягом
Виконано
Забезпечення реалізації проєкту
УМЗ,
року
«Підтримка
управління самостійні
міграційними
процесами
та структурні
системою надання притулку»
підрозділи

Ініціативний захід

Протягом
звітного
періоду
ДМС
спільно
з
експертами
Представництва МОМ в Україні
продовжувалася робота з метою
правового врегулювання питання
функціонування
інформаційних
підсистем, які впроваджуються в
ДМС у рамках проєкту ІММІS,
розроблено
ряд
нормативних
документів.
Також продовжувалася робота з
узгодження із
заінтересованими
державними
органами
проєкту
Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо врегулювання питань
ідентифікації та верифікації громадян
України, іноземців та осіб без
громадянства», який розроблено
експертами Представництва МОМ в
Україні з метою забезпечення
належного правового врегулювання
всіх
елементів
модернізованого
спеціалізованого
програмного
забезпечення національної системи
біометричної
верифікації
та
ідентифікації громадян України,
іноземців та осіб без громадянства
(НСБВІ).
Протягом липня – серпня 2020 року
фахівцями ДМС за підтримки
експертів Представництва МОМ в
Україні та з урахуванням досвіду,
отриманого за результатами тренінгів
з управління змінами, розроблено:
- Статут проєкту «Прийняття до
громадянства
згідно
рішення
Президента України та скасування
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рішення про оформлення набуття
громадянства» та графік реалізації
зазначеного проєкту;
- Статут проєкту «Примусове
повернення
та
примусове
видворення» та графік реалізації
зазначеного проєкту;
Статут
проєкту
«Реадмісія
іноземців та осіб без громадянства»
та графік реалізації зазначеного
проєкту.
Наказом ДМС від 16.10.2020 №172
«Про затвердження Плану заходів
ДМС із реалізації Плану заходів для
ДМС за результатами аналізу
робочих процесів ДМС» затверджено
План заходів ДМС із реалізації
Плану заходів для ДМС за
результатами
аналізу
робочих
процесів
ДМС,
підготовленого
експертами Представництва МОМ в
Україні в рамках проєкту (програми)
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні».
Також у рамках компоненту з
управління змінами проєкту IMMIS,
ДМС
спільно
з
експертами
Представництва МОМ в Україні
завершуються
заходи
щодо
розроблення методології управління
проєктами
для
подальшого
використання під час оптимізації
робочих процесів ДМС.
На теперішній час проводяться
заходи з введення в дослідну
експлуатацію
функціонального
модуля
«Нелегальний
мігрант»
підсистеми
«Облік
іноземців
та
біженців»
ЄІАС
УМП
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та
спеціального
програмного
забезпечення системи «Облік запитів
про реадмісію
та транзитне
перевезення»,
розробленого
Представництвом МОМ в Україні
спільно з підрядною організацією
Center of System Integration.
Наразі інформаційна система «Облік
запитів про реадмісію та транзитне
перевезення» проходить
тестові
випробування.
Також протягом липня-вересня
2020 року вжито заходів щодо
забезпечення
належного
рівня
функціональності
інформаційної
підсистеми
«Адміністративні
правопорушення»
ЄІАС
УМП,
зокрема:
за
результатами
проведеної
30.06.2020 модернізації підсистеми
здійснено моніторинг її роботи. На
сьогодні
підсистема
працює
належним чином;
- супроводжено при розгляді в КМУ
проєкт
Закону
України
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо
вдосконалення законодавства у сфері
міграції», в якому передбачено, серед
іншого,
врегулювати
на
законодавчому рівні питання зняття
біометричних
даних
під
час
притягнення осіб до адміністративної
відповідальності
посадовими
особами ДМС. На сьогодні проєкт
схвалений на засіданні Уряду із
зауваженнями і після доопрацювання
буде внесений до Верховної Ради
України
у
встановленому
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законодавством порядку.
Також протягом липня-вересня 2020
року в ПТПІ та ПТРБ проводилися
заходи щодо підготовки до введення
в дослідну експлуатацію модуля
«Пункт тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства»
та «Пункт тимчасового розміщення
біженців»
підсистеми
«Облік
іноземців та біженців» ЄІАС УМП.
При цьому, згідно штатного розпису
на 2020 р. у ПТПІ та ПТРБ введено
посаду фахівця з інформаційних
технологій, визначено працівників
для
роботи
із
зазначеною
підсистемою.
Здійснюється
випробування
підсистеми «Облік осіб, які набули
або
припинили
громадянство
України» ЄІАС УМП на базі УДМС в
Полтавській та Сумській областях, а
також доопрацювання зазначеної
підсистеми.
У вересні 2020 року введено в
дослідну експлуатацію спеціальне
програмне забезпечення підсистеми
«Навчання працівників ДМС» ЄІАС
УМП для професійного навчання,
підвищення
кваліфікації
та
поточного контролю якості знань
працівників ДМС.
Протягом ІІІ кварталу 2020 року
ДМС в рамках проєкту отримано
обладнання на суму: 5 265 759,56
грн, а саме:
- комплекти обладнання (сервери,
пакети сервісної підтримки, дроти
живлення, монтажні комплекти,
платформи
зберігання,
системи
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Продовження співпраці з
провідними
міжнародними
організаціями
у
сфері
регулювання
міграційних
процесів,
зокрема
з
Міжнародною організацією з
міграції,
Управлінням
Верховного Комісара ООН у
справах біженців, Радою Європи
з метою обміну досвідом та
запровадження нових проєктів з
питань регулювання міграційних
процесів

