
 

Моніторинг міграційної ситуації 
та змін у сфері управління міграцією та кордонами 

 
Жовтень 2018 року 

  

 Складною залишається ситуація з мігрантами та біженцями, які прибувають в ЄС з Близького 
Сходу та Африки. Іспанія врятувала 359 осіб, які намагались потрапити в ЄС морем. На півночі 
Африки мігранти штурмували кордон з Іспанією. 

 Німеччина та Данія продовжили тимчасовий контроль на внутрішніх кордонах ЄС. Австрія 
планує не підписувати Глобальну угоду про безпечну, впорядковану та законну міграцію. 

 Німеччина працює над зміною законодавства для спрощення трудової міграції для громадян 
країн, що не є членами ЄС. 

 Кількість іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово проживають в Україні, 
стабілізувалась, а кількість іммігрантів продовжує зростати. 

 За даними Євростату українці перші в ЄС за кількістю дозволів на проживання, виданих 
вперше. Найчастіше українці отримували дозволи на проживання в Польщі. 

 З закінченням туристичного сезону на 67% зменшилась кількість виданих паспортів громадян 
України для виїзду за кордон. 

 Запроваджено кримінальну відповідальність за незаконне перетинання кордону з метою 
заподіяння шкоди інтересам держави. 

 Голова Державної прикордонної служби України анонсував створення Регіонального 
управління морської охорони для посилення охорони державного кордону в Чорному, 
Азовському морях та на річці Дунай. 

 ВПО отримали можливість ставати на соціальний квартирний облік на рівні з іншими 
вразливими категоріями населення. Розширено можливості ВПО-учасників програми 
«Доступне житло». 

 В рамках просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми понад 200 населених пунктів 
України взяли участь в «мовчазній ході». 

 Відбулося шосте засідання Керівного комітету проекту «Підтримка управління міграцією та 
притулком в Україні». 

  

Основні події та тенденції місяця 
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Ситуація з мігрантами, що прибувають з Африки в країни ЄС залишається складною. Наприкінці 
жовтня внаслідок штурму близько 200 мігрантів потрапили в іспанський анклав на Півночі Африки, 
ще 141 мігранта МВС Марокко депортує в країни походження, один мігрант загинув1. Іспанія вимагає 
від ЄС збільшити фінансову допомогу для Марокко, яке в минулому році зупинило 65 тис. мігрантів 
на їхньому шляху в Європу2. У грецькому місті Салоніки суттєво збільшилась кількість мігрантів, які 
перетинають сухопутний кордон з Туреччиною поза місцями пропуску3. Іспанська морська 
рятувальна служба врятувала 359 осіб, які намагалися потрапити на територію Іспанії з 
Середземного моря на семи невеликих човнах. 

15 жовтня прем’єр-міністри Польщі Матеуш Моравєцький і Чехії Андрій Бабіш висловилися проти 
планів ЄС4 збільшити кількість персоналу прикордонної агенції Євросоюзу Frontex, що, на їхню 
думку, вплине на брак фінансування інфраструктурних проектів5..Єврокомісія планує до 2020 року 
збільшити кількість працівників Frontex до 10 тисяч задля зміцнення зовнішніх кодонів ЄС6. 

Італія надіслала патрулі на кордон з Францією7 після того, як французький поліцейський фургон 
висадив двох мігрантів африканського походження в італійському лісі неподалік кордону8. Кількома 
днями пізніше з’явилась інформація про те, що Франція намагалася повернути неповнолітніх 
мігрантів через кордон до Італії. Обидва випадки Франція назвала помилками прикордонників9. 

У жовтні уряд Данії оголосив про продовження тимчасового контролю на кордоні з Німеччиною, що 
був запроваджений ще в 2016 році, ще на 6 місяців через загрозу тероризму та тиск на зовнішні 
кордони ЄС10. Через відсутність передумов для скасування контролю на внутрішніх кордонах уряд 
Німеччини теж продовжив на півроку дію вибіркового контролю, який був запроваджений 2015 року 
на кордоні з Австрією11. Окрім Данії та Німеччини, контроль також здійснюють Франція, Швеція та 
Норвегія12. 

                                                           
1 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/22/7088481/ 
2 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/9/7087952/ 
3 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/8/7087913/ 
4 https://www.yahoo.com/news/eu-offer-proposals-external-border-protection-142225710.html 
5 https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/poland-czech-republic-against-eu-border-guard-plan/ 
6 https://p.dw.com/p/30wo8 
7 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/21/7088432/ 
8 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/16/7088253/ 
9 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/24/7088561/ 
10 https://www.reuters.com/article/us-denmark-security/denmark-extends-controls-on-german-border-due-to-
terrorism-threat-idUSKCN1MM17E?il=0 
11 goo.gl/pWp4ir 
12 Там само. 

1. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА МІГРАЦІЙНУ 
СИТУАЦІЮ ТА МІГРАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ В УКРАЇНІ 

1.1. Соціально-політична ситуація у світі 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/22/7088481/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/9/7087952/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/8/7087913/
https://www.yahoo.com/news/eu-offer-proposals-external-border-protection-142225710.html
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/poland-czech-republic-against-eu-border-guard-plan/
https://p.dw.com/p/30wo8
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/21/7088432/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/16/7088253/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/24/7088561/
https://www.reuters.com/article/us-denmark-security/denmark-extends-controls-on-german-border-due-to-terrorism-threat-idUSKCN1MM17E?il=0
https://www.reuters.com/article/us-denmark-security/denmark-extends-controls-on-german-border-due-to-terrorism-threat-idUSKCN1MM17E?il=0
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Австрія, яка з 1 липня головує в Раді ЄС, повідомила про те, що не буде підписувати глобальну 
міграційну угоду13. Переговори про угоду тривали з 2016 року — ухвалений в липні текст14 мають 
підписати в грудні в Марокко. Від підписання міграційної угоди також відмовилися Угорщина15, 
Сполучені Штати Америки16. 

У проекті державного бюджету на наступний рік коаліційний уряд Італії заклав різке збільшення 
державних витрат, зокрема на виконання передвиборчих обіцянок17. Після перемовин в уряді в 
бюджеті, зокрема, передбачено базовий дохід (так званий «дохід за громадянство») у розмірі 
780 євро. Дефіцит бюджету на 2019 рік закладено в розмірі 2,4% ВВП, але через великий державний 
борг Італії рекомендовано встановлювати дефіцит на рівні 1,6% ВВП18. 23 жовтня Європейська 
комісія вирішила відхилити проект бюджету Італії та попросити Рим представити новий протягом 
трьох тижнів19. 

На початку жовтня в Німеччині уряд узгодив концепцію майбутнього закону про трудову міграцію з 
країнами, що не є членами ЄС. Згідно з новим законом кваліфіковані працівники з професійною 
освітою матимуть менше обмежень при працевлаштуванні в Німеччині20. Уряд збереже за собою 
право обмежувати трудову міграцію на певні категорії посад. Громадяни третіх країн зможуть 
отримати робочу візу на півроку, вже в Німеччині обирати роботодавця, а згодом зареєструватися 
на біржі праці21. Разом з тим в Німеччині набирають популярності праві рухи, зокрема в екстремізмі 
підозрюють ультраправу партію «Альтернативи для Німеччини»22. Водночас у жовтні в німецьких 
містах пройшли протести проти ультраправих сил23,24,25. 

Польські роботодавці стурбовані перспективою переорієнтації українців на західні ринки праці, 
зокрема на Чехію чи Словаччину26. Якщо країни-сусіди відкриють ринок праці для працівників з-за 
меж ЄС, з Польщі до Німеччини, наприклад, зможуть виїхати одразу 59% українських заробітчан27. 
Спікер сейму Польщі Марек Кухцінський заявив, що у найближчі роки Польща надалі потребуватиме 
робочої сили з України28. 

У Польщі триває робота над змінами положень про щеплення іноземців, які прибувають до країни. 
На думку санітарних служб Польщі ці законодавчі зміни викликані низьким рівнем вакцинації в 
сусідній Україні29. Раніше були зафіксовані випадки захворювання на кір серед українських трудових 

                                                           
13 https://www.dw.com/en/austria-to-withdraw-from-un-migration-treaty/a-46097012 
14 https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/07/migration.pdf 
15 http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/hivatalosan-is-bejelentette-
magyarorszag-kilepeset-a-globalis-migracios-csomag-elfogadasi-folyamatabol 
16 https://www.theguardian.com/world/2017/dec/03/donald-trump-pulls-us-out-of-un-global-compact-on-
migration 
17 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/2/7087626/ 
18 https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/10/2/7087610/ 
19 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/23/7088524/ 
20 https://www.germany-visa.org/germanys-new-immigration-laws-open-door-for-skilled-labor/ 
21 https://www.dw.com/en/new-german-immigration-laws-agreed-at-government-meeting/a-45722498 
22 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/12/7088149/ 
23 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/13/7088160/ 
24 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/22/7088445/ 
25 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/8/7087892/ 
26 https://www.rp.pl/Biznes/310289935-Zly-sen-polskich-pracodawcow-Widmo-odplywu-Ukraincow.html 
27 https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2475481-bilsist-ukrainskih-zarobitcan-ne-planuut-lisatisa-u-polsi.html 
28 https://www.radiosvoboda.org/a/migracia-v-polschu-22-govtnja-2018/29557550.html 
29 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/17/7088294/ 

https://www.dw.com/en/austria-to-withdraw-from-un-migration-treaty/a-46097012
https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/07/migration.pdf
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/hivatalosan-is-bejelentette-magyarorszag-kilepeset-a-globalis-migracios-csomag-elfogadasi-folyamatabol
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/hivatalosan-is-bejelentette-magyarorszag-kilepeset-a-globalis-migracios-csomag-elfogadasi-folyamatabol
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/03/donald-trump-pulls-us-out-of-un-global-compact-on-migration
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/03/donald-trump-pulls-us-out-of-un-global-compact-on-migration
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/2/7087626/
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/10/2/7087610/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/23/7088524/
https://www.germany-visa.org/germanys-new-immigration-laws-open-door-for-skilled-labor/
https://www.dw.com/en/new-german-immigration-laws-agreed-at-government-meeting/a-45722498
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/12/7088149/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/13/7088160/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/22/7088445/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/8/7087892/
https://www.rp.pl/Biznes/310289935-Zly-sen-polskich-pracodawcow-Widmo-odplywu-Ukraincow.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2475481-bilsist-ukrainskih-zarobitcan-ne-planuut-lisatisa-u-polsi.html
https://www.radiosvoboda.org/a/migracia-v-polschu-22-govtnja-2018/29557550.html
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/17/7088294/
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мігрантів30. З іншого боку, у польському парламенті було схвалене парламентське обговорення 
скасування обов'язкових щеплень для дітей31. 

18 жовтня парламент Литви проголосував за проведення референдуму щодо розширення інституту 
подвійного громадянства32. На референдумі пропонують змінити положення Конституції країни, у 
якому йдеться, що ніхто не може бути одночасно громадянином Литви й іншої держави, за винятком 
передбачених законом випадків33. Раніше Європейська комісія34 озвучувала занепокоєння через 
ситуацію із «золотими паспортами», що отримуються в обмін на інвестиції, а в жовтні міжнародні 
неурядові організації35 заявили, що ЄС повинен встановити загальні стандарти і механізми для 
зниження ризику корупції за такими програмами. 

Чеський президент Мілош Земан, виступаючи в одному з сіл Чехії звинуватив місцевих ромів в 
утриманстві. Європейський центр з прав ромів назвав такі висловлювання «расистським»36, а сотні 
ромів, обурені словами президента, виклали фото в мережу для спростування слів Земана37. Земан 
відмовився переглядати свої слова щодо ромів38. У відповідь активісти заявили, що цьогорічний 
традиційний ромський парад гордості проведуть на знак протесту проти висловлювань 
президента39. 

3 жовтня Верховний суд Угорщини виправдав40 колишню працівницю ЗМІ: вона зробила підніжку 
біженцю на кордоні Угорщини та Сербії у вересні 2015 року, який тримав дитину та втікав від 
правоохоронців41. Хоча в 2017 році жінку засудили до трьох років умовно за хуліганство, зараз 
Верховний суд вирішив, що її потрібно було засудити за дрібне правопорушення, а не кримінальний 
злочин, і виправдав42. 

На початку жовтня Польща, Угорщина, Словаччина та Чехія оголосили про план будівництва 
високошвидкісного залізничного сполучення між Будапештом та Варшавою: швидкість потягів 
становитиме 250 км/год і вони зупинятимуться у Будапешті, Братиславі, Брно та Варшаві43. 29 жовтня 
в турецькому місті Стамбулі відкрився найбільший аеропорт-хаб у світі, який зможе обслуговувати 
до 200 млн. пасажирів на рік44. 

                                                           
30 https://wiadomosci.onet.pl/kraj/dzienni-gazeta-prawna-zagrozenie-odra-ze-wschodu-potrzebna-zmiana-
procedur/b5v7t3w?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc
=ucs&utm_v=2 
31 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/5/7087807/ 
32 http://www.xinhuanet.com/english/2018-10/19/c_137542511.htm 
33 https://ru.delfi.lt/news/politics/sejm-litvy-obyavlyaet-referendum-po-dvojnomu-grazhdanstvu.d?id=79354377 
34 https://www.dw.com/uk/у-єс-зявляться-нові-правила-надання-громадянства/a-44978388 
35 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/10/7088013/ 
36 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/2/7087634/ 
37 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/4/7087751/ 
38 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/5/7087832/ 
39 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/22/7088472/ 
40 https://hungarytoday.hu/top-court-clears-camerawoman-who-kicked-migrants-of-disorderly-conduct-charges/ 
41 https://hvg.hu/itthon/20150908_Menekulteket_rugdosott_egy_operator_Roszk 
42 https://hungarytoday.hu/top-court-clears-camerawoman-who-kicked-migrants-of-disorderly-conduct-charges/ 
43 https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-express-railway-project-unveiled/ 
44 http://www.igairport.com/en/press-center/press-room/the-golden-age-of-turkish-aviation-industry-is-coming-
on-the-95th-anniversary-of-the-foundation-of-the-republic 

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/dzienni-gazeta-prawna-zagrozenie-odra-ze-wschodu-potrzebna-zmiana-procedur/b5v7t3w?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/dzienni-gazeta-prawna-zagrozenie-odra-ze-wschodu-potrzebna-zmiana-procedur/b5v7t3w?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/dzienni-gazeta-prawna-zagrozenie-odra-ze-wschodu-potrzebna-zmiana-procedur/b5v7t3w?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/5/7087807/
http://www.xinhuanet.com/english/2018-10/19/c_137542511.htm
https://ru.delfi.lt/news/politics/sejm-litvy-obyavlyaet-referendum-po-dvojnomu-grazhdanstvu.d?id=79354377
https://www.dw.com/uk/у-єс-зявляться-нові-правила-надання-громадянства/a-44978388
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/10/7088013/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/2/7087634/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/4/7087751/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/5/7087832/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/22/7088472/
https://hungarytoday.hu/top-court-clears-camerawoman-who-kicked-migrants-of-disorderly-conduct-charges/
https://hvg.hu/itthon/20150908_Menekulteket_rugdosott_egy_operator_Roszk
https://hungarytoday.hu/top-court-clears-camerawoman-who-kicked-migrants-of-disorderly-conduct-charges/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-express-railway-project-unveiled/
http://www.igairport.com/en/press-center/press-room/the-golden-age-of-turkish-aviation-industry-is-coming-on-the-95th-anniversary-of-the-foundation-of-the-republic
http://www.igairport.com/en/press-center/press-room/the-golden-age-of-turkish-aviation-industry-is-coming-on-the-95th-anniversary-of-the-foundation-of-the-republic
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2 жовтня в Греції затримали судно під прапором України, на борту якого перебували 65 мігрантів45. 
Того ж дня в Греції затримали українця, який працював капітаном на судні під прапором Ліберії, за 
підозрою в діяльності, пов’язаній з торгівлею наркотиками46. 27 жовтня неподалік Нігерії пірати 
захопили посольське судно PomeraniaSky, на борту якого був українець47. 29 жовтня в Одесу 
повернувся українець, який разом з 11 членами міжнародного екіпажу торгового судна MV був 
захоплений у полон нігерійськими піратами у вересні48. 

 

У столиці Інгушетії пройшли багатолюдні протести проти передачі земель Чечні, виникли сутички 
між правоохоронцями та протестуючими. Протести почалися 4 жовтня. В Афганістані посилилися 
сутички між Талібаном та силами правопорядку через парламентські вибори 20 жовтня. Уряд 
повідомив про 193 інциденти. Протягом місяця Талібаном було скоєно низку терористичних атак. 
Під час однієї з них було вбито керівника місцевої поліції. У Чаді посилилися сутички між Боко Харам 
та силами правопорядку, щонайменше 62 особи загинуло. Також посилилися сутички у Камеруні 
після виборів. На півночі Боко Харам продовжував напади. 1 жовтня сепаратисти підняли прапор 
самопроголошеної Амбазонії, у відповідь військові спалили багато будинків в Екона і Мамуну на 
південному заході країни. У Гвінеї відбулися сутички між протестуючими та силами правопорядку, є 
загиблі. У Демократичній Республіці Конго посилилися сутички між бойовиками та військовими, під 
час яких було вбито десятки людей. У Сомалі тривають сутички між бойовиками, близько 100 людей 
загинуло49. 

Унаслідок сильних опадів було затоплено 2 545 будинків у Краснодарські області в Росії, 
постраждали десятки тисяч людей. 25 жовтня губернатор оголосив надзвичайний стан50. 

У жовтні 2018 року найбільш напруженою ситуація була в Сомалі, Чаді, Демократичній Республіці 
Конго, Камеруні, Гвінеї та в Росії на Північному Кавказі. Конфлікти в інших країнах та регіонах 
залишалися приблизно на тому ж рівні, що й попереднього місяця. 

Інших значних надзвичайних подій, зокрема в країнах, які межують з Україною, що могли б вплинути 
на міграційну ситуацію в Україні, не виявлено. 

 

Ситуація в зоні ООС та в окупованому Криму в жовтні 2018 року була напруженою. Основні події, що 
сталися за місяць, можна переглянути на офіційному сайті Інформаційно-аналітичного центру 
Національної безпеки України51. Кількість обстрілів на лінії фронту ООС за жовтень 2018 року 
склала 652, що на 130 менше ніж у вересні 2018 року. Інтенсивність обстрілів дещо зменшилася у 
другій половині жовтня. Детальнішу інформацію щодо обстрілів, поранених, загиблих та 
надзвичайних подій у зоні проведення ООС можна переглянути на офіційній Facebook-сторінці 
ООС52. 

