
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

До проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови  

Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 669» 

 
Зміст положення (норми) чинного 

законодавства 

Запропонований зміст положення (норми) 

 

постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 669 «Про затвердження Порядку отримання,  

вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи» 

Відповідно до частини шостої статті 7 Закону України “Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” 

Кабінет Міністрів України п о ст а н о в л я є :  

Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України «Про 

Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус» Кабінет Міністрів України п о ст а н о в л я є :  

Порядок отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру  

та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи 

1. Цей Порядок визначає процедуру отримання, вилучення з Єдиного 

державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) та знищення 

відцифрованих відбитків пальців рук особи, які у передбачених 

законодавством випадках вносяться до безконтактного електронного 

носія у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта 

України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, 

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, проїзного 

документа біженця (далі - документи). 

1. Цей Порядок визначає процедуру отримання, вилучення з Єдиного 

державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) та знищення 

відцифрованих відбитків пальців рук особи, які у передбачених 

законодавством випадках вносяться до безконтактного електронного 

носія у разі оформлення паспорта громадянина України, паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта 

України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, 

посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для 

виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на 

тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзного документа 

біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, 

проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, картки 

мігранта. 

2. Відцифровані відбитки пальців рук отримуються і вносяться до 

Реєстру у разі оформлення документів: 

за письмовою згодою особи віком від шістнадцяти років; 

за письмовою згодою батьків (усиновлювачів), опікунів, 

2. Відцифровані відбитки пальців рук отримуються і вносяться до 

Реєстру: 

1) у разі оформлення паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5492-17/paran746#n746
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5492-17/paran746#n746
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піклувальників або інших законних представників (далі - законні 

представники) - для осіб від 12 до 16 років, осіб, над якими встановлено 

опіку або піклування. 

  

паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена 

екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, 

посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове 

проживання, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, 

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного 

документа особи, якій надано додатковий захист, картки мігранта; 

2) у разі оформлення паспорта громадянина України – за 

згодою особи або за згодою одного з батьків (усиновлювачів), 

опікунів, піклувальників, інших законних представників для особи 

яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною.  

Заява про згоду на внесення відцифрованих відбитків 

пальців рук особи або заява про відмову від внесення  

відцифрованих відбитків пальців рук особи подається шляхом 

проставляння відповідної відмітки в заяві-анкеті для внесення 

інформації до Реєстру. 

4. Відцифровані відбитки пальців рук особи отримує посадова 

особа територіального органу/підрозділу ДМС або закордонної 

дипломатичної установи (у разі оформлення документів особам, які 

постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном) 

4. Відцифровані відбитки пальців рук особи отримують посадові 

особи уповноважених суб’єктів, передбачених Законом України 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус» (далі – уповноважені суб’єкти). 

5. Отримання відцифрованих відбитків пальців рук особи 

здійснюється шляхом їх автоматичного сканування за допомогою 

спеціального обладнання, яке входить до складу автоматизованих 

робочих місць (робочих станцій) відомчих інформаційних систем, 

установлених у територіальних органах/підрозділах ДМС або 

закордонних дипломатичних установах. 

У разі оформлення документів іншими уповноваженими 

суб’єктами отримання відцифрованих відбитків пальців рук 

здійснюється за допомогою спеціального мобільного обладнання 

уповноваженими посадовими особами територіальних 

5. Отримання відцифрованих відбитків пальців рук особи 

здійснюється шляхом сканування за допомогою спеціального 

обладнання, яке входить до складу засобів Реєстру уповноважених 

суб’єктів. 
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органів/підрозділів ДМС за місцем оформлення документів. 

6. Після сканування відцифровані відбитки пальців рук особи 

передаються захищеними каналами зв’язку до Головного 

обчислювального центру Реєстру. 

6. Після сканування відцифровані відбитки пальців рук особи 

засобами Реєстру уповноважених суб’єктів передаються до 

відповідного вузла відомчої інформаційної системи уповноваженого 

суб'єкта та Головного обчислювального центру Реєстру.  

8. Про факт видачі документа в Реєстрі робиться відповідна 

відмітка. Після проставлення відмітки відцифровані відбитки пальців 

рук вилучаються та знищуються з відомчої інформаційної системи з 

інформуванням про це Головного обчислювального центру Реєстру, 

який вилучає та знищує такі відбитки з Реєстру. 

 

8. Про факт видачі документа в Реєстрі робиться відповідна 

відмітка. Після проставлення відмітки відцифровані відбитки пальців 

рук вилучаються та знищуються з відомчої інформаційної системи 

уповноваженого суб’єкта з інформуванням про це Головного 

обчислювального центру Реєстру, який вилучає та знищує такі відбитки 

з Реєстру. 

9. Уповноважені посадові особи Державного центру персоналізації 

документів, Головного обчислювального центру Реєстру та відомчих 

інформаційних систем складають електронні акти вилучення відповідно 

з Державного центру персоналізації документів, Реєстру та відомчих 

інформаційних систем, а також електронні акти знищення 

відцифрованих відбитків пальців рук особи. 

9. Уповноважені посадові особи Державного центру персоналізації 

документів, Головного обчислювального центру Реєстру та 

уповноважених суб’єктів складають електронні акти вилучення 

відповідно з Державного центру персоналізації документів, Реєстру та 

відомчих інформаційних систем уповноважених суб’єктів, а також 

електронні акти знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи. 

10. … 10. … 

11. Після знищення відцифрованих відбитків пальців рук 

особи в Реєстрі зберігаються їх шаблони, які використовуються для 

цілей передбачених Законом України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». 

 

Директор Департаменту 

інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації 

Державної міграційної служби України                                                                                                                             І.В. Двойленко 

«_____» ________ 2016 р. 