УМЗ,
самостійні
структурні
підрозділи

Протягом
року

Виконано

Ініціативний захід

охолодження, замикаючі панелі,
допоміжні батареї, дроти допоміжної
батареї,
процесори, контролери,
джерела живлення, жорсткі диски,
оперативну пам’ять, патч-корди,
модулі,
з’єднувачі,
кабельні
органайзери, маркуючий матеріал,
утримувачі кабелю) на суму: 5 253
219,56 грн;
- обладнання для забезпечення відеоконтентом підсистеми «Навчання
працівників ДМС» ЄІАС УМП
(цифрова відеокамера та штатив) на
суму: 12 540,00 грн.
Загалом у рамках проєкту отримано
обладнання на загальну суму: 192
364 133,48 грн.
Протягом
звітного
періоду
відбулися зустрічі з представниками
міжнародних
організацій
у
міграційній сфері, основні серед
них були такі:
22 січня 2020 року (м. Київ) –
одинадцяте засідання Керівного
комітету проєкту ІММІС;
26 лютого 2020 року (м. Київ) –
зустріч
з
представниками
Європейського агентства з охорони
зовнішніх кордонів країн-членів
Європейського Союзу (FRONTEX);
3
березня
2020
року
(м.
Київ)
–
зустріч
з
представниками
Міжнародного
центру з розвитку міграційної
політики;
11
березня
2020
року
(м. Київ) – засідання Ради
Управління проєктом IMMIS;
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28 травня 2020 року участь
представників ДМС у третьому
вебінарі
в
рамках Празького
процесу на тему: «Вплив COVID-19
на українських трудових мігрантів в
ЄС»;
09-10 червня 2020 року участь
представника ДМС у першому
онлайн-тренінгу в рамках Празького
процесу на тему: «Профілювання та
ідентифікація на кордоні».
5 серпня 2020 року участь
представників ДМС у онлайнзасіданні
Керівного
Комітету
проєкту IMMIS;
10 вересня 2020 року участь
представників ДМС у Шостому
вебінарі
Празького
процесу
«Міграція і платформна економіка».
24 вересня 2020 року – сьомий
вебінар Празького процесу на тему:
«Рамки законної міграції ЄС:
здобуті
уроки
та
основні
проблеми», який відбувся в онлайнрежимі за допомогою засобів
телекомунікаційного зв’язку;
22 жовтня 2020 року – діалог
Празького процесу на тему: «Новий
пакт ЄС про міграцію та притулок:
яка
роль
міжнародного
співробітництва?», який відбувся в
онлайн-режимі
за
допомогою
засобів
телекомунікаційного
зв’язку;
16-17 листопада 2020 року –
онлайн-засідання
Старших
посадових осіб Празького процесу;
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16-19 листопада 2020 року –
Віденська
міграційна
онлайнконференція на тему: «Шенген,
реформа притулку та європейська
міграційна дипломатія: чи змінив
COVID-19 все?»;
18 листопада 2020 року – онлайнсесія
дванадцятого
щорічного
Діалогу Верховного Комісара ООН
з питань біженців з проблематики
стійкості та інклюзивності;
24-27 листопада 2020 року – 111
сесія Ради МОМ;
17 грудня 2020 року – Дев'ятий
вебінар Празького процесу «Від
кризи біженців до трудової міграції
– і назад? Уроки для міграційної
політики на Західних Балканах»,
проведений професором Анною
Крастевой,
Новий
болгарський
університет.
У
зв’язку
із
ситуацією,
пов’язаною
з
поширенням
коронавірусної інфекції COVID-19,
заплановані заходи у 2020 році
перенесено на невизначений термін.
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Розвиток
взаємодії
з
міжнародними і неурядовими
організаціями
у
виконанні
спільних програм і планів заходів
щодо співробітництва, реалізації
спільних проєктів міжнародної
технічної допомоги у сферах
міграції.