                                                           
45 http://www.ekathimerini.com/233215/article/ekathimerini/news/ukraine-flagged-vessel-carrying-65-migrants-
intercepted 
46 https://www.unian.ua/society/10309263-u-greciji-areshtuvali-ukrajinskogo-moryaka-i-zvinuvatili-v-narkotorgivli-
sprava-maye-nizku-nezrozumilih-detaley.html 
47 https://www.rmf24.pl/fakty/news-news-rmf-fm-polacy-porwani-przez-piratow-u-wybrzezy-nigerii,nId,2650694 
48 goo.gl/GQnj6Q 
49 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch 
50 https://reliefweb.int/disaster/fl-2018-000360-rus 
51 http://mediarnbo.org/ 
52 www.facebook.com/pressjfo.news 

1.2. Військові конфлікти та надзвичайні події у світі 

1.3. Події у зоні ООС та в окупованому Криму, а також інші надзвичайні події в Україні 

http://www.ekathimerini.com/233215/article/ekathimerini/news/ukraine-flagged-vessel-carrying-65-migrants-intercepted
http://www.ekathimerini.com/233215/article/ekathimerini/news/ukraine-flagged-vessel-carrying-65-migrants-intercepted
https://www.unian.ua/society/10309263-u-greciji-areshtuvali-ukrajinskogo-moryaka-i-zvinuvatili-v-narkotorgivli-sprava-maye-nizku-nezrozumilih-detaley.html
https://www.unian.ua/society/10309263-u-greciji-areshtuvali-ukrajinskogo-moryaka-i-zvinuvatili-v-narkotorgivli-sprava-maye-nizku-nezrozumilih-detaley.html
https://www.rmf24.pl/fakty/news-news-rmf-fm-polacy-porwani-przez-piratow-u-wybrzezy-nigerii,nId,2650694
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch
https://reliefweb.int/disaster/fl-2018-000360-rus
http://mediarnbo.org/
file:///C:/Users/Home/Desktop/www.facebook.com/pressjfo.news
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За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, було зареєстровано збільшення 
жертв серед цивільного населення — з 12 у серпні до 20 у вересні (5 загинуло та 15 було поранено) 
внаслідок бойових дій на сході України. 11 вересня було обстріляно школу в селищі Золоте-5 
Луганської області. 30 вересня троє дітей загинули та одна дитина зазнала поранень через 
спрацювання вибухового пристрою у лісі поблизу Горлівки Донецької області53. 
Протягом жовтня 2018 року в Україні сталося шість ситуацій, які класифікуються ДСНС як 
надзвичайні54,55,56,57,58. Одна з цих ситуацій, а саме пожежа з подальшою детонацією боєприпасів на 
території військового арсеналу Міністерства оборони поблизу смт. Дружба Ічнянського району, яка 
тривала з 9 по 24 жовтня, призвела до евакуації понад 12,5 тис. осіб59. Під час моніторингу офіційної 
веб-сторінки Національної поліції України не виявлено жодних надзвичайних подій, які могли б 
викликати переміщення населення60. 

 

 

Станом на 1 вересня 2018 року населення України, за оцінкою, складає 42 234 тис. осіб (без 
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя)61,62. 
Графік, який ілюструє зменшення кількості населення впродовж січня-серпня 2018 року на 
152,4 тис. осіб, опубліковано в експрес-випуску Державної служби статистики63. Згідно з даними 
Державної служби статистики у січні-серпні 2018 року на 100 померлих припадало 
58 живонароджених, що призвело до зменшення кількості населення внаслідок природного 
скорочення населення на 163,1 тис. осіб64. 

У січні-серпні 2018 року кількість прибулих (363,8 тис. осіб) була більшою за кількість вибулих 
(353,1 тис. осіб), а міграційний приріст населення становив 10,7 тис. осіб (за даними 
реєстрації/зняття з реєстрації). Розрахунки на основі даних Державної служби статистики України 
про реєстрацію та зняття з реєстрації65 показують, що в серпні 2018 року в Україні кількість прибулих 
склала 63,6 тис. осіб, а кількість вибулих — 63,3 тис. осіб. Найбільший приріст у серпні 2018 року 
спостерігався у Київській (3,1 тис. осіб), Дніпропетровській (0,65 тис. осіб) та Одеській (0,55 тис. осіб) 

                                                           
53 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_humanitarian_snapshot_20181019_ua_0.pdf 
54 http://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/84571.html 
55 http://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/84429.html 
56 http://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/84182.html 
57 http://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/83788.html 
58 http://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/83665.html 
59 http://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/84791.html 
60 https://www.npu.gov.ua/news/ 
61 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/kn/kn_u/kn0818_u.html 
62 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо 
державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. 
63 http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/10/155.pdf 
64 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/pp/pp_u/pp0818_u.html 
65 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

2. МІГРАЦІЙНА СИТУАЦІЯ 

2.1. Демографічна ситуація 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_humanitarian_snapshot_20181019_ua_0.pdf
http://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/84571.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/84429.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/84182.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/83788.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/83665.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/84791.html
https://www.npu.gov.ua/news/
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/kn/kn_u/kn0818_u.html
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/10/155.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/pp/pp_u/pp0818_u.html
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областях. Найбільше скорочення у серпні 2018 року спостерігалося у Донецькій (-1,2 тис. осіб), 
Луганській (-0,61 тис. осіб) та Вінницькій (-0,38 тис. осіб) областях66. 

Дані щодо кількості працездатного населення, а також населення віком до 15 років, сільського та 
міського населення наведено у звіті за червень 2018 року. 

Демографічні ризики67 

Враховуючи помірне зменшення населення України, середнє переважання кількості померлих над 
народженими, зменшення кількості працездатного населення, зменшення населення віком до 
15 років та уповільнення темпів урбанізації, можна сказати, що рівень демографічного ризику є 
таким, що насторожує. 

 

Як зазначалося у звіті за вересень 2018 року, за оцінкою Державної служби статистики України 
валовий внутрішній продукт у II кварталі 2018 року порівняно з попереднім кварталом збільшився 
на 1%, а порівняно з II кварталом 2017 року — на 3,8%68. У вересні 2018 року проти серпня 2018 року 
сезонно скоригований індекс промислової продукції становив 100%, а порівняно з вереснем 
2017 року — 99,3%69. 

Кількість зареєстрованих безробітних продовжувала зменшуватись: у вересні показник становив 
287,1 тис. осіб (1% населення працездатного віку), що на 5,7 тис. осіб менше, ніж у серпні 2018 року 
(292,8 тис. осіб) та на 10,9 тис. осіб менше, ніж у липні 2018 року (298 тис. осіб)70. Попит на працю у 
вересні 2018 року зменшився (97 тис. вакансій) проти серпня 2018 року (100,3 тис. вакансій)71. 
Навантаження на одну вакансію залишилось на рівні серпня 2018 року майже 3 особи на одну 
вакансію. Усього за період з січня по вересень 2018 року 625,5 тис. осіб отримали роботу (у т.ч. до 
набуття статусу безробітного), з них 289,8 тис. осіб отримали роботу за направленням служби 
зайнятості72. 

Дані щодо рівнів зайнятості та безробіття населення у ІІ кварталі 2018 року за методологією МОП 
наведено у звіті за вересень 2018 року. 

Середня номінальна заробітна плата у вересні 2018 року становила 9 042 грн., що у 2,4 рази вище 
рівня мінімальної заробітної плати (3 723 грн.). Темп зростання середньої номінальної заробітної 
плати порівняно із серпнем 2018 року становив 100,7%, а порівняно з вереснем 2017 року — 123%. 
Індекс реальної заробітної плати у вересні 2018 року проти серпня 2018 року становив 98,8%, а проти 
вересня 2017 року — 112,9%73. Станом на 1 жовтня заборгованість із виплати заробітної плати 
становила 2 889 млн. грн. (106,5%, якщо порівняти з 1 вересня 2018 року)74, що відповідає 

                                                           
66 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/mr/mr_u/arh_mr2018_u.html 
67 Тут і далі ризикам присвоюється одна з оцінок: «критичний», «такий, що насторожує» або «допустимий», 
де «критичний» — це ризик з найбільшою ймовірністю реалізації, а «допустимий» — найнижчою. 
68 http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/09/140.pdf 
69 http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/10/161.pdf 
70 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/rp/sz_br/sz_br_u/kzbr_m_u2018.htm 
71 https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/dotatky_pp_veresen_2.xls 
72 https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/dodatky_25.xlsx 
73 http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/10/162.pdf 
74 http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/10/163.pdf 

2.2. Соціально-економічна ситуація 
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4,1% фонду оплати праці (на 0,2 відсоткового пункту (в.п.) більше, ніж у попередньому звітному 
періоді)75. 

Інфляція на споживчому ринку у вересні 2018 року проти попереднього місяця становила 1,9%, а з 
початку року — 5,6%. Базова інфляція у вересні 2018 року проти попереднього місяця становила 
1,9%, з початку року — 5,5%. У річному вимірі інфляція у вересні 2018 року дещо спала і становила 
8,9% (проти 9% у серпні 2018 року76)77. 

У вересні 2018 року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 
отримували 2 617,2 тис. домогосподарств. У січні-вересні 2018 року призначено субсидії 3 156,3 тис. 
домогосподарств, а проти відповідного періоду 2017 року кількість таких домогосподарств 
зменшилася на 59,2%78. 

Ризики у соціально-економічній сфері 

Зростання розміру ВВП, повзуча інфляція, просування у рейтингу «Doing Business», зростання обсягів 
реалізованої промислової продукції та високе значення індексу людського розвитку, зростання 
приватних грошових переказів в Україну з-за кордону дозволяють зробити висновок, що рівень 
ризику у соціально-економічній сфері є допустимим. 

 

Як повідомляє ДПСУ, у вересні 2018 року іноземці - громадяни 181 країни та особи без громадянства 
в’їжджали в Україну 1 291 тис. разів79. 

Кількість перетинів кордону іноземцями та особами без громадянства (ІОБГ) в Україну 
(мільйонів разів, січень 2017-вересень 2018 року)80: 

 

                                                           
75 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdn/Fop_ed/Fop_ed2018_u.xlsx 
76 http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/09/137.pdf 
77 http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/10/152.pdf 
78 http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/10/158.pdf 
79 Відповідно до даних, які було отримано за запитом від Державної прикордонної служби України. 
80 Там само. 
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Найбільше перетинів кордону у вересні 2018 року здійснили громадяни Молдови — 362,9 тис. разів, 
громадяни Білорусі — 228,2 тис. разів, громадяни Росії — 151 тис. разів та громадяни Польщі — 
100,6 тис. разів81. Суттєве зростання кількості перетинів кордону громадянами цих країн у серпні 
2018 року має сезонний характер, і вже у вересні можна спостерігати суттєве зменшення кількості 
перетинів. Дані за вересень зафіксували збільшення на 60,4% кількості перетинів державного 
кордону громадянами Ізраїлю у порівнянні з минулим місяцем (58,1 тис. у вересні на противагу 
36,2 тис. у серпні). Це пов’язано з прибуттям в Україну хасидів-паломників на святкування 
єврейського Нового року82. 

Кількість перетинів кордону громадянами Молдови, Білорусі, Росії та Польщі на вʼїзд в Україну 
(тис. разів, січень-вересень 2018 року)83: 

 

Як повідомляє ДПСУ, громадяни України перетнули кордон 5 256,6 тис. разів у вересні 2018 року, з 
них 2 707,9 тис. разів — у напрямку з України. Прямуючи за межі України, у 76,9% випадків 
громадяни України перетинали кордон по землі, у 22,9% — повітрям та у 0,2% - морем84. 

 

 

 

                                                           
81 Там само. 
82 https://dpsu.gov.ua/ua/news/desyatki-tisyach-palomnikiv-hasidiv-pribuli-v-ukrainu-na-svyatkuvannya-novogo-
5779-roku/ 
83 Відповідно до даних, які було отримано за запитом від Державної прикордонної служби України. 
84 Там само. 
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Кількість перетинів кордону українцями на виїзд з України (млн. разів, січень-вересень 2017, 
2018 років)85: 

 

На основі даних ДПСУ УВКБ ООН веде щомісячний моніторинг перетину лінії розмежування між 
Україною й Кримом, Україною та тимчасово неконтрольованою територією Донецької та Луганської 
областей. Протягом вересня 2018 року лінію розмежування в обох напрямках перетнули 1 402 тис. 
осіб, з них 685 тис. — на в’їзд до контрольованої українською владою території України та 717 тис. — 
на виїзд86. У вересні 2018 року зафіксовано зменшення загальної кількості перетинів на 17,8%, якщо 
порівняти з серпнем 2018 року. Станом на 26 жовтня 2018 року 1 980 ІОБГ звернулися до органів 
ДМС за спеціальними дозволами для в’їзду на тимчасово окуповану територію України. За цей 
період було видано 1 945 дозволів, відмовлено у видачі у 5 випадках87. 

ДПСУ опублікувала аналіз даних, що свідчить про тенденції до зменшення відвідування в 2015-
2017 роках півострова Крим. Зокрема, упродовж туристичного сезону (з травня по вересень) на 
адміністративній межі з окупованим Кримом зафіксовано 1,4 мільйона перетинів, з яких 690 тисяч 
разів — громадянами України в напрямку півострова і 713 тисяч разів з Криму. Натомість окупаційна 
влада заявляє про рекордні 6,1 мільйони туристів, з яких близько 1 мільйона українців, при цьому 
зараховуючи до туристів і тих, хто перетинає адміністративну межу для відвідування родичів88. 

 

                                                           
85 Там само. 
86 https://bit.ly/2ipWCBf 
87 https://dmsu.gov.ua/assets/files/statistic/week/immi-26-10-2018.pdf 
88 https://dpsu.gov.ua/ua/news/okupanti-v-krimu-namagayutsya-namalyuvati-neisnuyuchu-kartinu-turistichnogo-
sezonu/  
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У січні-вересні 2018 року було розглянуто 9 672 справи про надання дозволу на імміграцію та 
відмовлено у наданні дозволу на імміграцію у 203 випадках89. 

Видані дозволи на імміграцію та посвідки на постійне проживання (штук, січень-
вересень 2018 року)90: 

  Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Всього 

В
и

д
ан

о
 д

о
зв

о
л

ів
 н

а
 

ім
м

іг
р

ац
ію

 

Всього 990 1 200 1 243 1 279 1 367 1 027 1 127 1 088 1 089 10 410 

іммігрантам у 

межах квот 
160 183 160 139 237 156 197 233 292 1 757 

іммігрантам 

поза квотами  
830 1 017 1 083 1 140 1 130 871 930 855 797 8 653 

Оформлено 
посвідок на 
постійне 
проживання 

1 708 1 441 2 098 2 175 2 511 1 980 2 417 2 396 2 033 18 759 

Переважна більшість посвідок на постійне проживання була видана іммігрантам поза квотами на 
основі перебування у шлюбі понад два роки з особою, яка є громадянином України, дітям і батькам 
громадян України та особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним 
походженням. З початку року 14 дозволів на імміграцію були видані «закордонним українцям», 
подружжям закордонних українців та їхнім дітям91. 

У вересні 2018 року 275 030 іммігрантів перебували на обліку в Україні, що складає 0,65% населення 
України. З них найбільша кількість — громадяни Росії (151 519 осіб), Молдови (18 608 осіб), 
Азербайджану (12 469 осіб), Вірменії (11 856 осіб), Грузії (10 557 осіб) та Білорусі (8 956 осіб), а також 
5 060 осіб без громадянства92. 

Посвідки на тимчасове проживання ІОБГ в Україні (січень-вересень 2018 року)93: 

 Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Всього 

Перебуває на 

обліку ІОБГ 

(станом на 

вказаний 

місяць, осіб) 

91 264 91 916 93 496 94 422 94 923 94 859 92 522 92 273 92 608 92 608 

Оформлено 

посвідок на 

тимчасове 

проживання 

4 783 2 963 3 076 2 626 2 466 2 987 4 230 6 128 4 308 33 567 

                                                           
89 Відповідно до даних, які було отримано за запитом від Державної міграційної служби України. 
90 Там само. 
91 Там само. 
92 Там само. 
93 Там само. 

2.4. Іноземці, які тимчасово або постійно проживають в Україні 
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(за період, 

штук) 

Продовжено 

посвідок на 

тимчасове 

проживання 

(за період, 

штук) 

1 858 1 997 2 136 1 693 2 086 953 163 211 223 11 320 

Основні причини тимчасового проживання іноземців в Україні: навчання (54% усіх іноземців, які 
перебувають на обліку), возз’єднання сім’ї з громадянами України (28%), працевлаштування 
(10,7%)94. 

Також Державна міграційна служба України отримала 4 287 заяв про прийняття у громадянство 
України за січень-вересень 2018 року. За цей період 14 774 особи набули громадянство України за 
народженням, 2 428 — за територіальним походженням, а 567 — на підставі указу Президента 
України. Громадянство 19 осіб припинено за указом Президента України95. 

Імміграційні ризики 

Збільшення кількості країн (за винятком країн міграційного ризику), громадяни яких мають 
безвізовий порядок в’їзду в Україну (з 66 до 67), зменшення кількості в’їздів ІОБГ до України, 
збільшення кількості іноземних студентів, які навчаються у ЗВО України, незначні зміни у кількості 
ІОБГ, які постійно та тимчасово проживають в Україні, несуттєве збільшення кількості дозволів ІОБГ 
на імміграцію в Україну, збільшення кількості відкритих кримінальних справ на іноземців та осіб без 
громадянства та зменшення кількості осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за 
статтею 203 КУпАП у порівнянні з попереднім місяцем, дозволяють оцінити рівень імміграційного 
ризику як такий, що насторожує. 

 

За січень-вересень 2018 року Державною міграційною службою України оформлено та видано 
6 420 дозволів для виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання96. 

Дані щодо еміграції (січень-вересень 2018 року)97: 

 
Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Всього 

Оформлено документів для 

виїзду громадян України за 

кордон на постійне проживання 

562 608 666 631 892 847 666 806 735 6 413 

Емігрантів, які повернулися в 

Україну на постійне 

проживання 

102 109 143 121 136 130 166 176 157 1 240 

                                                           
94 Там само. 
95 Там само. 
96 Там само. 
97 Там само. 

2.5. Українці, які постійно або тимчасово проживають за кордоном 
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На постійне проживання за кордон з січня по вересень 2018 року українці переважно виїжджали в 
США (2 547), Росію (922), Німеччину (874), Литву (390) та Угорщину (298), а повертались переважно з 
Ізраїлю (324), Росії (253) та США (157). Зберігається тенденція виїзду пенсіонерів в Угорщину (96,6% 
всіх емігрантів до цієї країни) та в Росію (59,9% всіх емігрантів до цієї країни)98. 

Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон (тис. штук, січень-
вересень 2017, 2018 років)99: 

 

З січня по вересень 2018 року оформлено та видано 4 221 790 паспортів громадянина України для 
виїзду за кордон. У вересні кількість виданих паспортів громадянина України для виїзду за кордон 
суттєво зменшилась у порівнянні з попередніми місяцями100. 

25 жовтня 2018 року Євростат опублікував звіт, у якому зазначив, що найбільше дозволів на 
проживання, виданих вперше у Європейському Союзі у 2017 році, отримали громадяни України. 
Загалом за рік в ЄС українці отримали майже 662 тис. дозволів на проживання, виданих вперше, що 
становить 21% від усіх дозволів на проживання в ЄС. Найчастіше українці отримували такі дозволи 
на проживання в Польщі (понад 585 тис. дозволів)101. 

В Естонії у 2018 році українці отримали втричі більше тимчасових посвідок на проживання, ніж 
вихідці з усіх інших країн разом узятих: у перші півроку було видано 1 268 посвідок на тимчасове 
проживання, з яких 941 отримали українці102. 

Еміграційні ризики 

Розширення переліку країн із розвиненими економіками, які громадяни України можуть відвідувати 
без візи, зменшення кількості поїздок громадян України за кордон, кількості виданих дозволів на 
виїзд громадян України за кордон на постійне проживання та кількості виданих документів на 

                                                           
98 Там само. 
99 Там само. 
100 Там само. 
101 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9333446/3-25102018-AP-EN.pdf/3fa5fa53-e076-4a5f-
8bb5-a8075f639167 
102 https://rus.err.ee/865636/ukraina-stala-absoljutnym-liderom-po-immigracii-i-trudovoj-migracii-v-jestoniju 
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повернення громадян в Україну на постійне проживання дозволяють оцінити рівень еміграційного 
ризику як такий, що насторожує. 

 

Станом на вересень 2018 року 9 928 ІОБГ перебувають на обліку з метою працевлаштування в 
Україні, що на 0,9% (92 особи) більше ніж у серпні 2018 року103. 

Дані щодо ІОБГ, які проживають в Україні з метою працевлаштування (січень-вересень 
2018 року)104: 

 Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Всього 

ІОБГ, які тимчасово 

проживають в Україні у 

зв’язку з 

працевлаштуванням (на 

момент, осіб) 

8 372 8 444 8 606 8 802 8 857 9 193 9 286 9 836 9 928 9 928 

Оформлено посвідок на 

тимчасове проживання з 

метою працевлаштування 

(за період, штук) 

358 399 456 502 526 654 830 819 590 5 134 

Продовжено посвідок на 

тимчасове проживання з 

метою працевлаштування 

(за період, штук) 

219 287 360 256 337 73 19 114 136 1 801 

Найбільше іноземців, які проживали в Україні з метою працевлаштування станом на вересень 
2018 року, були громадянами Туреччини (1 727), Росії (1 188), Білорусі (626), Китаю (580), 
Азербайджану (478), США (446) та Ізраїлю (329). Водночас більшість цих осіб зареєстрована у 
Києві — 50,2%, Київській області — 14,6%, Львівській області — 6,6% та в Одеській області — 6,4%105. 

Міністерство соціальної політики України періодично оновлює список суб’єктів господарської 
діяльності, які мають ліцензію на посередництво у працевлаштуванні, зазначаючи країну 
працевлаштування та спеціалізацію106. Станом на 1 жовтня 1 678 суб’єктів господарювання мали 
таку ліцензію107. 

Згідно з даними Національного банку України, за 9 місяців 2018 року через системи переказу коштів 
(без врахування переказів, здійснених через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення) 
переказано з України 216 млн. дол. США (в еквіваленті)108. Основними країнами спрямування 
грошових переказів через системи переказу коштів були Росія (37%), Грузія (9%), Китай (6%), 
Азербайджан (6%), Узбекистан (4%). Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних 

                                                           
103 Відповідно до даних, які було отримано за запитом від Державної міграційної служби України. 
104 Там само. 
105 Там само. 
106 https://www.msp.gov.ua/content/perelik-subektiv-yaki-mayut-licenziyu-z-poserednictva-u-pracevlashtuvanni-
za-kordonom.html 
107 https://www.msp.gov.ua/files/licenzuvanna/01.10.18.xls 
108 https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=64288362&cat_id=105262 

2.6. Трудова міграція та грошові перекази в Україну та з України 

https://www.msp.gov.ua/content/perelik-subektiv-yaki-mayut-licenziyu-z-poserednictva-u-pracevlashtuvanni-za-kordonom.html
https://www.msp.gov.ua/content/perelik-subektiv-yaki-mayut-licenziyu-z-poserednictva-u-pracevlashtuvanni-za-kordonom.html
https://www.msp.gov.ua/files/licenzuvanna/01.10.18.xls
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=64288362&cat_id=105262
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переказів. Упродовж першого півріччя 2018 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням 
міжнародних систем переказу коштів у вісім разів перевищувала суму коштів, відправлених за її 
межі109. Дані щодо грошових переказів у ІІ кварталі 2018 в Україну наведено у звіті за вересень. 

Суттєве зростання трудових мігрантів з України зафіксувало МВС Естонії. Наприкінці вересня понад 
12 000 українців отримали дозвіл на короткострокову роботу в Естонії, що вдвічі більше, ніж в 
2014 році110. Також у період з 11 червня 2017 року по 1 жовтня 2018 року 15 982 українців 
скористалися можливістю приїхати до Естонії без візи і з них 290 порушили умови працевлаштування 
в Естонії111. 

Ризики трудової міграції 

Помірне скорочення чисельності працездатного населення України, зростання розмірів 
середньомісячної заробітної плати у звітному періоді менше рівня зростання індексу споживчих цін, 
зменшення чисельності безробітного населення працездатного віку, зменшення рівня безробіття, 
зменшення розмірів заборгованості з виплати заробітної плати, зменшення співвідношення 
заборгованості з виплати заробітної плати до фонду оплати праці, збільшення рівня потреби 
роботодавців на працівників та повільне зростання чисельності ІОБГ, які тимчасово працюють в 
Україні, дозволяють оцінити рівень ризику як допустимий. 

 

Станом на вересень 2018 року в Україні на обліку перебувають 49 968 ІОБГ з метою навчання, що на 
32 особи більше, ніж у серпні 2018 року. Освітні мігранти зареєстровані в найбільших освітніх 
центрах України: Харківській області (27,1%), Києві (17,2%), Одеській (12,6%) та Дніпропетровській 
областях (7,8%)112. 

Дані щодо ІОБГ, які проживають в Україні з метою навчання (осіб, січень-вересень 2018 року)113: 

 Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Всього 

ІОБГ, які 

тимчасово 

проживають в 

Україні у 

зв’язку з 

навчанням (на 

момент, осіб) 

53 547 53 746 54 802 55 097 55 131 54 233 51 495 49 936 49 968 49 968 

Оформлено 

посвідок на 

тимчасове 

проживання з 

метою 

3 307 1 458 1 377 991 665 818 1 158 2 856 2 323 14 953 

                                                           
109 https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=64288362&cat_id=105262 
110 https://rus.err.ee/872759/chislo-ukrainskih-rabochih-v-jestonii-vyroslo-za-chetyre-goda-v-desjat-raz 
111 https://rus.err.ee/870685/okolo-300-grazhdan-ukrainy-v-poslednie-poltora-goda-narushili-v-jer-trudovoe-
zakonodatelstvo 
112 Відповідно до даних, які було отримано за запитом від Державної міграційної служби України. 
113 Там само. 

2.7. Освітня міграція в Україну та з України 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=64288362&cat_id=105262
https://rus.err.ee/872759/chislo-ukrainskih-rabochih-v-jestonii-vyroslo-za-chetyre-goda-v-desjat-raz
https://rus.err.ee/870685/okolo-300-grazhdan-ukrainy-v-poslednie-poltora-goda-narushili-v-jer-trudovoe-zakonodatelstvo
https://rus.err.ee/870685/okolo-300-grazhdan-ukrainy-v-poslednie-poltora-goda-narushili-v-jer-trudovoe-zakonodatelstvo
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навчання (за 

період, штук) 

Продовжено 

посвідок на 

тимчасове 

проживання з 

метою 

навчання (за 

період, штук) 

724 631 650 469 558 300 70 39 54 3 495 

Топ-10 країн походження мігрантів, що приїжджають в Україну з метою навчання, не змінився з 
попереднього місяця: Індія (10 508), Марокко (5 452), Нігерія (2 982), Туркменістан (2 767), 
Єгипет (2 574), Туреччина (2 392), Йорданія (1 927), Азербайджан (1 892), Іран (1 798), Ізраїль (1 757). 
Кількість студентів з країн ЄС незначна: від 1 з Люксембургу до 76 студентів з Німеччини. Винятком 
є Польща: 500 громадян Польщі з тих, хто тимчасово проживає в Україні, прибули з метою 
навчання114. 

 

ІОБГ, затримані за незаконне перетинання кордону (осіб, січень-вересень 2018 року)115: 

 Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Всього 

Всього 117 79 84 134 198 160 246 199 181 1 398 

Д
іл

ян
ка

 к
о

р
д

о
н

у 

з Польщею 24 29 30 18 56 44 73 62 50 386 

з Словаччиною 24 4 0 22 46 48 63 31 55 293 

з Угорщиною 16 1 14 3 20 4 11 7 5 81 

з Румунією 0 0 0 1 0 10 21 10 18 60 

з Молдовою 37 31 30 64 43 29 37 54 35 360 

з Росією 9 12 7 22 20 10 33 27 6 146 

з Білоруссю 4 1 1 4 9 6 5 4 9 43 

морем або 
повітрям 

3 1 2 0 4 9 3 4 3 29 

У вересні 2018 року найчастіше за незаконне перетинання кордону затримували громадян В’єтнаму 
на українсько-словацькому та українсько-польському кордонах (36 з 181 ІОБГ), громадян Бангладеш 
на українсько-румунському, на українсько-словацькому та українсько-польському кордонах (30 із 
181 ІОБГ) та громадян Молдови на українсько-молдовському кордоні (22 з 181 ІОБГ)116. 

Серед ІОБГ, затриманих Державною прикордонною службою України у вересні 2018 року з усіх 
підстав, найбільше затриманих серед громадян Молдови (635), Росії (573), Угорщини (320), 
Азербайджану (290), Узбекистану (165), Білорусі (163), Грузії (153) та Туреччини (148)117. Найчастіше 
ІОБГ затримували за порушення правил перебування іноземців в Україні (93,1% випадків у вересні 
2018 року). 

                                                           
114 Там само. 
115 Відповідно до даних, які було отримано за запитом від Державної прикордонної служби України. 
116 Там само. 
117 Там само. 

2.8. Неврегульована міграція 
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Кількість ІОБГ, яких не було пропущено на територію України, за основними країнами 
громадянства (січень-вересень 2018 року)118: 

 

Незважаючи на те, що громадяни Росії не так часто перетинають кордон, як наприклад, громадяни 
Молдови та Білорусі, їх частіше за інших не пропускає на територію України ДПСУ, переважно через 
непідтверджену мету поїздки (44,6% випадків у вересні 2018 року), недійсність документів (24,8%), 
обмеження в’їзду/виїзду (10%) та перевищення терміну реєстрації (9,5%)119. 

Притягнення до відповідальності виявлених мігрантів з неврегульованим статусом120 (січень-
вересень 2018 року)121: 

 Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Всього 

Виявлено мігрантів з 

неврегульованим статусом 
419 807 1 296 1 062 610 612 618 2 336 829 8 589 

Притягнуто до адміністративної 

відповідальності 
406 795 1 288 1 033 595 608 588 2 290 828 8 431 

Прийнято рішення про 

примусове повернення 

ТО 401 738 1 246 1 018 589 595 574 2 182 840 8 183 

судом 25 53 82 59 26 33 54 225 62 619 

Прийнято рішення про затримання 

особи з поміщенням до ПТПІ 
20 41 72 42 14 25 50 178 59 501 

                                                           
118 Там само 
119 Там само. 
120 У цьому моніторинговому документі термін «мігрант з неврегульованим статусом» вживається на 
позначення терміну «нелегальний мігрант», який використовується в законодавстві України, звітності 
державних органів та у публікаціях, як такий, що відповідає практиці Міжнародної організації з міграції. 
121 Відповідно до даних, які було отримано за запитом від Державної міграційної служби України. 
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Усього за січень-вересень 2018 року ДМС виявила 8 589 мігрантів з неврегульованим статусом, з них 
6 115 чоловіків та 2 474 жінки. За частиною першою статті 203 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в 
Україні і транзитного проїзду через територію України» за січень-вересень 2018 року притягнуто до 
адміністративної відповідальності 8 431 мігрантів з неврегульованим статусом, з них 19,6% — 
громадяни Росії, 17,1% — громадяни Азербайджану, 8,5% — громадяни Узбекистану, 7,7% — 
громадяни Молдови, 7% — громадяни Грузії та 6,8% — громадяни Вірменії. Більшість виявлених 
мігрантів (96,3%) ухилялися від виїзду з України після закінчення відповідного строку перебування122. 

Згідно з щомісячним моніторингом прикордонної агенції Євросоюзу Frontex, з січня по вересень 
2018 року українці здійснили 62 спроби незаконно перетнути кордон України з ЄС, що на 19 спроб 
менше, ніж за аналогічний період 2017 року123. 

Злочини, що розслідуються за статтею 332 Кримінального кодексу України «Незаконне 
переправлення осіб через державний кордон України» (січень-вересень 2018 року)124: 

 Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Всього 

Обліковано кримінальних 
порушень 

25 22 27 34 29 20 31 78 25 291 

Кримінальні порушення, у яких 
особам було вручено 
повідомлення про підозру 

3 6 6 26 6 5 10 46 9 117 

Кримінальні правопорушення, за 
якими провадження направлені 
до суду з обвинувальним актом 

1 4 1 6 22 6 1 39 4 84 

Кількість справ, які дійшли до суду станом на вересень 2018 року, складає 28,9% від загальної 
кількості кримінальних правопорушень за даний період (з тих, що внесені до ЄРДР). У 2017 році цей 
показник складав 20,1%, у 2016 році — 18,6%, у 2015 — 31,6%, у 2014 — 44,5%, а у 2013 — 38,6%. 

Ризики неврегульованої міграції 

Зменшення кількості ІОБГ, затриманих за незаконне перетинання кордону, існування маршрутів 
неврегульованої міграції в та через Україну, зменшення кількості виявлених мігрантів із 
неврегульованим статусом, збільшення кількості виявлених фактів торгівлі людьми, зменшення 
кількості осіб, які постраждали від торгівлі людьми та незмінність кількості осіб, переданих 
територіальними органами для здійснення реадмісії, дозволяють оцінити рівень ризику 
неврегульованої міграції як такий, що насторожує. 

 

На кінець IIІ кварталу 2018 року в Україні міжнародний захист мали 1 814 біженців та 751 особа, яка 
потребує додаткового захисту125. 

 

                                                           
122 Там само. 
123 https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/ 
124 https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820# 
125 Відповідно до даних, які було отримано за запитом від Державної міграційної служби України. 

2.9. Шукачі міжнародного захисту 

https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820
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Шукачі міжнародного захисту (січень-вересень 2018 року)126: 

 Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Всього 

Кількість осіб, які звернулись із 
заявою про визнання біженцем 
або особою, яка потребує 
додаткового захисту 

64 60 65 44 72 46 103 78 93 625 

Кількість виявлених дітей, 
розлучених із сім’єю, які подали 
заяву про визнання біженцем або 
особою, яка потребує 
додаткового захисту  

3 3 4 7 8 9 19 24 25 102 

Прийнято рішення про визнання 
біженцем127 

0 0 2 0 0 1 0 5 0 8 

Прийнято рішення про визнання 
особою, яка потребує 
додаткового захисту128 

0 2 12 5 2 6 6 4 0 37 

Прийнято рішення про відмову у 
наданні захисту в Україні129 

0 17 18 19 21 25 12 65 0 177 

Ризики, пов’язані з шукачами міжнародного захисту 

Збільшення кількості осіб, які звернулися до органів ДМС із заявою про визнання біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту, суттєве збільшення кількості ІОБГ, які отримали захист в 
Україні, та збільшення кількості відмов у наданні захисту дозволяють оцінити рівень ризику, що 
пов’язаний із шукачами міжнародного захисту, як такий, що насторожує. 

 

Станом на 29 жовтня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення 
обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 522 743 переселенці з 
окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим, що на 0,25% більше, ніж 
наприкінці вересня130. На основі даних Міністерства соціальної політики веб-портал «Слово і діло» 
опублікував матеріали щодо регіонального розміщення ВПО станом на 9 жовтня 2018 року та щодо 
внутрішньої міграції ВПО проти вересня 2018. У першій половині жовтня найбільша кількість ВПО 
була зареєстрована в Донецькій (550,9 тис.), Луганській (286,9 тис.), Харківській (129 тис.) областях 
та в місті Києві (169,7 тис.). Найменша кількість ВПО було зареєстрована в західних регіонах: 
Тернопільській (2,1 тис.), Чернівецькій (2,4 тис.) та Волинській (3 тис.) областях. Істотно збільшилась, 
у порівнянні з вереснем, кількість ВПО в місті Києві (1,2 тис). Суттєво зменшилась кількість 

                                                           
126 Там само. 
127 https://dmsu.gov.ua/assets/files/statistic/week/ref-05-10-2018.pdf 
128 Там само 
129 Там само 
130 https://www.msp.gov.ua/news/15928.html 

2.10. Внутрішня вимушена міграція та внутрішньо переміщені особи 

https://dmsu.gov.ua/assets/files/statistic/week/ref-05-10-2018.pdf
https://www.msp.gov.ua/news/15928.html
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зареєстрованих у Луганській області (3,9 тис.)131. Детальніше зі статистикою щодо внутрішньо 
переміщених осіб можна ознайомитися у матеріалах, які публікує УВКБ ООН132. 

Кількість переселенців на обліку (осіб, січень-жовтень 2018 року)133: 

 

Ризики внутрішньої міграції 

Наявність постійних обстрілів у зоні ООС, помірне зростання кількості внутрішньо переміщених осіб 
та збільшення внутрішньої міграції дозволяють оцінити рівень ризику внутрішньої міграції як такий, 
що насторожує. 

 

Згідно з оцінками Міжнародної організації з міграції, з 1991 року від торгівлі людьми постраждали 
понад 230 000 осіб134. 

Станом на жовтень 2018 року Міністерством соціальної політики встановлено статус особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми, 623 громадянам України та 6 іноземцям, з них 269 жінкам, 291 
чоловіку та 69 дітям135. Усього за 9 місяців 2018 року Національна поліція України виявила 232 факти 
торгівлі людьми. Потерпілими визнані 190 осіб, з них 108 жінок, 11 неповнолітніх та 12 малолітніх 
(до 14 років) дітей136. 

