
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України  

«Про затвердження Положення про Центр прийому та перебування 

одиноких матерів та одиноких вагітних жінок, які звернулись за захистом 

в Україні, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, на базі 

пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготин Київської області» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
 

Проект наказу МВС України «Про затвердження Положення про Центр 

прийому та перебування одиноких матерів та одиноких вагітних жінок, які 

звернулись за захистом в Україні, біженців та осіб, які потребують додаткового 

захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготин Київської 

області» (далі – проект наказу) розроблено Державною міграційною службою 

України на виконання підпункту 5 пункту 7 плану заходів щодо інтеграції 

біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство 

на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 22 серпня 2012 року № 605-р. 
 

2. Мета і шляхи її досягнення 
 

Метою прийняття акта є розвиток національної системи притулку 

відповідно до міжнародних стандартів, зокрема забезпечення прав одиноких 

матерів та одиноких вагітних жінок, які звернулись за захистом в Україні, 

біженців та осіб, які потребують додаткового захисту на належні умови 

проживання, різнобічний розвиток, виховання дітей, здобуття певного рівня 

освіти, доступу до медичної допомоги та соціальної підтримки, успішну 

інтеграцію в українське суспільство. 

 

3. Правові аспекти 
 

Правові підстави розроблення проекту наказу: 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року                     

№ 605–р ”Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб,     

які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період                  

до 2020 року”. 

Нормативно-правові акти, які діють у цій сфері суспільних відносин: 

Конвенція ООН про статус біженців від 28 липня 1951 року; 

Протокол щодо статусу біженців від 31 січня 1967 року; 

Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту»; 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року                     

№ 605–р ”Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб,     

які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період                  

до 2020 року”. 
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Прийняття акта не передбачає внесення змін до чинних урядових та 

відомчих актів та не передбачає визнання актів такими, що втратили чинність. 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 
 

Прийняття нормативного акта не потребує виділення додаткових коштів з 

Державного бюджету України. 

 

5. Позиція заінтересованих органів  
 

Проект наказу потребує погодження з Міністерством освіти і науки, 

Міністерством охорони здоров’я, Міністерством соціальної політики, 

Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, 

Київською обласною державною адміністрацією. 

 

6. Регіональний аспект 
 

Проект наказу потребує узгодження з Київською обласною державною 

адміністрацією. 

 

6.
1
. Запобігання дискримінації  

 

У проекті наказу немає положень, які містять ознаки дискримінації. 

 

7. Запобігання корупції 
 

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень. 

 

8. Громадське обговорення 

  

Проект наказу потребує проведень консультацій з громадськістю.  

 

9. Позиція соціальних партнерів 
 

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери та не потребує 

узгодження з представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань чи 

всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців. 

 

10. Оцінка регуляторного впливу  

Проект наказу не є регуляторним актом. 

 

10.
1
 Вплив реалізації акта на ринок праці  

 

Прийняття проекту наказу дасть можливість створити нові робочі місця 

та підвищити рівень зайнятості населення.  
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11. Прогноз результатів 
 

Прийняття нормативного акта дозволить затвердити Положення про 

Центр прийому та перебування одиноких матерів та одиноких вагітних жінок , 

які звернулись за захистом в Україні, біженців та осіб, які потребують 

додаткового захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців                

у м. Яготин Київської області та забезпечить комплексну і послідовну 

реалізацію державної політики у сфері захисту прав найбільш вразливої 

категорії біженців, зокрема одиноких матерів та одиноких вагітних жінок, які 

звернулись за захистом в Україні, біженців та осіб, які потребують додаткового 

або тимчасового захисту.  

 

 

 

Голова Державної міграційної 

служби України                                                                            Сергій Радутний 
 

«___» ____________2014 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