УМЗ,
ДСІОБГ,
ДГПР

Протягом
року

Виконано

Ініціативний захід

Основні
зустрічі
з
представниками міжнародних і
неурядових організацій протягом
2020 року:
22 січня 2020 року (м. Київ) –
одинадцяте засідання Керівного
комітету проєкту ІММІС;
30-31 січня 2020 року (м. Київ) тренінг з управління змінами для
Робочої групи ДМС з реалізації
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Плану заходів щодо оптимізації
робочих процесів ДМС у рамках
проєкту
МОМ
«Підтримка
управління міграцією та притулком
в Україні»;
06-08
лютого
2020
року
(м.
Гельсінкі,
Фінляндська
Республіка)
підписання
Меморандуму про взаєморозуміння
щодо співробітництва між ДМС
України та Імміграційною службою
Фінляндії;
3 березня 2020 року (м. Київ) зустріч
з
представниками
Міжнародного центру з розвитку
міграційної політики;
11
березня
2020
року
(м.
Київ)
- засідання Ради
Управління проєктом IMMIS;
11-13
березня
2020
року
(м. Київ) – участь працівників ТО та
апарату ДМС у тренінгу з
оптимізації робочих процесів ДМС,
а саме: «Виконання рішень про
примусове
видворення»
та
«Виконання рішень про примусове
повернення»;
28 травня 2020 року участь
представників ДМС у третьому
вебінарі
в
рамках Празького
процесу на тему: «Вплив COVID-19
на українських трудових мігрантів в
ЄС»;
09-10 червня 2020 року участь
представника ДМС у першому
онлайн-тренінгу в рамках Празького
процесу на тему: «Профілювання та
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ідентифікація на кордоні»;
5 серпня 2020 року участь
представників ДМС у онлайнзасіданні
Керівного
Комітету
проєкту IMMIS;
10 вересня 2020 року участь
представників ДМС у Шостому
вебінарі
Празького
процесу
«Міграція і платформна економіка»;
24 вересня 2020 року – сьомий
вебінар Празького процесу на тему:
«Рамки законної міграції ЄС:
здобуті
уроки
та
основні
проблеми», який відбувся в онлайнрежимі за допомогою засобів
телекомунікаційного зв’язку;
06 жовтня 2020 року – вебінар на
тему: «Створення більш ефективних
програм повернення і реінтеграції»;
19 жовтня 2020 року – онлайнзустріч
з
представниками
Європейської служби зовнішньої
діяльності
щодо
стратегічного
перегляду мандату КМЕС;
22 жовтня 2020 року – діалог
Празького процесу на тему: «Новий
пакт ЄС про міграцію та притулок:
яка
роль
міжнародного
співробітництва?», який відбувся в
онлайн-режимі
за
допомогою
засобів
телекомунікаційного
зв’язку;
16 листопада 2020 року –
онлайн-нарада під головуванням
Віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції
України
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Стефанішиної О.В. із заступниками
Міністрів,
до
сфери
відповідальності яких належать
питання європейської інтеграції;
16-17 листопада 2020 року –
онлайн-засідання
Старших
посадових осіб Празького процесу;
16-19 листопада 2020 року –
Віденська
міграційна
онлайнконференція на тему: «Шенген,
реформа притулку та європейська
міграційна дипломатія: чи змінив
COVID-19 все?»;
17 листопада 2020 року –
Українсько–британські
онлайнконсультації з метою ознайомлення
представників Великої Британії з
українським досвідом щодо видачі
документів, що посвідчують особу з
безконтактним електронним носієм;
23-24 листопада 2020 року – третя
Міжнародна
конференція
з
управління кордонами;
24-27 листопада 2020 року – 111
сесія Ради МОМ, яка відбулася в
онлайн-режимі;
24 та 26 листопада 2020 року –
учбові онлайн-заходи на тему:
«Найкращі практики з інтеграції
мігрантів
у
відповідності
до
зобов’язань ОБСЄ»;
10 грудня 2020 року – Експертні
консультації
ICMPD
та
Європейської комісії;
17 грудня 2020 року – Дев'ятий
вебінар Празького процесу «Від
кризи біженців до трудової міграції
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Розвивати співробітництво з
державами — членами ЄС, у
тому числі з неурядовими
організаціями,
для
вивчення
кращих європейських практик та
навчання в міграційній сфері