Статистика злочинів, що розслідуються за статтею 149 Кримінального кодексу України «Торгівля 
людьми», наведена у таблиці нижче. 

                                                           
131 https://www.slovoidilo.ua/2018/10/10/infografika/suspilstvo/dynamika-mihracziyi-ukrayini-zhyve-najbilshe-
pereselencziv 
132 https://bit.ly/2CZaLzr 
133 https://www.msp.gov.ua/timeline/Novini.html 
134 http://iom.org.ua/en/node/2356 
135 https://www.msp.gov.ua/news/16080.html 
136 https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=205305 
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Злочини, що розслідуються за статтею 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми» 
(січень-вересень 2018 року)137: 

 Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Всього 

Обліковано кримінальних 
правопорушень у звітному 
періоді 

51 28 29 22 28 18 18 15 23 232 

Кримінальні 
правопорушення, у яких 
особам вручено 
повідомлення про підозру 

19 16 18 12 13 14 9 12 6 119 

Кримінальні 
правопорушення, за якими 
провадження направлені 
до суду з обвинувальним 
актом 

7 4 7 3 20 15 1 21 11 89 

 

 

 

Детальний перелік законодавчих актів, які набрали чинності у вересні та жовтні, та законодавчих 
ініціатив, які були оприлюднені в жовтні, та їх короткий опис доступні на сайті МОМ138. 

У жовтні було прийнято низку нормативно-правових актів, які прямо чи опосередковано впливають 
на ВПО. 13 жовтня набрали чинності зміни до законодавства, які дозволили ВПО ставати на 
соціальний квартирний облік на рівні з іншими вразливими категоріями населення. При цьому діти 
з інвалідністю, які є ВПО, мають право позачергового отримання житла, а соціальне житло має 
відповідати стандартам щодо доступності для маломобільних груп населення139. 10 жовтня Уряд 
прийняв зміни до постанов, що регулюють програму «Доступне житло»140. Тепер особи, які беруть 
участь в програмі, зокрема й ВПО, матимуть можливість самостійно обирати житло серед 
пропозицій на ринку та купувати житло у новобудові. Однак таке житло не можна продавати 
протягом трьох років141. 

Одним із пріоритетів держави є підтримка студентів-ВПО, сприяння здобуттю ними саме української 
освіти, тому в жовтні МТОТ опублікувало роз’яснення142 щодо державної цільової підтримки 

                                                           
137 Там само. 
138 http://iom.org.ua/sites/default/files/lm_october_2018_ukr.pdf 
139 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2546-19 
140 https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/dostupne-zhytlo/zahalna-informatsiia 
141 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2018-%D0%BF?find=1&text=%EF%E5%F0%E5%EC%B3%F9#w11 
142 https://mtot.gov.ua/derzhavna-tsilova-pidtrymka-studentiv-vpo-roz-yasnennya-mtot/ 

3. УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЄЮ ТА КОРДОНАМИ 

3.1. Міграційна політика та законодавство України, судова практика 
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студентів-ВПО143. Також Міністерство оприлюднило інформацію, що за результатами цьогорічної 
вступної кампанії до закладів вищої освіти України через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-
Україна» вступили1 749 студентів з тимчасово окупованих територій, що на 13% більше, ніж в 
2017 році. У 2019 році теж діятиме спеціальна процедура вступу до українських ЗВО, яка дозволяє 
здобути освіту абітурієнтам з окупованих територій навіть без наявності відповідних документів144. 

16 жовтня на засіданні Урядового комітету з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку 
розглянули проект розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії 
інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо 
внутрішнього переміщення на період до 2020 року»145. 

18 жовтня Верховна Рада схвалила проект Закону146, який встановлює кримінальну відповідальність 
за незаконне перетинання державного кордону у таких випадках: 1) з метою заподіяння шкоди 
інтересам держави, 2) особою, якій заборонено в’їзд на територію України, 3) представниками 
підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора поза пунктами пропуску, в 
пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, 
що містять недостовірні відомості147. На думку правозахисників, Закон несе ризики для іноземних 
громадян та осіб без громадянства, громадян України, які залишились проживати на 
непідконтрольній українському Уряду території, ВПО, а також біженців та шукачів міжнародного 
захисту148,149. 

У жовтні Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з питань створення Єдиного адресного реєстру 
України, який стане тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну для узгодження дій 
щодо створення реєстру150. Міжвідомча робоча група має в координації з органами виконавчої 
влади підготувати пропозиції щодо створення та функціонування Реєстру, розробити пропозиції 
щодо програмного забезпечення Реєстру, брати участь у розробленні законодавчої бази. 

4 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної»151, яка врегульовує питання державної мови в 
освіті. Згідно з законопроектом, особам, які належать до національних меншин, гарантується право 
на дошкільну та початкову освіту мовою національної меншини (поряд із державною мовою) в 

                                                           
143 Роз’яснення стосуються пункту 4 Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям 
громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, які затверджені постановою Кабінету Міністрів 
України від 23 листопада 2016 р. № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям 
громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти». 
144 https://mtot.gov.ua/u-2018-rotsi-do-ukrayinskyh-vnz-vstupylo-1749-studentiv-z-tymchasovo-okupovanyh-
terytorij-donetskoyi-luganskoyi-oblastej-ta-ar-krym/ 
145 https://www.kmu.gov.ua/ua/meetings/zasidannya-uryadovogo-komitetu-z-pitan-socialnoyi-politiki-ta-
gumanitarnogo-rozvitku-11-10-2018 
146 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/verhovna-rada-vvela-kriminalnu-vidpovidalnist-za-nezakonnij-peretin-
derzhavnogo-kordonu-ukrayini 
147 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2599-viii 
148 http://vpl.com.ua/uk/news/5829/ 
149 http://vpl.com.ua/uk/media/5850/ 
150 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-utvorennya-mizhvidomchoyi-robochoyi-grupi-z-pitan-stvorennya-
yedinogo-adresnogo-reyestru-ukrayini 
151 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=5670-%D0%B4&skl=9 
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=5670-%D0%B4&skl=9
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комунальних закладах освіти, а особам, які належать до корінних народів — на дошкільну і загальну 
середню освіту мовою корінного народу (поряд із державною мовою)152. 

Україна рухається до міжнародних гендерних стандартів та крок за кроком вирівнює гендерний 
дисбаланс. Президент підписав Закон153, який створює рівні можливості особам обох статей щодо 
укладення контракту на проходження військової служби та дозволить підвищити рівень правового 
захисту військовослужбовиць, збільшити кількість жінок на військовій службі154. Дія Закону 
поширюється і на особовий склад ДПСУ — військовослужбовців та працівників. 

Щоб привернути увагу до проблеми торгівлі людьми та розширити шляхи надання підтримки 
потерпілим, Міністерство соціальної політики України анонсувало старт загальнонаціональної 
інформаційної кампанії155. 18 жовтня в Україні відзначався Європейський день боротьби з торгівлею 
людьми. Щоб підвищити рівень обізнаності про проблеми торгівлі людьми у понад 200 населених 
пунктах України156 відбулася акція — мовчазна хода157. Захід був проведений Міністерством 
соціальної політики України, громадською організацією А21, ОБСЄ та МОМ158. 

19 жовтня Верховній Раді народним депутатом Королевською Н. Ю надано для ознайомлення 
проект постанови про заходи з подолання загроз зовнішньої міграції та захисту прав трудових 
мігрантів159. Проектом запропоновано розробити Національну стратегію щодо подолання 
демографічної кризи та загроз зовнішньої трудової міграції та Концепцію державної політики у сфері 
трудової міграції, розширити відповідальність органів влади, причетних до політики зайнятості, 
орієнтованої на мінімізацію ризиків і загроз трудової міграції, активізувати роботу з підготовки та 
укладення міждержавних угод та розробити методологію визначення масштабів трудової міграції. 

У жовтні у ВР зареєстрували проект Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні»160. Законопроект пропонує спростити процедуру реєстрації громадян. Згідно 
з пропозицією для реєстрації або зняття з реєстрації подаватиметься тільки одна заява-декларація, 
а підтверджувати своє проживання будуть не всі громадяни, як це робиться зараз, а лише незначна 
частка (приблизно 0,32% зареєстрованих)161. Законопроект також пропонує налагодити обмін 
інформацією між реєстрами територіальних громад, щоб забезпечити внесення відомостей про 
особу тільки до одного реєстру територіальної громади162. На думку правозахисників, законопроект 
містить низку ризиків, зокрема експертів хвилює механізм контролю, необґрунтований розмір 
штрафів за порушення, а також факт, що мешканці тимчасово окупованих територій залишаться без 
зареєстрованого місця проживання163. 

                                                           
152 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2590-19 
153 https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-zabezpechennya-rivnih-prav-i-50374 
154 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-19 
155 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/minsocpolitiki-anonsuvalo-start-zagalnonacionalnoyi-informacijnoyi-
kampaniyi-shchodo-protidiyi-torgivli-lyudmi 
156 https://dmsu.gov.ua/news/region/z-metoyu-pidtrimki-postrazhdalix-vid-torgivli-lyudmi-migraczijniki-vzyali-
uchast-u-fleshmobi.html; https://dmsu.gov.ua/news/region/spilno-protidiyati-torgivli-lyudmi.html ; 
157 https://www.msp.gov.ua/files/tl/Press_WFF.pdf 
158 https://www.msp.gov.ua/news/16083.html 
159 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64814 
160 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-proponuyut-suttyevo-sprostiti-reyestraciyu-miscya-prozhivannya 
161 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64825 
162 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64825 
163 https://docs.google.com/document/d/1i6LSUN5XSmS0Z9Bn8asrOHwIRz3wbr9M3y4eRwRRAdg/edit 
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64825
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64825
https://docs.google.com/document/d/1i6LSUN5XSmS0Z9Bn8asrOHwIRz3wbr9M3y4eRwRRAdg/edit


 

24 
 

10 жовтня завершився суд над другим фігурантом справи щодо незаконного переправлення моряків 
через державний кордон України, який отримав п’ять років позбавлення волі164. Він був одним із 
трьох членів злочинної групи, яка впродовж 2015-2017 років за допомогою суден закордонного 
прямування переправила майже 100 осіб через закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій 
території АР Крим. 

Велика Палата Верховного Суду 19 вересня 2018 року визнала відмову ДМС у видачі паспорта у 
формі книжечки протиправною та зобовʼязала видати особі, яка через свої релігійні переконання 
відмовляється від присвоєння їй реєстраційного номера облікової картки платника податків, від 
зняття біометрії, та її подальшого зберігання, використання, обробки, паспорт громадянина України 
у формі книжечки замість паспорта у вигляді ID-картки165. Суд зазначив, що спричинені 
позбавленням можливості отримати паспорт у формі книжечки побоювання окремої суспільної 
групи, що отримання паспорта у вигляді ID-картки може завдати шкоду приватному життю, є 
непропорційними цілям, які мали бути досягнуті таким втручанням держави, а таке втручання — не 
необхідним у демократичному суспільстві. 

У вищезазначеній справі 12 жовтня 2018 року оприлюднено окрему думку суддів Великої Палати 
Верховного Суду Н.О. Антонюк, О.Б. Прокопенка, які вважають обробку конфіденційної інформації 
про особу державою у ході паспортизації своїх громадян та ведення Єдиного державного 
демографічного реєстру необхідним для вжиття заходів щодо забезпечення національної та 
громадської безпеки166. Таким чином, відмова ДМС від надання особі паспорта у вигляді книжечки 
та запровадження нової форми паспорта у формі ID-картки не є обмеженням свободи на вираження 
своїх поглядів та переконань та не є втручанням в особисте та сімейне життя особи. 

Голосіївський районний суд м. Києва 27 вересня 2018 року, обґрунтувавши своє рішення наявністю 
сумніву у неупередженості судді, задовольнив заяву підозрюваного у вчиненні погрому табору 
ромів на Лисій горі у Києві Сергія Мазура про відвід судді Н.П. Чередніченко від розгляду скарги на 
повідомлення слідчого про підозру167. 

30 жовтня 2018 року ухвалено рішення про скасування повідомлення про підозру Сергія Мазура за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального 
Кодексу України, від 10 липня 2018 року168. Суд зазначив, що процедура вручення і зміст 
повідомлення не відповідають вимогам статті 277 Кримінально-процесуального кодексу України. 

Розглянувши апеляційну скаргу управління Пенсійного фонду на рішення Верховного Суду у 
зразковій справі про визнання неправомірними дій щодо припинення виплати внутрішньо 
переміщеній особі призначеної за віком пенсії, Велика Палата Верховного Суду України залишила в 
силі рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, яким дії управління 
Пенсійного фонду було визнано протиправними169. Виплату пенсії внутрішньо переміщеній особі 
було призупинено у звʼязку з проведенням верифікації місця фактичного проживання за списками 
СБУ, водночас Законом України «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування» така 
підстава не передбачена. 

                                                           
164 https://dpsu.gov.ua/ua/news/pyat-rokiv-pozbavlennya-voli-za-nezakonne-perepravlennya-osib/ 
165 http://reyestr.court.gov.ua/Review/76822787 
166 http://reyestr.court.gov.ua/Review/77068299 
167 http://reyestr.court.gov.ua/Review/76737128 
168 http://reyestr.court.gov.ua/Review/77617926 
169 http://reyestr.court.gov.ua/Review/76945461 
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Велика Палата Верховного Суду 20 вересня 2018 року, розглянувши касаційну скаргу відділення 
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань 
України у Калінінському районі м. Горлівки Донецької області, у справі про стягнення невиплаченої 
одноразової допомоги та щомісячних страхових виплат, підтримала позицію першої та апеляційної 
судових інстанцій і зазначила, що ненадання позивачем довідки про взяття його на облік як 
внутрішньо переміщеної особи, не є підставою для невиплати йому страхових виплат170. Реалізація 
права на отримання бюджетних коштів, яка ґрунтується на спеціальних та чинних на час виникнення 
спірних правовідносин нормативно-правових актах національного законодавства, не може бути 
поставлена в залежність від наявності бюджетних коштів. 

12 вересня 2018 року Краматорський міський суд Донецької області затвердив угоду про визнання 
винуватості особи у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 361 та частиною 1 статті 209 
Кримінального Кодексу України, яка разом з невстановленою особою в серпні 2015 року незаконно 
отримали програмне забезпечення, яке надає доступ до Електронного реєстру дозволів для 
переміщених осіб в районі проведення АТО (https://urp.ssu.gov.ua), логіни та паролі, які надають 
можливість працювати з Реєстром, та організували схему безперешкодного оформлення дозволів 
на перетинання лінії розмежування з окупованою територією Донецької та Луганської областей171. 
За оформлення дозволів особи отримували грошові винагороди. 

 

18 жовтня Верховна Рада схвалила висновки та пропозиції до проекту Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2019 рік»172. Зокрема, пропонується збільшити видатки за 
бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» на 200 млн. грн. та видатки на 
підготовку кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією ДПС України на 6,2 млн. грн.; 
розглянути можливість та доцільність збільшення видатків за бюджетною програмою щодо 
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій ВПО, які 
захищали країну; переглянути розподіл між місцевими бюджетами обсягу медичної субвенції з 
урахуванням кількості ВПО та розглянути можливість збільшення видатків на модернізацію і ремонт 
корабельно-катерного складу та забезпечення обладнанням для мобільних комплексів 
цілодобового спостереження державного кордону для Адміністрації ДПСУ. 

У жовтні через портал prozorro.gov.ua ДМС оголосила тендери щодо закупівлі станції газового 
пожежогасіння173, систем зберігання даних для основного та резервного Центру обробки даних174, 
створення модернізованої версії спеціального програмного забезпечення інтеграції баз даних 
Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування та 
Єдиного державного демографічного реєстру, а також спеціального програмного забезпечення 
інформаційної підсистеми реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних 
осіб175. У цьому місяці був оголошений та завершений тендер ДМС щодо послуги з проведення 
державної експертизи комплексної системи захисту інформації Національної системи біометричної 
верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства176. 

                                                           
170 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76812061 
171http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76655789 
172 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2602-19 
173 https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2018-10-24-002702-c 
174 https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2018-10-04-002425-c 
175 https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2018-10-30-000728-b 
176 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-28-000575-a 

3.2. Виділення та розподіл ресурсів, інфраструктурні зміни 
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Територіальні відділи ДМС працюють над покращенням умов приміщень, де надаються послуги 
громадянам. 30 жовтня територіальний відділ головного управління ДМС в Дніпрі розпочав роботу 
за новою адресою177. 8 жовтня в селі Якушинці Вінницької області178 та 16 жовтня в місті Лисичанськ 
Луганської області179 відкрилися Центри надання адміністративних послуг, де буде можливо 
оформити паспорт громадянина України у вигляді ID-картки та паспорт громадянина України для 
виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм. 

1 жовтня до сервісу «Електронна черга» була підключена остання область — Луганська180. Для 
отримання послуг з оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України 
для виїзду за кордон достатньо попередньо зареєструватись в електронній черзі, обравши зручні 
для себе час та дату на офіційному веб-сайті ДМС181. 

ДПСУ проводить заходи з інженерного облаштування державного кордону і в жовтні повідомила, 
що розчищено близько 500 км просік по лінії державного кордону182. Таке збільшення ефективності 
зумовлено переходом від ручного до механізованого способу утримання кордону завдяки закупівлі 
спеціальної техніки на початку 2018 року. 

Через вибух, що стався 9 жовтня на території арсеналу Збройних Сил України в Чернігівській області, 
ДПСУ посилала заходи безпеки на державному кордоні, в готовність приведені резерви відомства, 
техніка, задіяні кінологи зі службовими собаками, натренованими на пошук зброї та боєприпасів183. 
1 жовтня на блокпосту першого рубежу «Мар’їнка» було зафіксовано пʼятий випадок використання 
бойовиками забороненої лазерної зброї спеціального призначення, внаслідок якого травмовано 
військовослужбовця ДПСУ184. 