УМЗ,
самостійні
структурні
підрозділи

Протягом
року

Виконано

Ініціативний захід

– і назад? Уроки для міграційної
політики на Західних Балканах»,
проведений професором Анною
Крастевой,
Новий
болгарський
університет.
Повідомляємо, що у зв’язку із
ситуацією,
пов’язаною
з
поширенням
коронавірусної
інфекції COVID-19, заплановані
заходи у 2020 році перенесено на
невизначений термін.
УМЗ
на
постійній
основі
забезпечується
співробітництво
з
державами-членами
ЄС,
міжнародними
та неурядовими
організаціями з метою вивчення
найкращої європейської практики в
міграційній сфері.
06-08
лютого
2020
року
(м.
Гельсінкі,
Фінляндська
Республіка)
–
підписання
Меморандуму про взаєморозуміння
щодо співробітництва між ДМС
України та Імміграційною службою
Фінляндії.
10 вересня 2020 року участь
представників ДМС у Шостому
вебінарі
Празького
процесу
«Міграція
і
платформена
економіка»;
24 вересня 2020 року – сьомий
вебінар Празького процесу на тему:
«Рамки законної міграції ЄС:
здобуті
уроки
та
основні
проблеми», який відбувся в онлайнрежимі за допомогою засобів
телекомунікаційного зв’язку;
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19 жовтня 2020 року – онлайнзустріч
з
представниками
Європейської служби зовнішньої
діяльності
щодо
стратегічного
перегляду мандату КМЕС;
22 жовтня 2020 року – діалог
Празького процесу на тему: «Новий
пакт ЄС про міграцію та притулок:
яка
роль
міжнародного
співробітництва?», який відбувся в
онлайн-режимі
за
допомогою
засобів
телекомунікаційного
зв’язку;
16 листопада 2020 року –
онлайн-нарада під головуванням
Віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції
України
Стефанішиної О.В. із заступниками
Міністрів,
до
сфери
відповідальності яких належать
питання європейської інтеграції;
16-17 листопада 2020 року –
онлайн-засідання
Старших
посадових осіб Празького процесу;
16-19 листопада 2020 року –
Віденська
міграційна
онлайнконференція на тему: «Шенген,
реформа притулку та європейська
міграційна дипломатія: чи змінив
COVID-19 все?»;
17 листопада 2020 року –
Українсько–британські
онлайнконсультації з метою ознайомлення
представників Великої Британії з
українським досвідом щодо видачі
документів, що посвідчують особу з
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Забезпечення проведення 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

УМЗ,
ДСІОБГ,
ДОЗ

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 »

безконтактним електронним носієм;
23-24 листопада 2020 року –
третя Міжнародна конференція з
управління кордонами;
24-27 листопада 2020 року – 111
сесія Ради МОМ, яка відбулася в
онлайн-режимі;
24 та 26 листопада 2020 року –
учбові онлайн-заходи на тему:
«Найкращі практики з інтеграції
мігрантів
у
відповідності
до
зобов’язань ОБСЄ»;
10 грудня 2020 року – експертні
консультації
ICMPD
та
Європейської комісії;
17 грудня 2020 року – Дев'ятий
вебінар Празького процесу «Від
кризи біженців до трудової міграції
– і назад? Уроки для міграційної
політики на Західних Балканах»,
проведений професором Анною
Крастевой,
Новий
болгарський
університет.
Протягом 2020 року проведено
зустрічі з представниками іноземних
країн в Україні, міжнародних та
неурядових
організацій.
Серед
основних заходів можна виділити
такі:
06-08 лютого 2020 року (м.
Гельсінкі, Фінляндська Республіка) –
підписання
Меморандуму
про
взаєморозуміння
щодо
співробітництва між ДМС України та
Імміграційною службою Фінляндії;
03 березня 2020 року (м. Київ) –
зустріч
з
представниками
Міжнародного центру з розвитку
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міграційної політики;
11
березня
2020
року
(м.
Київ)
–
засідання
Ради
Управління проєктом IMMIS;
11-13
березня
2020
року
(м. Київ) – тренінг з питань
оптимізації робочих процесів ДМС
України «Виконання рішень про
примусове
видворення»
та
«Виконання рішень про примусове
повернення»;
28 травня 2020 року участь
представників ДМС у третьому
вебінарі в рамках Празького процесу
на тему: «Вплив COVID-19 на
українських трудових мігрантів в
ЄС»;
09-10 червня 2020 року участь
представника ДМС у першому
онлайн-тренінгу в рамках Празького
процесу на тему: «Профілювання та
ідентифікація на кордоні».
05 серпня 2020 року участь
представників ДМС у онлайнзасіданні
Керівного
Комітету
проєкту IMMIS;
10 вересня 2020 року участь
представників ДМС у Шостому
вебінарі
Празького
процесу
«Міграція і платформна економіка».
24 вересня 2020 року – сьомий
вебінар Празького процесу на тему:
«Рамки законної міграції ЄС:
здобуті
уроки
та
основні
проблеми», який відбувся в онлайнрежимі за допомогою засобів
телекомунікаційного зв’язку;
06 жовтня 2020 року – вебінар на
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тему: «Створення більш ефективних
програм повернення і реінтеграції»;
21 жовтня 2020 року – перша сесія
дванадцятого щорічного Діалогу
Верховного Комісара ООН з питань
біженців, який відбувся в онлайнрежимі за допомогою засобів
телекомунікаційного зв’язку;
22 жовтня 2020 року – діалог
Празького процесу на тему: «Новий
пакт ЄС про міграцію та притулок:
яка
роль
міжнародного
співробітництва?», який відбувся в
онлайн-режимі
за
допомогою
засобів
телекомунікаційного
зв’язку;
04 листопада 2020 року – онлайнсесія
дванадцятого
щорічного
Діалогу Верховного Комісара ООН
з питань біженців з проблематики
захисту;
16 листопада 2020 року –
онлайн-нарада під головуванням
Віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції
України
Стефанішиної О.В. із заступниками
Міністрів,
до
сфери
відповідальності яких належать
питання європейської інтеграції;
16-19 листопада 2020 року –
Віденська
міграційна
онлайнконференція на тему: «Шенген,
реформа притулку та європейська
міграційна дипломатія: чи змінив
COVID-19 все?»;
18 листопада 2020 року –
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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