Упродовж жовтня ситуація з чергами транспортних засобів на українсько-польському кордоні 
залишається складною185. Ще наприкінці вересня ДФС зафіксувала черги автомобілів у пунктах 
пропуску Львівської області у зв’язку з «тихим страйком» польських контрольних служб186, а на 
початку жовтня ситуація погіршилась187. За словами Голови ДФС, така ситуація склалася через 
невиконання польською стороною норм пропуску вантажних транспортних засобів в 2017-
2018 роках, зафіксованих у відповідному Меморандумі188. Для вирішення проблеми МЗС України 
ініціює позачергове засідання Українсько-Польської Міжурядової Координаційної Ради з питань 

                                                           
177 https://dmsu.gov.ua/news/region/pokrashhennya-servisu-obslugovuvannya-gromadyan-odin-z-prioritetiv-
derzhavnoj-migraczijnoj-sluzhbi-dnipropetrovshhini.html 
178 https://dmsu.gov.ua/news/region/nachalnik-migraczijnoj-sluzhbi-vinnichchini-prijnyav-uchast-u-vidkrittya-
cznapu-v-s-yakushinczi.html 
179 https://dmsu.gov.ua/news/region/vidkrittya-czentru-nadannya-administrativnix-poslug-lisichanskoj-miskoj-radi-
luganskoj-oblasti-u-m-lisichansk.html 
180 https://dmsu.gov.ua/news/dms/onlajn-servis-elektronna-cherga-pidklyucheno-v-usix-oblastyax-ukrajni.html 
181 https://dmsu.gov.ua/services/online.html 
182 https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20-derzhprikordonsluzhba-postiyno-provodit-zahodi-z-inzhenernogo-
oblashtuvannya-derzhavnogo-kordonu/ 
183 https://dpsu.gov.ua/ua/news/CHerez-vibuhi-na-6-mu-arsenali-ZSU-na-kordoni-posileni-zahodi-bezpeki/ 
184 https://dpsu.gov.ua/ua/news/chergova-ymovirno-lazerna-ataka-okupantiv-proti-prikordonnikiv/ 
185 https://www.segodnya.ua/ukraine/na-ukrainsko-polskoy-granice-vystroilis-kilometrovye-ocheredi-gruzovikov-
1176429.html 
186 http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/351838.html 
187 http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/352739.html 
188 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=548753878912508&id=100013337017174 
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міжрегіонального співробітництва189. Павло Клімкін заявив, що проблема має комплексний 
характер190, зокрема навантаження на кордон зросло у зв’язку з впровадженням безвізового 
режиму, великою кількістю трудових мігрантів у Польщі, інтенсифікацією поїздок українців на 
автомобілях з іноземною реєстрацією, а також через відсутність під’їзної дороги до нових пунктів 
пропуску. На інформаційних ресурсах прикордонної служби Польщі інформація щодо затримок на 
кордоні не з’являлась191. Наприкінці жовтня страйк прикордонників та поліцейський 
продовжувався192,193. 

За інформацією представника «Укрзалізниці» Олександра Красноштана, провідним напрямком 
пасажиропотоку у потягах до 2017 року була Росія, тоді як зараз – ЄС194. «Укрзалізниця» планує 
розширити залізничне сполучення з країнами Євросоюзу. З 9 грудня поїзд «чотирьох столиць» Київ-
Мінськ-Вільнюс-Рига буде курсувати через день, а також в «Укрзалізниці» розглядають можливість 
запустити потяг Київ-Берлін у 2019 році195. 

У жовтні збільшилася кількість авіарейсів до європейський міст. 17 жовтня авіакомпанія 
BrusselsAirlines розпочала свої польоти до України першим рейсом сполучення Київ-Брюссель 
(Бельгія)196. За словами очільника Міністерства інфраструктури Володимира Омеляна, 
BrusselsAirlines — це десята нова авіакомпанія, яка розпочала свою роботу в аеропорту «Бориспіль» 
цього року197. Наприкінці жовтня авіакомпанія WizzAir почала здійснювати нові рейси198 з 
українських аеропортів: 28 жовтня з Харкова до Гданська і Вроцлава (Польща) та з Києва до Відня 
(Австрія)199; 29 жовтня зі Львова до Вільнюса (Литва), 30 жовтня зі Львова до Братислави 
(Словаччина)200. 28 жовтня лоукостер Ryanair почав виконувати польоти з аеропорту «Бориспіль» у 
Вільнюс (Литва), Варшаву та Бидгощ (Польща), Барселону (Іспанія), Братиславу (Словаччина) і 
Лондон (Великобританія)201. 19 жовтня 2018 року авіакомпанія ErnestAirlines відкрила два нових 
напрями до Риму та Мілану (Італія) з аеропорту «Київ»202. 

 

 

 

 

                                                           
189 https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/67575-pavlo-klimkin-inicijuje-provedennya-pozachergovogo-
zasidannya-ukrajinsyko-polysykoji-mizhuryadovoji-koordinacijnoji-radi-z-pitany-mizhregionalynogo-spivrobitnictva 
190 https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2566590-pavlo-klimkin-ministr-zakordonnih-sprav-ukraini.html 
191 https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci 
192 https://www.infosecurity24.pl/propozycje-na-stole-ale-porozumienia-brak-protest-sluzb-mundurowych-trwa  
193 https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/policjanci-nie-koncza-protestu-mundurowi-domagaja-sie-lepszych-
warunkow-pracy,879861.html 
194 https://www.epravda.com.ua/publications/2018/10/25/641953/ 
195 https://mtu.gov.ua/news/30305.html 
196 https://mtu.gov.ua/news/30274.html 
197 https://mtu.gov.ua/news/30274.html 
198 https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/about-us/news/2018/08/30/wizz-air-announces-further-
expansion-in-ukraine#/ 
199 https://www.facebook.com/airportkiev/posts/1184121811726452 
200 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/29/7088724/ 
201 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/28/7088676/ 
202 https://iev.aero/press-centre/news/96 

https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/67575-pavlo-klimkin-inicijuje-provedennya-pozachergovogo-zasidannya-ukrajinsyko-polysykoji-mizhuryadovoji-koordinacijnoji-radi-z-pitany-mizhregionalynogo-spivrobitnictva
https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/67575-pavlo-klimkin-inicijuje-provedennya-pozachergovogo-zasidannya-ukrajinsyko-polysykoji-mizhuryadovoji-koordinacijnoji-radi-z-pitany-mizhregionalynogo-spivrobitnictva
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2566590-pavlo-klimkin-ministr-zakordonnih-sprav-ukraini.html
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci
https://www.infosecurity24.pl/propozycje-na-stole-ale-porozumienia-brak-protest-sluzb-mundurowych-trwa
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/policjanci-nie-koncza-protestu-mundurowi-domagaja-sie-lepszych-warunkow-pracy,879861.html
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/policjanci-nie-koncza-protestu-mundurowi-domagaja-sie-lepszych-warunkow-pracy,879861.html
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/10/25/641953/
https://mtu.gov.ua/news/30305.html
https://mtu.gov.ua/news/30274.html
https://mtu.gov.ua/news/30274.html
https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/about-us/news/2018/08/30/wizz-air-announces-further-expansion-in-ukraine#/
https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/about-us/news/2018/08/30/wizz-air-announces-further-expansion-in-ukraine#/
https://www.facebook.com/airportkiev/posts/1184121811726452
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/29/7088724/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/28/7088676/
https://iev.aero/press-centre/news/96
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Україна рухається до запровадження європейських стандартів документообігу. 3 жовтня на засіданні 
Кабінету Міністрів були внесені зміни до постанови Уряду щодо оформлення паспорта громадянина 
України203 — з 1 листопада 2018 року українці матимуть можливість здійснити обмін паспорта у 
формі книжечки на паспорт у формі картки204. ДМС наголошує, що обов’язкова заміна документів не 
передбачена і раніше видані документи будуть чинними до завершення строку їхньої дії205. Також 
ДМС опублікувала роз’яснення про те, що ID-картка є самодостатнім посвідченням особи і не 
обмежує можливості щодо користування банківськими або іншими послугами206. 

З вересня ДМС розпочала оформлення посвідок на тимчасове проживання за новими правилами, 
що, зокрема, передбачають сканування відбитків пальців рук, цифрове фотографування, 
відцифрований підпис особи207. У жовтні свої перші посвідки на тимчасове проживання у формі 
картки з безконтактним електронним носієм отримали мешканці Кіровоградської208, 
Тернопільської209, Житомирської210, Херсонської211, Черкаської областей212, Чернівців213, Волинської 
області214, Полтави215. У Запоріжжі майже 100 іноземців отримали біометричні посвідки216. 

Уряд затвердив порядок, який визначає механізм реєстрації паспортних документів іноземців та осіб 
без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон217. У жовтні набув чинності наказ 
МВС, який встановлює випадки та порядок заповнення імміграційної картки іноземцями218. 

У жовтні набрав чинності наказ Міністерства соціальної політики України про зміну форми заяви про 
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи219. Відтепер у заявах уточнюються обставини, які 
спричинили внутрішнє переміщення: проведення АТО або заходів із забезпечення національної 
                                                           
203 Постанова № 302 від 25 березня 2015 року «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку 
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина 
України». 
204 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-vnis-zmini-u-poryadok-oformlennya-pasporta-gromadyanina-ukrayini-
u-formi-id-kartki 
205 https://dmsu.gov.ua/news/dms/uryad-vnis-zmini-u-poryadok-oformlennya-pasporta-gromadyanina-ukrajni-u-
formi-id-kartki.html 
206 https://dmsu.gov.ua/news/dms/id-kartka-zhodnim-chinom-ne-obmezhue-mozhlivosti-ukrajncziv-shhodo-
koristuvannya-bankivskimi-poslugami.html 
207 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2018-%D0%BF 
208 https://dmsu.gov.ua/news/region/na-kirovogradshhini-pershimi-posvidku-u-formi-id-kartki-otrimali-inozemni-
studenti.html 
209 https://dmsu.gov.ua/news/region/na-ternopilli-vrucheno-pershu-biometrichnu-posvidku.html 
210 https://dmsu.gov.ua/news/region/na-zhitomirshhini-vrucheno-pershu-posvidku-na-timchasove-prozhivannya-u-
viglyadi-kartki.html 
211 https://dmsu.gov.ua/news/region/persha-posvidka-u-viglyadi-kartki.html 
212 https://dmsu.gov.ua/news/region/pershi-biometrichni-posvidki-vidano.html 
213 https://dmsu.gov.ua/news/region/u-chernivczyax-vrucheno-pershu-plastikovu-posvidku-na-timchasove-
prozhivannya.html 
214 https://dmsu.gov.ua/news/region/16-zhovtnya-v-udms-ukrajni-u-volinskij-oblasti-vidano-pershu-biometrichnu-
posvidku-inozemczyu.html 
215 https://dmsu.gov.ua/news/region/u-poltavi-inozemczyu-vpershe-vidali-biometrichnij-dokument.html 
216 https://dmsu.gov.ua/news/region/v-zaporizhzhi-vzhe-majzhe-100-inozemcziv-otrimali-biometrichni-
posvidki.html 
217 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/798-2018-%D0%BF 
218 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1058-18 
219 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1069-18 

3.3. Зміни в організації та управлінні 
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безпеки і оборони, відсіч і стримування збройної агресії РФ, тимчасова окупація території у 
Донецькій та Луганській областях, тимчасова окупація АР Крим і міста Севастополя. 

Наприкінці жовтня в Чернівецькій області затримали двох прикордонників, які намагалися 
організувати незаконне переміщення товарів220. Водночас за результатами соціологічного 
дослідження, яке здійснила кампанія GFK Ukraine на замовлення МОМ, понад 50,7% українців 
довіряють ДПСУ, а загальний рівень довіри до прикордонників продовжує підвищуватися221. У 
жовтні з метою підтримки дій влади у боротьбі з корупцією Державна прикордонна служба України 
провела конкурс дитячого малюнку «Кордон без корупції очима дітей»222. 

10 жовтня Кабінет Міністрів створив Шосткинський прикордонний загін, що буде діяти в Сумській 
області223. Загін має допомогти ДПСУ більш ефективно виконувати завдання на українсько-
російському державному кордоні224. 

17 жовтня очільник ДПСУ Петро Цигикал анонсував, що до кінця 2018 року буде розгорнуте нове 
Регіональне управління морської охорони, яке забезпечуватиме організацію, аналітичний супровід, 
планування та впровадження відповідних рішень щодо охорони державного кордону в Чорному, 
Азовському морях та на річці Дунай225. У тому числі й для проведення спеціальних дій на воді, будуть 
створені підрозділи оперативного реагування «ДОЗОР», а для посилення авіаційної складової у 
найближчі два роки будуть закуплені 24 патрульні вертольоти «Airbus»226. 

Цього місяця для представників ДМС було організувано навчальні семінари, спрямовані на 
покращення інституційної спроможності відомства. 23 жовтня у Харкові відбувся тренінг щодо 
конфлікту інтересів на державній службі227, а 24 жовтня в Херсоні — семінар про антикорупційне 
законодавство України. Семінари з оцінювання результатів діяльності держслужбовців провели в 
управліннях ДМС в Херсонській228, Одеській229 Чернівецькій230, Волинській231 та Донецькій232 
областях. У жовтні рівненські працівники ДМС впродовж тижня навчалися аспектам охорони 

                                                           
220 https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-bukovini-zatrimano-dvoh-prikordonnikiv-yaki-za-1200-dolariv-namagalis-
organizuvati-oborudku-z-nezakonnogo-peremishchennya-tovariv/ 
221 https://dpsu.gov.ua/ua/news/za-rezultatami-sociologichnogo-doslidzhennya-derzhprikordonsluzhbi-dovirya-
ponad-50-ukrainciv/ 
222 https://dpsu.gov.ua/ua/news/derzhprikordonsluzhba-provodit-konkurs-dityachogo-malyunku-kordon-bez-
korupcii-ochima-ditey/ 
223 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/724-2018-р 
224 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-stvorennya-byudzhetnoyi-ustanovi-shostkinskij-prikordonnij-zagin-
derzhavnoyi-prikordonnoyi-sluzhbi-ukrayini-vijskova-chastina-1569 
225 https://dpsu.gov.ua/ua/news/petro-cigikal-prikordonne-vidomstvo-aktivno-reformutsya-a-kurs-na-vropeysku-
integraciyu-zakladeno-v-usih-strategichnih-dokumentah/ 
226 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/petro-cigikal-rozgornute-regionalne-upravlinnya-morskoyi-ohoroni-vizme-
pid-ohoronu-ves-morskij-kordon-vid-izmayila-do-mariupolya 
227 https://dmsu.gov.ua/news/region/u-xarkovi-proveli-seminar-naradu-z-vivchennya-vimog-antikorupczijnogo-
zakonodavstva-na-temu-konflikt-interesiv-na-derzhavnij-sluzhbi.html 
228 https://dmsu.gov.ua/news/region/oczinyuvannya-rezultativ-sluzhbovoj-diyalnosti-sluzhbovcziv.html 
229 https://dmsu.gov.ua/news/region/v-odesi-provedeno-trening-dlya-personalu.html 
230 https://dmsu.gov.ua/news/region/u-chernivczyax-provedeno-navchannya-po-shhorichnomu-oczinyuvannyu-
derzhsluzhbovcziv.html 
231 https://dmsu.gov.ua/news/region/u-luczku-proveli-seminar-dlya-kerivnikiv.html 
232 https://dmsu.gov.ua/news/region/u-golovnomu-upravlinnya-dms-ukrajni-v-doneczkij-oblasti-provedeno-
navchannya-z-kerivnikami-teritorialnix-ta-strukturnix-pidrozdiliv.html 
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https://dpsu.gov.ua/ua/news/derzhprikordonsluzhba-provodit-konkurs-dityachogo-malyunku-kordon-bez-korupcii-ochima-ditey/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/724-2018-р
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-stvorennya-byudzhetnoyi-ustanovi-shostkinskij-prikordonnij-zagin-derzhavnoyi-prikordonnoyi-sluzhbi-ukrayini-vijskova-chastina-1569
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-stvorennya-byudzhetnoyi-ustanovi-shostkinskij-prikordonnij-zagin-derzhavnoyi-prikordonnoyi-sluzhbi-ukrayini-vijskova-chastina-1569
https://dpsu.gov.ua/ua/news/petro-cigikal-prikordonne-vidomstvo-aktivno-reformutsya-a-kurs-na-vropeysku-integraciyu-zakladeno-v-usih-strategichnih-dokumentah/
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https://www.kmu.gov.ua/ua/news/petro-cigikal-rozgornute-regionalne-upravlinnya-morskoyi-ohoroni-vizme-pid-ohoronu-ves-morskij-kordon-vid-izmayila-do-mariupolya
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/petro-cigikal-rozgornute-regionalne-upravlinnya-morskoyi-ohoroni-vizme-pid-ohoronu-ves-morskij-kordon-vid-izmayila-do-mariupolya
https://dmsu.gov.ua/news/region/u-xarkovi-proveli-seminar-naradu-z-vivchennya-vimog-antikorupczijnogo-zakonodavstva-na-temu-konflikt-interesiv-na-derzhavnij-sluzhbi.html
https://dmsu.gov.ua/news/region/u-xarkovi-proveli-seminar-naradu-z-vivchennya-vimog-antikorupczijnogo-zakonodavstva-na-temu-konflikt-interesiv-na-derzhavnij-sluzhbi.html
https://dmsu.gov.ua/news/region/oczinyuvannya-rezultativ-sluzhbovoj-diyalnosti-sluzhbovcziv.html
https://dmsu.gov.ua/news/region/v-odesi-provedeno-trening-dlya-personalu.html
https://dmsu.gov.ua/news/region/u-chernivczyax-provedeno-navchannya-po-shhorichnomu-oczinyuvannyu-derzhsluzhbovcziv.html
https://dmsu.gov.ua/news/region/u-chernivczyax-provedeno-navchannya-po-shhorichnomu-oczinyuvannyu-derzhsluzhbovcziv.html
https://dmsu.gov.ua/news/region/u-luczku-proveli-seminar-dlya-kerivnikiv.html
https://dmsu.gov.ua/news/region/u-golovnomu-upravlinnya-dms-ukrajni-v-doneczkij-oblasti-provedeno-navchannya-z-kerivnikami-teritorialnix-ta-strukturnix-pidrozdiliv.html
https://dmsu.gov.ua/news/region/u-golovnomu-upravlinnya-dms-ukrajni-v-doneczkij-oblasti-provedeno-navchannya-z-kerivnikami-teritorialnix-ta-strukturnix-pidrozdiliv.html
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праці233, а представники ДМС Львівської області234 та Києва235 взяли участь в тренінгу щодо пожежної 
безпеки. Семінари щодо виявлення та притягнення до адміністративної відповідальності 
порушників міграційного законодавства було проведено на базі управлінь ДМС в Запорізькій236, 
Миколаївській237. та Закарпатській областях238. 11 жовтня в Луцьку відбувся тренінг щодо 
дотримання прав біженців і шукачів міжнародного захисту під час протидії неврегульованій 
міграції239. 

За участі представників апарату ДМС, регіональних управлінь ДМС, представників ЦНАП та ДП 
«Документ» в Одесі відбувся семінар щодо питань підключення до Єдиного державного 
демографічного реєстру (ЄДДР) та співпраці територіальних підрозділів ДМС з ЦНАП240. Наприкінці 
жовтня для фахівців ДМС в Запоріжжі був проведений семінар щодо реєстрації місця проживання 
фізичних осіб, а саме щодо ведення реєстрів територіальних громад, використання в роботі реєстру 
нерухомого майна та різних аспектів законодавства шодо ЄДДР та документування 241. 

На початку жовтня для представників ДМС в Кіровоградській області працівники нещодавно 
створеного сектору стандартів роботи та контролю якості територіального підрозділу ДМС провели 
заняття щодо поліпшення якості оформлення та видачі паспорта громадянина України та 
закордонного паспорта. Окрему увагу було приділено питанню надання послуг громадянам України, 
місце проживання яких зареєстровано на території Луганської, Донецької областей та тимчасово 
окупованій території України242. 

Працівники Державної прикордонної служби взяли участь в численних семінарах та тренінгах щодо 
покращення своєї діяльності. У жовтні у Головному експертно-криміналістичного центрі 
завершились курси підвищення кваліфікації з питань захисту документів та виявлення в них підробок 
за окремою навчальною програмою. За результатами заліків понад 70 інспекторів прикордонної 
служби Ізмаїльського, Луганського, Одеського, Сумського, Харківського прикордонних загонів та 
Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» отримали кваліфікацію спеціалістів з поглибленої 
перевірки документів. Така підготовка персоналу є складовою сучасної трирівневої системи 
перевірки документів, яка відповідає стандартам ЄС243. Наприкінці жовтня фахівці підрозділів 
Західного регіонального управління ДПСУ взяли участь у триденних тренінгах з питань безпеки 

                                                           
233 https://dmsu.gov.ua/news/region/rivnenski-migraczijniki-vzyali-uchast-u-navchanni-z-pitan-oxoroni-praczi.html 
234 https://dmsu.gov.ua/news/region/z-praczivnikami-migraczijnoj-sluzhbi-lvivshhini-provedeno-navchannya-
shhodo-posilennya-pozhezhnoj-bezpeki.html 
235 https://dmsu.gov.ua/news/dms/u-dms-vidbulisya-navchannya-z-pitan-pozhezhnoj-bezpeki.html 
236 https://dmsu.gov.ua/news/region/v-migraczijnij-sluzhbi-zaporizhchini-proveli-navchalno-praktichnij-
seminar.html 
237 https://dmsu.gov.ua/news/region/v-mikolaevi-projshli-navchannya-shhodo-naglyadu-ta-kontrolyu-za-
vikonannyam-zakonodavstva-v-migraczijnij-sferi-dlya-praczivnikiv-teritorialnix-pidrozdiliv.html 
238 https://dmsu.gov.ua/news/region/na-zakarpatti-proveli-navchannya.html 
239 https://dmsu.gov.ua/news/region/na-volini-proveli-seminar-shhodo-protidij-nezakonnij-migraczij-v-ukrajni.html 
240 https://dmsu.gov.ua/news/region/u-odesi-vidbuvsya-spilnij-navchalnij-seminar-dlya-praczivnikiv-strukturnix-
pidrozdiliv-dms-ta-cznap.html 
241 https://dmsu.gov.ua/news/region/v-zaporizhzhi-migraczijniki-vzyali-uchast-u-navchalno-metodichnomu-
seminari-shhodo-vzaemodij-z-organami-reestraczij.html 
242 https://dmsu.gov.ua/news/region/na-kirovogradshhini-migraczijniki-praczyuyut-nad-pokrashhennyam-yakosti-
administrativnix-poslug.html 
243 https://dpsu.gov.ua/ua/news/u-golovnomu-ekspertno-kriminalistichnomu-centri-derzhprikordonsluzhbi-
zaversheno-provedennya-u-2018-roci-kursiv-pidvishchennya-kvalifikacii/ 
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паспортних документів244. 29 жовтня представники експертно-криміналістичного центру ДПСУ взяли 
участь в методологічному обговоренні проблем судової експертизи245. 

У жовтні відбулися підсумкові збори керівників інженерно-технічних відділів всіх органів охорони 
кордону та регіональних управлінь. Учасники зборів обмінялися досвідом та ознайомилися з 
сучасним інженерно-технічним забезпеченням: системою оптико-електронного спостереження, 
мобільними модулями, призначеними для тривалого несення служби та інженерно-технічного 
забезпечення для захисту водних кордонів246. 

Цього місяця впродовж п’яти днів тривав курс підвищення кваліфікації, під час якого керівний склад 
мобільних прикордонних підрозділів ДПСУ ознайомився з методикою відбору особового складу до 
мобільного підрозділу «ДОЗОР», нормативно-правовою базою, що регламентує діяльність 
мобільних підрозділів, та з порядком використання безпілотних літальних апаратів в охороні 
кордону247. 

Підсумки роботи міграційної служби за 9 місяців підбили в територіальних управліннях 
Житомирської248, Львівської249, Одеської250, Полтавської251, Херсонської252, Хмельницької253, 
Чернівецької254, Черкаської областей255. 

                                                           
244 https://dpsu.gov.ua/ua/news/u-pidrozdilah-zahidnogo-regionalnogo-upravlinnya-provedeno-treningi-iz-protidii-
peremishchennyu-cherez-derzhavniy-kordon-osib-za-pidroblenimi-dokumentami/ 
245 https://dpsu.gov.ua/ua/news/eksperti-golovnogo-ekspertno-kriminalistichnogo-centru-derzhprikordonsluzhbi-
vzyali-uchast-u-zasidanni-naukovo-konsultativnoi-ta-metodichnoi-radi-z-problem-sudovoi-ekspertizi/ 
246 https://dpsu.gov.ua/ua/news/upravlinnyam-ozbronnya-ta-tehniki-administracii-derzhprikordonsluzhbi-
provedeno-pidsumkovi-zbori-kerivnikiv-inzhenerno-tehnichnih-viddiliv-vsih-organiv-ohoroni-kordonu-ta-
regionalnih-upravlin/ 
247 https://dpsu.gov.ua/ua/news/kerivniy-sklad-mobilnih-pidrozdiliv-derzhprikordonsluzhbi-proyshov-kurs-
pidvishchennya-kvalifikacii/ 
248 https://dmsu.gov.ua/news/region/u-zhitomiri-pidveli-pidsumki-za-rezultatami-9-ti-misyacziv-sluzhbovoj-
diyalnosti.html 
249 https://dmsu.gov.ua/news/region/pidvedeno-pidsumki-roboti-golovnogo-upravlinnya-dms-u-lvivskij-oblasti-za-
9-misyacziv-2018-roku.html 
250 https://dmsu.gov.ua/news/region/18-zhovtnya-2018-roku-vidbulosya-rozshirene-zasidannya-kolegij-golovnogo-
upravlinnya-derzhavnoj-migraczijnoj-sluzhbi-ukrajni-v-odeskij-oblasti.html 
251 https://dmsu.gov.ua/news/region/v-upravlinni-migraczijnoj-sluzhbi-poltavshhini-pidveli-pidsumki-roboti-za-9-
misyacziv-potochnogo-roku.html 
252 https://dmsu.gov.ua/news/region/na-kolegij-udms-u-xersonskij-oblasti-pidveli-pidsumki-roboti.html 
253 https://dmsu.gov.ua/news/region/v-udms-xmelnichchini-pidveli-pidsumki-roboti-za-9-misyacziv-potochnogo-
roku.html 
254 https://dmsu.gov.ua/news/region/v-chernivczyax-pidbili-pidsumki-roboti-udms-za-3-kvartali.html 
255 https://dmsu.gov.ua/news/region/rezultati-roboti-za-9-misyacziv-roku-pidsumuvali-v-cherkasax.html 
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Представники прикордонного відомства повідомляють про затримання в жовтні порушників 
міграційного законодавства (групи від 3 до 8 осіб) на кордоні з Польщею256, Угорщиною257,258,259,260,261, 
Словаччиною262,263, Росією264, Молдовою265. Регулярно прикордонники повідомляли про виявлення 
іноземців з підробними документи в аеропортах «Одеса»266 та «Бориспіль»267,268, а також на 
наземному на кордоні з Польщею269 та Угорщиною270. 

З початку жовтня ДПСУ буде опікуватися державним ліцеєм-інтернатом з посиленою військово-
фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені Харитоненка271. 

У жовтні закінчились конкурси на заміщення вакантних посад в управліннях ДМС в Вінницькій272, 
Донецькій273 та Черкаській274 областях. Для нових працівників ДМС, які були нещодавно прийняті на 
роботу в Рівненській275 та Івано-Франкіській276 областях, провели ознайомчі зустрічі, під час яких 
розповіли про підвищення рівня професійної компетентності та оцінювання державних службовців, 
важливість безумовного дотримання антикорупційного законодавства та запобігання конфлікту 
інтересів, про корпоративну культуру. 

                                                           
256 https://dpsu.gov.ua/ua/news/prikordonniki-zatrimali-bilya-kordonu-z-polshcheyu-gromadyan-marokko-ganni-
ta-bilorusi/ 
257 https://dpsu.gov.ua/ua/news/zablukavshih-dvoh-rosiyan-zatrimali-prikordonniki-na-zakarpatti-/ 
258 https://dpsu.gov.ua/ua/news/migrantiv-z-pakistanu-dominikanskoi-respubliki-bangladesh-tadzhikistanu-y-
afganistanu-zatrimano-na-kordoni-/ 
259 https://dpsu.gov.ua/ua/news/dvi-grupi-nelegaliv-ta-pereviznika-odnii-z-nih-zatrimali-prikordonniki-spilno-z-
policeyskimi-na-zakarpatti/ 
260 https://dpsu.gov.ua/ua/news/shukachiv-shchastya-z-afriki-zatrimano-sogodni-vnochi-na-kordoni-z-
ugorshchinoyu-/ 
261 https://dpsu.gov.ua/ua/news/dvoh-arabiv-i-taksista-zatrimali-spivrobitniki-prikordonnogo-vidomstva-ukraini-za-
200-metriv-do-kordonu/ 
262 https://dpsu.gov.ua/ua/news/dvoh-nelegaliv-z-turechchini-zatrimali-prikordonniki-na-zakarpatti/ 
263 https://dpsu.gov.ua/ua/news/chetvero-indusiv-namagalis-probratisya-do-slovachchini-cherez-gori-zakarpattya/ 
264 https://dpsu.gov.ua/ua/news/v-punkti-propusku-na-harkivshchini-gromadyani-azerbaydzhanu-sprobuvali-
pidkupiti-prikordonnikiv/ 
265 https://dpsu.gov.ua/ua/news/troh-zablukavshih-inozemciv-bez-dokumentiv-zatrimano-na-kordoni-z-
moldovoyu/ 
266 https://dpsu.gov.ua/ua/news/v-aeroportu-odesi-prikordonniki-viyavili-u-dvoh-inozemciv-pidrobleni-dokumenti/ 
267 https://dpsu.gov.ua/ua/news/u-borispoli-prikordonniki-viyavili-u-shistoh-gromadyan-iraku-ta-iranu-pidrobleni-
dokumenti/ 
268 https://dpsu.gov.ua/ua/news/pidrobka-dokumentiv-zavershilis-dlya-inozemcya-zaboronoyu-vizdu-v-ukrainu/ 
269 https://dpsu.gov.ua/ua/news/cholovik-proponuvav-prikordonnikam-habar-za-nezakonniy-viviz-ditini/ 
270https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-kordoni-z-ugorshchinoyu-cholovikovi-ne-dozvolili-nezakonno-vivezti-za-
kordon-ditinu-/ 
271 http://mvs.gov.ua/ua/news/15877_Derzhavna_prikordonna_sluzhba_bere_opiku_nad_licem_Kadetskiy_korpus
_v_Sumah_FOTO_.htm 
272 https://dmsu.gov.ua/news/region/rezultati-konkursu-udms-ukrajni-v-vinniczkij-oblasti-vid-03-zhovtnya-2018-
roku-n-235-k.html  
273 https://dmsu.gov.ua/news/region/komandu-golovnogo-upravlinnya-dms-ukrajni-v-doneczkij-oblasti-posilyuyut-
visokoprofesijni-kadri.html  
274 https://dmsu.gov.ua/news/region/komandu-cherkaskix-migraczijnikiv-popovnyue-ambitna-molod.html  
275https://dmsu.gov.ua/news/region/novoprijnyati-praczivniki-na-posadi-do-udms-ukrajni-v-rivnenskij-oblasti-
projshli-oznajomche-navchannya.html 
276 https://dmsu.gov.ua/news/region/u-migraczijnij-sluzhbi-prikarpattya-pokladayut-veliki-nadij-na-novoprijnyatix-
molodix-speczialistiv.html 
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ДПСУ працює над покращенням соціального забезпечення працівників та продовжує роботу щодо 
забезпечення житлом прикордонників. 3 жовтня прикордонне відомство повідомило, що 80 сімей 
в Сумах отримають квартири277. Здача другої черги 160-квартирного будинку дозволить забезпечити 
житлові потреби військовослужбовців Сумського загону278; прикордонники в 2017 році отримали 
194 квартири, упродовж 2018-2020 років планується передача прикордонникам 1 456 квартир279. 

 

Протидія торгівлі людьми продовжує бути на порядку денному місцевих органів виконавчої влади. 
31 жовтня у Полтаві на робочому засіданні групи моніторингу та оцінки з протидії торгівлі людьми 
при Полтавській ОДА обговорили результати за 2017 рік та заходи з протидії торгівлі людьми 
на 2019 рік280. 11 жовтня в Івано-Франківську на засіданні міжвідомчої ради ОДА обговорили стан 
міграційних процесів та проведення практичних заходів з протидії неврегульованій міграції281. 

На Чернігівщині представники правоохоронних органів та прикордонної служби викрили 
транскордонний канал торгівлі людьми та затримали причетних до злочинної діяльності осіб282. 
24 жовтня у Київській області виявлено 28 громадян В’єтнаму, яких силоміць утримували в одному з 
приватних будинків та вимагали кошти за звільнення у родичів283. 

Злагодженими залишаються спільні дії правоохоронних органів, прикордонників та представників 
міграційної служби щодо нагляду та контролю за виконанням іноземцями та особами без 
громадянства законодавства в міграційній сфері. Відповідні органи повідомляють про затримання 
потенційних порушників міграційного законодавства (групи від 6 до 10 осіь) в жовтні в Мелітополі284, 
Чернівецькій області285,286, в Одеській області287, у Луцьку288. Під час спеціальної спільної операції 
прикордонників та Нацполіції «Кордон-2018» 30 жовтня було затримано дві особи без 
документів289. 3 жовтня представники Волинської ДМС провели навчання для поліцейських щодо 
правил перебування іноземців на території Україні290. 

                                                           
277 http://mvs.gov.ua/ua/news/15874_Petro_Cigikal_do_2020_roku_zaplanovano_zabezpechiti_vlasnim_zhitlom_
blizko_pivtori_tisyachi_prikordonnikiv_FOTO.htm 
278 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/u-sumah-80-simej-prikordonnikiv-otrimali-klyuchi-vid-novogo-zhitla 
279 http://mvs.gov.ua/ua/news/16186_Rozgornute_Regionalne_upravlinnya_morskoi_ohoroni_vizme_pid_ohoron
u_ves_morskiy_kordon_vid_Izmaila_do_Mariupolya_FOTO.htm 
280 https://dmsu.gov.ua/news/region/u-poltavi-vidbulosya-zasidannya-grupi-monitoringu-ta-oczinki-z-protidij-
torgivli-lyudmi.html 
281 https://dmsu.gov.ua/news/region/prikarpatcziv-informuyut-pro-riziki-ta-nebezpeki-zlochiniv-povyazanix-z-
torgivleyu-lyudmi.html 
282 https://dpsu.gov.ua/ua/news/dvoh-zatrimanih-na-chernigivshchini-torgovciv-lyudmi-vzyato-pid-vartu/; 
https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-chernigivshchini-prikordonniki-likviduvali-transkordonniy-kanal-torgivli-lyudmi/ 
283 https://dmsu.gov.ua/news/region/spilno-z-naczionalnoyu-policzieyu-viyavleno-grupu-gromadyan-vetnamu-yaki-
nezakonno-perebuvayut-v-ukrajni.html 
284 https://dmsu.gov.ua/news/region/shhe-shist-nelegaliv-primusovo-pokinut-ukrajnu.html 
285 https://dmsu.gov.ua/news/region/v-chernivczyax-viyavili-8-ox-gromadyan-pakistanu-bez-dokumentiv-shho-
posvidchuyut-osobu-ta-zakonnist-perebuvannya-na-teritorij-ukrajni.html 
286 https://dmsu.gov.ua/news/region/u-chernivczyax-viyavili-gruppu-nelegaliv-z-respubliki-bangladesh.html 
287 https://dpsu.gov.ua/ua/news/v-odesi-pravoohoronci-viyavili-10-inozemciv-z-porushennyam-pravil-
perebuvannya-v-ukraini/ 
288 https://dmsu.gov.ua/news/region/u-odnomu-z-luczkix-xosteliv-zatrimali-nelegaliv.html 
289 https://dpsu.gov.ua/ua/news/dvoh-azerbaydzhanciv-zatrimali-nepodalik-ukrainsko-slovackogo-kordonu/ 
290 https://dmsu.gov.ua/news/region/praczivniki-migraczijnoj-sluzhbi-volini-proveli-navchannya-dlya-spivrobitnikiv-
golovnogo-upravlinnya-naczionalnoj-policzij-oblasti.html 

3.4. Міжвідомча співпраця 
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Питання затримання громадян України за незаконне перевезення мігрантів в інших країнах 
залишається актуальним. 9 жовтня Департамент консульської служби МЗС та Профспілка робітників 
морського транспорту України представили проект, що передбачає ряд заходів з попередження 
залучення моряків до злочинів на морі та забезпечення захисту їхніх прав під час кримінальних 
проваджень291. За словами директора ДКС Сергія Погорельцева, станом на жовтень 2018 року понад 
290 українських моряків утримуються в пенітенціарних закладах за кордоном292. 

19 жовтня на базі закладу вищої освіти ДПСУ відбулася міжвідомча науково-практична конференція 
«Сучасні концептуальні підходи щодо управління персоналом у секторі безпеки і оборони 
України»293. Учасники конференції, серед яких представники ДПСУ, МВС, Нацполіції, СБУ, ЗСУ, 
обговорили стан та перспективи розвитку кадрової політики в секторі безпеки і оборони України. 

 

Ситуація в Азовському та Чорному морях залишається складною294. Зокрема, з квітня 2018 року 
російські прикордонники оглядають іноземні судна295, які прямують з та до українських портів. У 
відповідь на це 25 жовтня Європейський парламент схвалив резолюцію про порушення Росією 
міжнародного права в Азовському морі296. Резолюція закликає Раду ЄС вимагати від РФ негайно 
припинити інспекції суден та передбачає створення посади спеціального представника Євросоюзу 
щодо Криму і Донбасу. Рада ЄС звернулась до Єврокомісії з проханням оцінити економічні наслідки 
від блокади і перевірити застосування діючих обмежувальних заходів з боку Євросоюзу297. 