онлайн-сесія
дванадцятого
щорічного Діалогу Верховного
Комісара ООН з питань біженців з
проблематики
стійкості
та
інклюзивності;
24 та 26 листопада 2020 року –
учбові онлайн-заходи на тему:
«Найкращі практики з інтеграції
мігрантів
у
відповідності
до
зобов’язань ОБСЄ»;
02
грудня
2020
року
–
Дванадцятий
щорічний
діалог
Верховного комісара ООН з питань
біженців з проблематики захисту;
09
грудня
2020
року
–
Дванадцятий
щорічний
діалог
Верховного комісара ООН з питань
біженців з проблематики захисту;
17 грудня 2020 року – Дев'ятий
вебінар Празького процесу «Від
кризи біженців до трудової міграції
– і назад? Уроки для міграційної
політики на Західних Балканах»,
проведений професором Анною
Крастевой,
Новий
болгарський
університет.
У
зв’язку
із
ситуацією,
пов’язаною
з
поширенням
коронавірусної інфекції COVID-19,
заплановані заходи у 2020 році
перенесено на невизначений термін.
Представники ДМС постійно
беруть участь у заходах з питань
обміну досвідом з іноземними
державами
та
міжнародними
організаціями в сфері міграції.
Заходи, які відбулися у 2020 році:
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потребують додаткового
06-08
лютого
2020
року
захисту, в українське (м.
Гельсінкі,
Фінляндська
суспільство на період до Республіка)
підписання
2020 року»
Меморандуму про взаєморозуміння
щодо співробітництва між ДМС
України та Імміграційною службою
Фінляндії;
03
березня
2020
року
(м. Київ) - зустріч з представниками
Міжнародного центру з розвитку
міграційної політики;
11
березня
2020
року
(м.
Київ)
- засідання Ради
Управління проєктом IMMIS;
11-13
березня
2020
року
(м. Київ) - тренінг з питань
оптимізації робочих процесів ДМС
України «Виконання рішень про
примусове
видворення»
та
«Виконання рішень про примусове
повернення»;
05 серпня 2020 року участь
представників ДМС у онлайнзасіданні
Керівного
Комітету
проєкту IMMIS;
10 вересня 2020 року участь
представників ДМС у Шостому
вебінарі
Празького
процесу
«Міграція і платформна економіка»;
24 вересня 2020 року – Сьомий
вебінар Празького процесу на тему:
«Рамки законної міграції ЄС:
здобуті
уроки
та
основні
проблеми», який відбувся в онлайнрежимі за допомогою засобів
телекомунікаційного зв’язку;
06 жовтня 2020 року – вебінар на

61
тему: «Створення більш ефективних
програм повернення і реінтеграції»;
21 жовтня 2020 року – перша
сесія
дванадцятого
щорічного
Діалогу Верховного Комісара ООН
з питань біженців, який відбувся в
онлайн-режимі
за
допомогою
засобів
телекомунікаційного
зв’язку;
22 жовтня 2020 року – діалог
Празького процесу на тему: «Новий
пакт ЄС про міграцію та притулок:
яка
роль
міжнародного
співробітництва?», який відбувся в
онлайн-режимі
за
допомогою
засобів
телекомунікаційного
зв’язку;
04 листопада 2020 року –
онлайн-сесія
дванадцятого
щорічного Діалогу Верховного
Комісара ООН з питань біженців з
проблематики захисту;
16 листопада 2020 року –
онлайн-нарада під головуванням
Віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції
України
Стефанішиної О.В. із заступниками
Міністрів,
до
сфери
відповідальності яких належать
питання європейської інтеграції;
18 листопада 2020 року –
онлайн-сесія
дванадцятого
щорічного Діалогу Верховного
Комісара ООН з питань біженців з
проблематики
стійкості
та
інклюзивності;
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Продовження
консультацій
(переговорів) з метою укладення
імплементаційних протоколів з
державами-членами
Європейського
Союзу
щодо
виконання Угоди між Україною та
ЄС про реадмісію осіб