30 жовтня семеро українських моряків, раніше затриманих РФ за начебто незаконний вилов риби та 
наближення до анексованого півострова, повернулися в Україну, і в той самий день семеро моряків, 
затримані Україною, з кримського судна «НОРД» повернулися в Крим298. Прес-служба 
Уповноваженої з прав людини РФ ці події назвала обміном моряків299. ДПСУ спростувала 
повідомлення300 про обмін та зазначила, що невідомо з яких причин моряки «НОРДа» забажали 
поїхати додому саме 30 жовтня, адже вони це могли зробити ще декілька місяців тому301. 
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295 https://www.unian.ua/politics/10243335-situaciya-v-azovskomu-mori-vimagaye-vid-ukrajini-gotovnosti-dati-
rosiji-vidsich-klimkin.html 
296 http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-ua/documents/ep-resolutions 
297 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-
0435+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN 
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180288.html 
299 https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/30/7196725/ 
300 https://hromadske.ua/posts/u-rf-zayavili-sho-obminyali-7-h-ukrayinskih-moryakiv-na-7-h-rosijskij 
301 https://dpsu.gov.ua/ua/news/shchodo-propusku-cherez-adminmezhu-z-krimom-gromadyan-ukraini-v-tomu-
chisli-chleniv-ekipazhu-sudna-nord/ 

3.5. Міжнародне співробітництво 
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Стосунки України та Угорщини продовжують залишатися напруженими. 4 жовтня послу Угорщини в 
Україні Ерно Кешкеню було вручено ноту з інформацією про те, що угорського консула, 
зафіксованого на відео в момент «роздачі паспортів» в Берегово302, оголошено персоною нон 
грата303. Угорщина зробила дзеркальну відповідь та вислала українського консула304,305. Також МЗС 
Угорщини жорстко відреагувало306 на внесення Петера Сійярто в базу українського сайту 
«Миротворець»307,308. Угорська сторона продовжує висловлювати невдоволення щодо прийнятого 
Україною Закону про освіту: після зустрічі із Генеральним секретарем НАТО Міністр закордонних 
справ Угорщини заявив, що ситуація погіршилася, оскільки відсутні поправки до українського Закону 
«Про освіту» та прийнятий в першому читанні новий Закон про мову309. 

Водночас відбуваються позитивні домовленості в двосторонніх відносинах. 24 жовтня Угорщина 
запропонувала укласти угоду про захист нацменшин310, Київ та Будапешт обговорюють дане 
питання311. Наприкінці жовтня уряд Угорщини перейменував назву посади урядового 
уповноваженого, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих 
садків Карпатського басейну, на уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці 
Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, а також координацію програми розвитку 
дитячих навчальних закладів Карпатського басейну312. Павло Клімкін повідомив, що в МЗС також 
буде створена посада, що покриватиме транскордонне співробітництво313. 

5 жовтня у Києві відбулося четверте засідання Комітету асоціації між Україною та Євросоюзом. Під 
час заходу учасники обговорили аспекти виконання Угоди про асоціацію та питання подальшої 
співпраці, зокрема поглиблення секторального співробітництва в митних питаннях, галузі безпеки, 
свободи та правосуддя314. Напередодні в Міністерстві соціальної політики обговорили стан 
реалізації Угоди в частині співробітництва у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних 
можливостей. На заході, зокрема, обговорили засади законодавчого регулювання в ЄС, що 
стосуються відряджених працівників315. 

У жовтні пройшов ряд робочих зустрічей в межах проектів технічної допомоги. 25 жовтня відбулося 
шосте засідання Керівного комітету проекту «Підтримка управління міграцією та притулком в 
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315 https://www.msp.gov.ua/news/16025.html 
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Україні», що фінансується ЄС та реалізовується Представництвом МОМ в Україні і має на меті 
вдосконалити державну міграційну політику та інституційно зміцнити відповідні державні органи316. 
Сторони обговорили стан впровадження кожного з компонентів проекту та подальші кроки його 
імплементації. 

У жовтні завершив роботу проект міжнародної технічної допомоги від Євросоюзу Державній 
прикордонній службі TWINNING. За словами високопосадовців дворічний проект дав можливість 
посилити безпеку на кордоні через доступ до баз даних, співпрацю з прикордонниками країн ЄС, 
спільне патрулювання та обмін інформацією317..Голова ДПСУ Петро Цигикал зазначив, що для 
продовження впровадження принципів інтегрованого управління кордонами було ініційовано 
створення міжвідомчої робочої групи з питань координації інтегрованого управління кордонами, 
яку очолить Віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-
Цинцадзе318. 

25 жовтня відбулося засідання Віртуального контактного аналітичного центру суб’єктів 
інтегрованого управління кордонами за участі експертів Консультативної Місії EUAM, на якому 
обговорили питання організації розробки Стратегії інтегрованого управління кордонами та 
діяльності міжвідомчої робочої групи з питань координації інтегрованого управління кордонами319. 

Співпраця в міграційній сфері з країнами-партнерами відображається у підготовці та підписанні 
двосторонніх угод. Україна веде перемовини щодо укладанням двосторонніх угод в сфері трудової 
міграції з Болгарією320,321 та Литвою322. На початку жовтня Верховній Раді надано на ознайомлення 
законопроект про ратифікацію Угоди між Україною та Литовською Республікою, яка врегулює 
питання правового забезпечення перегляду розміру пенсії за заявою особи323. 26 жовтня під час 
візиту Президента України до Білорусі було підписано угоду про реадмісію осіб324,325. 13 жовтня 
набули чинності дві ратифіковані угоди про реадмісію осіб між Україною, Республікою Молдова326 
та Швейцарською Конфедерацією327. 

Обмін досвідом з міжнародними партнерами відбувався під час виконання спільних робочих 
завдань. 30 жовтня в Одесі відбувся круглий стіл з питань підвищення безпеки на морі і розвитку 
Морської охорони ДПСУ, де за участі українських та міжнародних експертів та високопосадовців 
обговорювали аспекти посилення морської прикордонної безпеки328. У жовтні ДПСУ та Європол 
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321 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/748-2018-р/conv?lang=uk 
322 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/737-2018-%D1%80/sp:max100?sp=:max100&lang=uk 
323http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64724 
324 https://dmsu.gov.ua/news/dms/ukrajnoyu-ukladeno-z-respublikoyu-bilorus-ugodu-pro-readmisiyu-osib.html 
325 https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-ta-bilorus-pidpisali-nizku-dvostoronnih-dokumentiv-50626 
326 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2534-19 
327 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2533-19 
328 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/petro-cigikal-tilki-spilni-diyi-ye-zaporukoyu-silnoyi-ta-yedinoyi-yevropi-v-
yakij-ukrayina-zalishayetsya-nadijnim-forpostom-na-yiyi-shidnih-kordonah 

https://dmsu.gov.ua/news/dms/vidbulosya-chergove-zasidannya-kerivnogo-komitetu-proektu-pidtrimka-upravlinnya-migraczieyu-ta-pritulkom-v-ukrajni.html
https://dmsu.gov.ua/news/dms/vidbulosya-chergove-zasidannya-kerivnogo-komitetu-proektu-pidtrimka-upravlinnya-migraczieyu-ta-pritulkom-v-ukrajni.html
http://mvs.gov.ua/ua/news/15925_Tetyana_Kovalchuk_Realizaciya__proektu_TWINNING_ma_velike_znachennya_dlya_vsii_sistemi_MVS_ta_nacionalnoi_bezpeki_FOTOVIDEO.htm
http://mvs.gov.ua/ua/news/15925_Tetyana_Kovalchuk_Realizaciya__proektu_TWINNING_ma_velike_znachennya_dlya_vsii_sistemi_MVS_ta_nacionalnoi_bezpeki_FOTOVIDEO.htm
https://dpsu.gov.ua/ua/news/petro-cigikal-u-ramkah-proektu-twinning-pered-uryadom-iniciyovano-stvorennya-mizhvidomchoi-robochoi-grupi-z-pitan-koordinacii-ibm/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/petro-cigikal-u-ramkah-proektu-twinning-pered-uryadom-iniciyovano-stvorennya-mizhvidomchoi-robochoi-grupi-z-pitan-koordinacii-ibm/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/v-administracii-vidbulos-chergove-zasidannya-virtualnogo-kontaktnogo-analitichnogo-centru-subktiv-integrovanogo-upravlinnya-kordonami/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/v-administracii-vidbulos-chergove-zasidannya-virtualnogo-kontaktnogo-analitichnogo-centru-subktiv-integrovanogo-upravlinnya-kordonami/
https://www.msp.gov.ua/news/16076.html
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/748-2018-р/conv?lang=uk
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/737-2018-%D1%80/sp:max100?sp=:max100&lang=uk
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64724
https://dmsu.gov.ua/news/dms/ukrajnoyu-ukladeno-z-respublikoyu-bilorus-ugodu-pro-readmisiyu-osib.html
https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-ta-bilorus-pidpisali-nizku-dvostoronnih-dokumentiv-50626
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2534-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2533-19
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/petro-cigikal-tilki-spilni-diyi-ye-zaporukoyu-silnoyi-ta-yedinoyi-yevropi-v-yakij-ukrayina-zalishayetsya-nadijnim-forpostom-na-yiyi-shidnih-kordonah
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/petro-cigikal-tilki-spilni-diyi-ye-zaporukoyu-silnoyi-ta-yedinoyi-yevropi-v-yakij-ukrayina-zalishayetsya-nadijnim-forpostom-na-yiyi-shidnih-kordonah
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провели спільну операцію в Середземному морі, затримали українську яхту з 57 мігрантами та 
викрили злочинну організацію, яка протягом 2017-2018 років передавала завербованих громадян 
України за кордон329. 

Продовжується співпраця у сфері інтегрованого управління кордонами ДПСУ та прикордонної 
агенції Євросоюзу Frontex. Наприкінці жовтня в аеропортах Києва, Одеси і Львова в рамках спільної 
операції «Ключові точки» як спостерігачі перебували експерти з відомств Польщі, Литовської 
Республіки, Італії330. 

На виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами 2-
4 жовтня в пункті пропуску «Чоп–Захонь» працівники аналітичних підрозділів прикордонних 
відомств України та Угорщини обговорили перспективи запровадження методології спільної 
інтегрованої моделі аналізу ризиків CIRAM-2.0 на українсько-угорському державному кордоні331. 
14 жовтня відбулася зустріч фахівців підрозділів прикордонних відомств України та Румунії, на якій 
сторони працювали над порівняльним аналізом статистичних даних щодо показників діяльності на 
кордоні332. 

В Одесі 24 жовтня відбулося засідання Керівного комітету проекту «Покращення інтегрованого 
управління кордонами на українсько-молдовському кордоні», під час якого підсумували 
напрацьовані здобутки та обговорили питання подальшої співпраці, зокрема щодо вдосконалення 
інтегрованого управління кордонами. Серед розглянутих питань була потреба модернізації 
інфраструктури пунктів пропуску зі спільним контролем «Кучурган-Первомайськ», «Рені-
Джурджулешти» та створення спільного контактного пункту «Паланка»333. 

У жовтні відбулася низка двосторонніх міжнародних зустрічей за участі українських 
високопосадовців: 

- 11 жовтня очільник ДМС Максим Соколюк зустрівся з директором імміграційного бюро 
зв’язку та бюро прикордонних питань Служби натуралізації та імміграції Королівства 
Нідерландів Марком ван Ельзаккером. Сторони обговорили досвід Нідерландів у питаннях 
неврегульованої міграції і домовилися продовжувати співпрацю у вирішенні проблемних 
питань міграційної сфери334. 

- 24 жовтня в Мінську очільники прикордонних відомств України та Республіки Білорусь 
обговорили загальну обстановку на українсько-білоруському кордоні та питання залучення 
міжнародної технічної допомоги для облаштування українсько-білоруського кордону335. 

                                                           
329 http://mvs.gov.ua/ua/news/16024_DPSU_ta_vropol_zatrimali_v_Seredzemnomu_mori_ukrainsku_yahtu_z_ma
yzhe_60_migrantami_FOTO.htm 
330 http://mvs.gov.ua/ua/news/16297_U_stolichnih_aeroportah_ukrainski_prikordonniki_razom_z_ekspertami_vro
peyskoi_agencii_FRONTEX_provodyat_spilnu_operaciyu.htm 
331 https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-spilnomu-derzhrubezhi-vidbulas-zustrich-ukrainskih-ta-ugorskih-prikordonnih-
analitikiv/ 
332 https://dpsu.gov.ua/ua/news/vidbulas-robocha-zustrich-ekspertiv-pidrozdiliv-prikordonnih-vidomstv-ukraini-ta-
rumunii/ 
333 https://dpsu.gov.ua/ua/news/v-odesi-vidbulosya-zasidannya-kerivnogo-komitetu-proektu-z-pokrashchennya-
integrovanogo-upravlinnya-kordonami-na-moldovskiy-dilyanci-/  
334 https://mvs.gov.ua/ua/news/16054_Derzhavna_migraciyna_sluzhba_spivpracyuvatime_z_Niderlandami_v_pita
nnyah_readmisii_ta_nelegalnoi_migracii_FOTO.htm 
335 https://dpsu.gov.ua/ua/news/petro-cigikal-zustrivsya-z-biloruskim-kolegoyu-anatolim-lappo/ 

http://mvs.gov.ua/ua/news/16024_DPSU_ta_vropol_zatrimali_v_Seredzemnomu_mori_ukrainsku_yahtu_z_mayzhe_60_migrantami_FOTO.htm
http://mvs.gov.ua/ua/news/16024_DPSU_ta_vropol_zatrimali_v_Seredzemnomu_mori_ukrainsku_yahtu_z_mayzhe_60_migrantami_FOTO.htm
http://mvs.gov.ua/ua/news/16297_U_stolichnih_aeroportah_ukrainski_prikordonniki_razom_z_ekspertami_vropeyskoi_agencii_FRONTEX_provodyat_spilnu_operaciyu.htm
http://mvs.gov.ua/ua/news/16297_U_stolichnih_aeroportah_ukrainski_prikordonniki_razom_z_ekspertami_vropeyskoi_agencii_FRONTEX_provodyat_spilnu_operaciyu.htm
https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-spilnomu-derzhrubezhi-vidbulas-zustrich-ukrainskih-ta-ugorskih-prikordonnih-analitikiv/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-spilnomu-derzhrubezhi-vidbulas-zustrich-ukrainskih-ta-ugorskih-prikordonnih-analitikiv/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/vidbulas-robocha-zustrich-ekspertiv-pidrozdiliv-prikordonnih-vidomstv-ukraini-ta-rumunii/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/vidbulas-robocha-zustrich-ekspertiv-pidrozdiliv-prikordonnih-vidomstv-ukraini-ta-rumunii/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/v-odesi-vidbulosya-zasidannya-kerivnogo-komitetu-proektu-z-pokrashchennya-integrovanogo-upravlinnya-kordonami-na-moldovskiy-dilyanci-/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/v-odesi-vidbulosya-zasidannya-kerivnogo-komitetu-proektu-z-pokrashchennya-integrovanogo-upravlinnya-kordonami-na-moldovskiy-dilyanci-/
https://mvs.gov.ua/ua/news/16054_Derzhavna_migraciyna_sluzhba_spivpracyuvatime_z_Niderlandami_v_pitannyah_readmisii_ta_nelegalnoi_migracii_FOTO.htm
https://mvs.gov.ua/ua/news/16054_Derzhavna_migraciyna_sluzhba_spivpracyuvatime_z_Niderlandami_v_pitannyah_readmisii_ta_nelegalnoi_migracii_FOTO.htm
https://dpsu.gov.ua/ua/news/petro-cigikal-zustrivsya-z-biloruskim-kolegoyu-anatolim-lappo/
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- 19 жовтня Перший заступник Голови ДПСУ Василь Серватюк на зустрічі з заступником 
Начальника Генерального інспекторату Прикордонної поліції Молдови обговорили 
поточний стану співробітництва та майбутні пріоритети співпраці336. 

- 20 жовтня Перший заступник Голови ДПСУ Василь Серватюк обговорив із заступницею 
Держсекретаря з міжнародних питань щодо правоохоронної діяльності Держдепу США 
Кірстен Медісон спільні проекти337. 

- 4 жовтня зустрілися Перший заступник Голови ДПСУ Василь Серватюк та Віце-Президент 
Федеральної Поліції ФРН Юрген Шуберт та обговорили стан двостороннього 
співробітництва338. 

- 16 жовтня заступник Міністра внутрішніх справ України Тетяна Ковальчук та директор 
британської Асоціації поліцейських-вихідців ромів (GRTPA) Мартін Кемпбелл обговорили 
питання забезпечення прав ромів в Україні339. 

- 18 жовтня віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко та доповідач Комітету ООН з ліквідації 
расової дискримінації Ріта Іцсак-Ндіаає обговорили питання розширення співпраці щодо 
інтеграції в українське суспільство ромської нацменшини340. 

- У жовтні керівники підрозділів у справах іноземців прикордонних відомств України та 
Польщі обговорили кроки у протидії неврегульованій міграції341. 

До міжнародної співпраці долучаються регіональні органи міграційного відомства. На початку 
жовтня керівництво управління ДМС в Одеській області на зустрічі з представниками Департаменту 
з питань біженців польського Управління у справах іноземців у Варшаві обговорили ситуацію, що 
склалася з ВПО в Україні342. Представники Французького Фонду прав людини побували у 
Богунському районному відділі міграційної служби на Житомирщині343. 

17-18 жовтня у Києві відбулася міжнародна конференція «Дотримання прав ромських жінок в 
Україні», на якій учасники обговорили питання гендерної рівності та захисту прав людини, шляхів 
подолання дискримінації щодо ромських жінок, пошуку механізму реалізації національної політики 
щодо надання ромським жінкам рівних прав та можливостей344. 

                                                           
336 https://dpsu.gov.ua/ua/news/pershiy-zastupnik-golovi-derzhprikordonsluzhbi-zustrivsya-iz-zastupnikom-
nachalnika-generalnogo-inspektoratu-prikordonnoi-policii-moldovi-/ 
337 https://dpsu.gov.ua/ua/news/vasil-servatyuk-proviv-zustrich-z-zastupnikom-derzhsekretarya-z-mizhnarodnih-
pitan-shchodo-pravoohoronnoi-diyalnosti-derzhdepu-ssha/ 
338 https://dpsu.gov.ua/ua/news/vasil-servatyuk-spivrobitnictvo-z-federalnoyu-policiyu-nimechchini-vidigra-
vazhlivu-rol-v-reformuvanni-i-zabezpechenni-vropeyskih-standartiv/ 
339 http://mvs.gov.ua/ua/news/16174_U_MVS_obgovorili_pitannya_zabezpechennya_prav_romiv_FOTO.htm 
340 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/vice-premyer-ministr-ukrayini-pavlo-rozenko-zustrivsya-iz-chlenom-ta-
dopovidachem-komitetu-oon-z-likvidaciyi-rasovoyi-diskriminaciyi-ritoyu-icsak-ndiaaye 
341 https://dpsu.gov.ua/ua/news/predstavniki-u-spravah-inozemciv-prikordonnih-vidomstv-ukraini-ta-polshchi-
obgovorili-posilennya-zusil-u-protidii-nelegalniy-migracii/ 
342 https://dmsu.gov.ua/news/region/nachalnik-gu-dms-v-odeskij-oblasti-olena-pogrebnyak-ta-pershij-zastupnik-
nachalnika-ivan-bezkishhenko-prijnyali-gostej-z-respubliki-polshha.html 
343 https://dmsu.gov.ua/news/region/predstavniki-franczuzkogo-fondu-prav-lyudini-pobuvali-u-bogunskomu-
rajonnomu-viddili-migraczijnoj-sluzhbi.html 
344 https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/68025-podolannya-diskriminaciji-ta-zabezpechennya-rivnih-prav-ta-
mozhlivostej-romsykim-zhinkam-v-ukrajini 

https://dpsu.gov.ua/ua/news/pershiy-zastupnik-golovi-derzhprikordonsluzhbi-zustrivsya-iz-zastupnikom-nachalnika-generalnogo-inspektoratu-prikordonnoi-policii-moldovi-/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/pershiy-zastupnik-golovi-derzhprikordonsluzhbi-zustrivsya-iz-zastupnikom-nachalnika-generalnogo-inspektoratu-prikordonnoi-policii-moldovi-/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/vasil-servatyuk-proviv-zustrich-z-zastupnikom-derzhsekretarya-z-mizhnarodnih-pitan-shchodo-pravoohoronnoi-diyalnosti-derzhdepu-ssha/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/vasil-servatyuk-proviv-zustrich-z-zastupnikom-derzhsekretarya-z-mizhnarodnih-pitan-shchodo-pravoohoronnoi-diyalnosti-derzhdepu-ssha/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/vasil-servatyuk-spivrobitnictvo-z-federalnoyu-policiyu-nimechchini-vidigra-vazhlivu-rol-v-reformuvanni-i-zabezpechenni-vropeyskih-standartiv/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/vasil-servatyuk-spivrobitnictvo-z-federalnoyu-policiyu-nimechchini-vidigra-vazhlivu-rol-v-reformuvanni-i-zabezpechenni-vropeyskih-standartiv/
http://mvs.gov.ua/ua/news/16174_U_MVS_obgovorili_pitannya_zabezpechennya_prav_romiv_FOTO.htm
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/vice-premyer-ministr-ukrayini-pavlo-rozenko-zustrivsya-iz-chlenom-ta-dopovidachem-komitetu-oon-z-likvidaciyi-rasovoyi-diskriminaciyi-ritoyu-icsak-ndiaaye
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/vice-premyer-ministr-ukrayini-pavlo-rozenko-zustrivsya-iz-chlenom-ta-dopovidachem-komitetu-oon-z-likvidaciyi-rasovoyi-diskriminaciyi-ritoyu-icsak-ndiaaye
https://dpsu.gov.ua/ua/news/predstavniki-u-spravah-inozemciv-prikordonnih-vidomstv-ukraini-ta-polshchi-obgovorili-posilennya-zusil-u-protidii-nelegalniy-migracii/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/predstavniki-u-spravah-inozemciv-prikordonnih-vidomstv-ukraini-ta-polshchi-obgovorili-posilennya-zusil-u-protidii-nelegalniy-migracii/
https://dmsu.gov.ua/news/region/nachalnik-gu-dms-v-odeskij-oblasti-olena-pogrebnyak-ta-pershij-zastupnik-nachalnika-ivan-bezkishhenko-prijnyali-gostej-z-respubliki-polshha.html
https://dmsu.gov.ua/news/region/nachalnik-gu-dms-v-odeskij-oblasti-olena-pogrebnyak-ta-pershij-zastupnik-nachalnika-ivan-bezkishhenko-prijnyali-gostej-z-respubliki-polshha.html
https://dmsu.gov.ua/news/region/predstavniki-franczuzkogo-fondu-prav-lyudini-pobuvali-u-bogunskomu-rajonnomu-viddili-migraczijnoj-sluzhbi.html
https://dmsu.gov.ua/news/region/predstavniki-franczuzkogo-fondu-prav-lyudini-pobuvali-u-bogunskomu-rajonnomu-viddili-migraczijnoj-sluzhbi.html
https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/68025-podolannya-diskriminaciji-ta-zabezpechennya-rivnih-prav-ta-mozhlivostej-romsykim-zhinkam-v-ukrajini
https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/68025-podolannya-diskriminaciji-ta-zabezpechennya-rivnih-prav-ta-mozhlivostej-romsykim-zhinkam-v-ukrajini
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6-7 жовтня в Римі відбувся II Форум мігрантів УГКЦ Центральної та Західної Європи, де ключовою 
темою стали підходи до зміцнення української діаспори за кордоном. Представники духовенства, 
громадських організацій та українських інституцій обговорили формування української ідентичності 
поза межами батьківщини, діяльність суботніх шкіл та молодіжних організацій та інші заходи у 
протидії асиміляції громад в іноземному середовищі345. 

Продовжується співпраця в сфері підтримки ВПО та населення, яке постраждало від війни. 17 жовтня 
в комісії Україна-НАТО на рівні послів відбулося обговорення гуманітарної ситуації в Донецькій та 
Луганській областях та стан дотримання прав людини в Криму346. Міністр з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш розповів про кроки Уряду для 
задоволення гуманітарних потреб та підтримання зв’язків з населенням на окупованих територіях347. 
3 жовтня Рада міністрів Австрії схвалила виділення мільйона євро допомоги для східної України348. 
Кошти будуть направлені на підтримку проекту Червоного хреста із розмінування та інших 
австрійських неурядових організацій, які працюють над покращенням умов життя постраждалого 
внаслідок війни населення349. У жовтні Кабмін затвердив склад делегації для участі у переговорах 
щодо підготовки тексту проекту Угоди між урядами України та ФРН щодо фінансового 
співробітництва по проекту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб»350. 

Україна вивчає досвід інших країн у сфері деокупації та реінтеграції окупованих територій. 25 жовтня 
під час другого засідання українсько-хорватської робочої групи зі співробітництва в Києві сторони 
обговорили аспекти забезпечення соціального захисту населення, інформаційної роботи, відбудови 
інфраструктури та розмінування351. 

Двостороння робота ведеться в сфері спрощення короткострокових поїздок за кордон. 9 жовтня 
міністр Великої Британії у справах Європи та Америки Алан Данкан заявив, що готовий сприяти 
процесу вдосконалення візових процедур для громадян України352. 3 жовтня Уряд затвердив 
міжурядову угоду з Сербією353 про внесення змін до угоди про відмову від візових вимог для 
громадян. Угода передбачає, що українці зможуть без віз перебувати на території Сербії не більше 
90 днів протягом 180 днів з дати першого вʼїзду. 5 жовтня в Кишиневі Україна та Грузія домовилися 
про спрощення процедури перетину кордонів354. Відповідно до підписаної угоди355 громадяни двох 

                                                           
345 https://www.radiosvoboda.org/a/29531891.html 
346 https://www.dw.com/uk/комісія-україна-нато-альянс-занепокоєний-порушенням-прав-людини-в-криму/a-
45932384 
347 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/vadim-chernish-zdijsniv-vizit-do-shtab-kvartiri-nato-u-bryusseli-de-vzyav-
uchast-u-zasidanni-komisiyi-ukrayina-nato 
348 https://www.tt.com/politik/weltpolitik/14879578/kurz-verteidigt-treffen-mit-putin-werde-weiter-kontakt-
suchen 
349 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/3/7087706/ 
350 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-delegaciyu-uryadu-ukrayini-dlya-uchasti-u-789 
351 https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/68062-ukrajina-predmetno-vivchaje-dosvid-khorvatiji-u-sferi-
deokupaciji-ta-reintegraciji-okupovanoji-teritoriji 
352 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/britanskij-uryad-vklyuchaye-ukladannya-torgovelnoyi-ugodi-z-ukrayinoyu-
do-svoyih-prioritetiv 
353 https://www.kmu.gov.ua/ua/meetings/zasidannya-kabinetu-ministriv-ukrayini-02-10-2018 
354 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ukrayina-i-gruziya-sproshchuyut-proceduri-peretinu-kordoniv-domovlenist-
glav-uryadiv 
355 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-pidpisannya-ugodi-mizh-kabinetizovih-vimog 
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країн зможуть перебувати на території держави іншої сторони без віз протягом 90 днів (щороку) на 
підставі внутрішніх паспортів у формі ID-картки, яка містить безконтактний електронний носій356. 

 

Аналітичний центр «Європа без бар’єрів» підготував аналітичний звіт «Анатомія кордону. 
Незалежний моніторинговий звіт» за результатами дослідження практики перетину кордону 
України через 20 міжнародних автомобільних та пішохідних пунктів пропуску357. Також організація 
проаналізувала дані, які стосуються питання мобільності358, з дослідження громадської думки, що 
був проведений Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним 
інститутом соціології з 16 по 28 серпня 2018 року359. 

Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати чергового всеукраїнського 
опитування громадської думки щодо міжетнічних упереджень в Україні360. У висновках йдеться, 
зокрема, про таке: найнижчий рівень упереджень в країні — до українців, білорусів і росіян, 
найвищий — до китайців, африканців, арабів, особливо високий рівень упереджень до ромів; з 1994 
до 2007 року рівень ксенофобії в Україні зростав, з 2008 до 2013 року знизився, з 2014 до 2018 року 
трохи зріс і повернувся до рівня 2011 року361. 

Аналітичний центр CEDOS опублікував дослідження щодо політики залучення та інтеграції 
українських студентів в Чехії362 та Словаччині363. 

Різносторонні аспекти трудової міграції висвітлювали в жовтні різні засоби масової інформації: 
Укрінформ364, Радіо Свобода365, BBC Україна366. Укрінформ підготував матеріал про кадрову кризу як 
наслідок відтоку кадрів за кордон367. Видання mind опублікувало матеріал «На що варто звернути 
увагу мігрантам, що планують працевлаштуватися в Естонії»368. 

Благодійний Фонд «Право на захист» опублікував дослідження «Ключові аспекти зайнятості 
біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, та шукачів притулку в Україні»369. Для 
представлення результатів було організовано два заходи: прес-конференцію370 і круглий стіл 

                                                           
356 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/mozhlivist-poyizdok-gromadyan-mizh-ukrayinoyu-ta-gruziyeyu-na-osnovi-
vnutrishnih-id-kartok-dozvolit-zbilshiti-turistichnij-ta-biznesovij-potik-mizh-krayinami-oleksandr-sayenko 
357 https://europewb.org.ua/anatomiya-ukrayinskogo-kordonu-nezalezhnyj-monitoryngovyj-zvit/ 
358 https://europewb.org.ua/vymir-mobilnosti-u-gromadskij-dumtsi-rezultaty-opytuvannya/ 
359 https://dif.org.ua/article/evropeyska-integratsiya-u-vimiri-gromadskoi-dumki 
360 https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=793&page=1 
361 https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=793&page=1 
362 https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainski-studenty-v-chekhii-polityky-zaluchennia-intehratsii-ta-motyvatsiia-i-
plany-studentiv 
363 https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainski-studenty-u-slovachchyni-polityky-zaluchennia-intehratsii-ta-
motyvatsiia-i-plany-studentiv 
364 https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2570274-doki-nasi-v-evropi-ukraina-cekae-na-afrikanciv.html 
365 https://www.radiosvoboda.org/a/migracia-v-polschu-22-govtnja-2018/29557550.html 
366 https://www.bbc.com/ukrainian/features-45890286 
367 https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2570274-doki-nasi-v-evropi-ukraina-cekae-na-afrikanciv.html 
368 https://mind.ua/openmind/20190064-yak-i-chim-es-zustrichae-ukrayinskih-zarobitchan 
369 https://www.slideshare.net/UkraineCrisisMediaCenter/ss-118310187 
370 http://uacrisis.org/ua/68901-asylum-seekers-difficulties-with-employment 

3.6. Висвітлення у ЗМІ, дослідження, громадська думка з міграційних питань 
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«Біженці та шукачі притулку: незадіяний потенціал», де експерти обговорили питання офіційного 
працевлаштування біженців та шукачів міжнародного захисту371. 

Благодійна організація «Восток SOS» опублікувала огляд порушень прав людини в окупованих 
Луганській та Донецькій областях за вересень372. Благодійна організація «Донбас SOS» опублікувала 
вересневий дайджест щодо пересувань людей та транспортних засобах через лінію зіткнення373 та 
розширене роз’яснення про адміністративну відповідальність за незаконний перетин державного 
кордону і лінії зіткнення374. 

Проблема виплат переселенцям залишається однією з топових тем: Донбас SOS підготувала 
юридичні матеріали щодо порядку погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями 
суду375 та специфіку визначення суми недоотриманої пенсії376; Радіо Свобода зробила підсумок 
проблем ВПО за 5 років377. Також Донбас SOS опублікувала три матеріали, де висвітлено різні 
аспекти ув’язнених на тимчасово окупованих територіях378,379,380. Також для студентів-ВПО Донбас 
SOS підготувала інфографіку з корисною інформацією381. 

У жовтні Представництво МОМ в Україні презентувало ґрунтовну публікацію, де аналізується 
застосування законодавства України щодо протидії торгівлі людьми та пропонуються рекомендації 
щодо вдосконалення практики судового провадження у відповідних справах382. Про торгівлю 
людьми і як держава протидіє даній проблемі підготували матеріали Радіо Свобода383, Сегодня384. 

Європейська Правда опублікувала інтерв’ю із суддею Європейського суду з прав людини Ганною 
Юдківською про скарги України на Росію через дії агресора на окупованих територіях, в Криму та на 
Донбасі385. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у матеріалі для видання пише про 
конфлікт між Україною та Угорщиною та піднімає дискусію щодо подвійного громадянства386. В 
інтерв’ю для Укрінформ Павло Клімкін серед інших тем говорить про трудових мігрантів в Польщі та 
черги на українсько-польському кордоні387. В інтерв’ю для UA.Харків очільник МЗС серед багатьох 
питань розповідає і про позицію Міністерства щодо другого громадянства та наводить рекомендації 
українцям, які виїжджають до Росії388. 

                                                           
371 https://www.prostir.ua/?news=kruhlyj-stil-z-hostrymy-kutamy 
372 http://vostok-sos.org/prava-lyudyny-v-okupovanykh-donetskii-ta-luhanskii-oblastiakh-veresen-2018/ 
373 http://www.donbasssos.org/18508-2/ 
374 http://www.donbasssos.org/admin_otvetst_nezakon_peresechenie/ 
375 http://www.donbasssos.org/ur_analiz_pogashennia_zaborgov/ 
376 http://www.donbasssos.org/pensiia_vpo/ 
377 https://www.radiosvoboda.org/a/chotyry-problemy-pereselentsiv-na-pjatomu-rotsi-vijny/29573337.html 
378 http://www.donbasssos.org/ludi_nevidimki_1/ 
379 http://www.donbasssos.org/ludi_nevidimki_2/ 
380 http://www.donbasssos.org/ludi_nevedimki_3/ 
381 http://www.donbasssos.org/pamiatka_stydenti/ 
382 http://iom.org.ua/sites/default/files/analysis_of_judicial_practice.pdf 
383 https://www.radiosvoboda.org/a/torhivlia-liudmy-ukrajina/29538761.html 
384 https://ukr.segodnya.ua/world/europe/litovskie-zhurnalisty-raskryli-shemu-po-kotoroy-razvodyat-ukrainskih-
zarobitchan-1184260.html?fbclid=IwAR0VC50NFxP1nOZ1EQw3vJ2XBx-O0eT7w3IH70y9wh2Qijdr2uPyCh-PlIw 
385 https://www.eurointegration.com.ua/interview/2018/10/31/7088697/ 
386 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/3/7087679/ 
387 https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2584596-pavlo-klimkin-ministr-zakordonnih-sprav-ukraini.html 
388 https://www.youtube.com/watch?v=9KQ4i0SY7As&feature=youtu.be 
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https://ukr.segodnya.ua/world/europe/litovskie-zhurnalisty-raskryli-shemu-po-kotoroy-razvodyat-ukrainskih-zarobitchan-1184260.html?fbclid=IwAR0VC50NFxP1nOZ1EQw3vJ2XBx-O0eT7w3IH70y9wh2Qijdr2uPyCh-PlIw
https://www.eurointegration.com.ua/interview/2018/10/31/7088697/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/3/7087679/
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2584596-pavlo-klimkin-ministr-zakordonnih-sprav-ukraini.html
https://www.youtube.com/watch?v=9KQ4i0SY7As&feature=youtu.be
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Про посилення відповідальності за незаконний перетин кордону України підготували матеріали BBC 
Україна389, БФ «Право на захист»390. 

Польський аналітичний центр Centre for Eastern Studies (OSW) підготував дослідження про ключові 
тренди міграції українців до Польщі за останні роки391. Профспілка працівників будівництва і 
промисловості будівельних матеріалів України провела дослідження, у якому розглядаються 
ключові сфери праці в країнах Євросоюзу, які обирають українці, та порушення трудових прав, із 
якими вони стикаються392. 

Міжнародні організації опублікували ряд матеріалів щодо міграції. Організація економічного 
співробітництва та розвитку підготувала публікацію про навички мігрантів та їх використання на 
ринках праці приймаючої країни393. Міжнародна організація з міграції підготувала публікацію 
«Міграція і порядок денний на 2030: путівник для практиків»394. Міжнародна організації з міграції 
опублікувала доповідь «Global Migration Indicators Report 2018», де підсумовує ключові міграційні 
тренди у світі395. 

                                                           
389 https://www.bbc.com/ukrainian/features-45916390 
390 http://vpl.com.ua/uk/media/5850/ 
391 https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-report/2018-10-17/migration-ukraine-to-poland 
392 https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/vplyv-trudovoyi-migratsiyi-ukrayinskyh-pratsivnykiv-na-rynky-pratsi-
ukrayiny-i-yes-na-prykladi-budivelnykiv/ 
393 http://www.oecd.org/migration/skills-on-the-move-9789264307353-en.htm 
394 https://publications.iom.int/books/migration-and-2030-agenda-guide-practitioners 
395 https://www.iom.int/news/iom-releases-global-migration-indicators-report-2018 
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