УМЗ,
ДСІОБГ

Протягом
року

Виконано

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

02
грудня
2020
року
–
Дванадцятий
щорічний
діалог
Верховного комісара ООН з питань
біженців з проблематики захисту;
09
грудня
2020
року
–
Дванадцятий
щорічний
діалог
Верховного комісара ООН з питань
біженців з проблематики захисту;
17 грудня 2020 року – Дев'ятий
вебінар Празького процесу «Від
кризи біженців до трудової міграції
– і назад? Уроки для міграційної
політики на Західних Балканах»,
проведений професором Анною
Крастевой,
Новий
болгарський
університет.
У
зв’язку із
ситуацією,
пов’язаною
з
поширенням
коронавірусної інфекції COVID-19,
заплановані заходи у 2020 році
перенесено на невизначений термін.
Наразі
набрали
чинності
Імплементаційні протоколи до Угоди
між Україною та ЄС про реадмісію
осіб між Кабінетом Міністрів
України та Урядами п’яти країн ЄС:
Австрії, Чехії, Естонії, Польщі та
Литви.
Україною
завершуються
внутрішньодержавні процедури із
набрання
чинності,
вчиненим
17 грудня 2018 року в м. Брюсселі,
Імплементаційним протоколом між
Україною та державами Бенілюксу
(Королівством Бельгія, Великим
Герцогством
Люксембург,
Королівством Нідерланди) до Угоди
між Україною та Європейським
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Співтовариством про реадмісію осіб.
Станом на сьогодні українською
стороною
опрацьовано
проєкти
Імплементаційних протоколів до
Угоди з ЄС та передано їх
дипломатичними
каналами
на
розгляд
компетентних
органів
дванадцяти країн ЄС: Мальти, Греції,
Словенії,
Угорщини,
Хорватії,
Швеції, Словаччини, Італії, Кіпру,
Іспанії, Португалії та Франції.
На
опрацюванні
української
сторони
знаходяться
проєкти
Імплементаційних протоколів із
Німеччиною та Болгарією.
На
завершальній
стадії
знаходиться
підготовка
до
підписання
Імплементаційних
протоколів з Румунією та Латвією.
Так, розпорядженнями Кабінету
Міністрів України від 26.08.2020
№ 1056-р (стосовно Румунії) та
від 09.10.2020 № 1236-р (стосовно
Латвії) Голову ДМС Максима
Соколюка уповноважено підписати
Імплементаційні
протоколи
із
Урядами вказаних держав. Наразі
сторони узгоджують дати, місця та
способи подальшого підписання
згаданих міжнародних документів.
Водночас, реадмісійний діалог не
ведеться з такими країнами ЄС:
Великобританією, оскільки вона
розпочала процедуру «BREXIT»;
Данією та Ірландією, оскільки,
виходячи зі змісту пункту b) статті 1
Угоди про реадмісію між Україною
та ЄС (Визначення), з цими
державами мають укладатися окремі
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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.
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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

Реадмісійний діалог на різних
стадіях
триває
із
Сербією,
Казахстаном, Вірменією, Ліваном,
Таджикистаном,
Азербайджаном,
Афганістаном,
Китаєм,
Іраном,
Індією, Шрі-Ланкою, Бангладеш,
Іраком, Лівією, Нігерією, В’єтнамом
та Пакистаном.
01.08.2020 набрала чинності для
сторін Угода між Україною та
Республікою Білорусь про реадмісію,
вчинена 26 жовтня 2018 року в
м. Гомель.
21 липня 2020 року в ході
державного
візиту
в
Україну
Федерального
президента
Швейцарської Конфедерації було
підписано
Імплементаційний
протокол до Угоди між Україною та
Швейцарською Конфедерацією про
реадмісію осіб, що набрав чинності з
моменту
підписання.
Внаслідок
цього автоматично набрала чинності
для Швейцарії базова Угода між
Україною
та
Швейцарською
Конфедерацією про реадмісію осіб,
вчинена 7 червня 2017 року в
м. Києві (набрала чинності для
України 1 березня 2019 року).
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Проведення консультацій з
метою впровадження найкращих
європейських
практик
щодо
укладення меморандумів/угод про
співробітництво з міграційними
органами іноземних держав

УМЗ

Протягом
року

65
Виконано

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

З
метою
поглиблення
двостороннього співробітництва в
міграційній
сфері
ДМС,
продовжується
опрацювання,
погодження
та
проведення
консультацій
з
представниками
міграційних
органів
Польщі,
В’єтнаму, Молдови, Туреччини,
Латвії, Словаччини, Азербайджану,
Республіки Корея, Катару, ОАЕ,
Саудівської
Аравії,
Індії
та
Казахстану
щодо
підписання
двосторонніх
міжвідомчих
міжнародних
договорів
про
співробітництво у сфері міграції.
ДМС
спільно
з
іншими
заінтересованими
центральними
органами
виконавчої
влади
завершено заходи із підготовки
Меморандуму про взаєморозуміння
між ДМС України та ДМС
Азербайджанської Республіки щодо
співробітництва в міграційній сфері
до підписання.
Так, Віце-прем’єр-міністром з
питань
європейської
та
євроатлантичної інтеграції України
Ольгою Стефанішиною узгоджено
підписання Головою ДМС Максимом
Соколюком цього Меморандуму
(резолюція
Кабінету
Міністрів
України від 13.08.2020 № 33733/1/120).

