ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЄЮ ТА КОРДОНАМИ
за лютий 2018 року

Назва нормативно-правового акту або
проекту

Дата
набрання
чинності /
стадія
розгляду

Угода між Урядом України і Урядом Союзу
Коморських Островів про співробітництво в
галузі освіти і науки від 2 листопада 2017 року

Набрала чинності
2 листопада
2017 року

Короткий опис

Відповідно
до
Угоди
Сторони
заохочують
співробітництво, зокрема, шляхом розширення участі
науковців у міжнародних наукових семінарах,
конференціях,
симпозіумах
тощо,
що
організовуватимуться кожною із Сторін.
Угодою також визначено, що Українська Сторона надає
можливість громадянам Союзу Коморських Островів
здобувати освіту на контрактній основі у вищих
навчальних закладах у кількості та за спеціальностями,
необхідними для Сторони Коморських островів.
Сторони сприяють обмінам науковими і науковопедагогічними працівниками для коротко- та
довгострокової педагогічної роботи за контрактами.
Сторони, в період дії цієї Угоди, розглянуть можливість
укладення міжурядової Угоди про взаємне визнання
документів про освіту, наукові ступені і вчені звання.

Угода про співробітництво між Державною
міграційною службою України та Міграційним
департаментом Міністерства внутрішніх справ
Литовської Республіки від 8 грудня 2017 року

Набрала чинності
8 грудня
2017 року

Сторони мають намір підтримувати одна одну та
співпрацювати у галузі міграції та притулку за такими
напрямами: збільшення кількості взаємних ознайомчих
візитів з метою підвищення професійної кваліфікації
представників Сторін; обмін інформацією про
національне законодавство у сфері міграції та притулку
і його практичне застосування/виконання; здійснення
за запитом обміну статистичними даними з
національних
інформаційних
систем
реєстрації
мігрантів та інформації, що стосується тенденцій у
сфері міграції; регулярний обмін статистичними
даними та інформацією щодо нових тенденцій у
міграційній політиці та політиці стосовно надання
притулку; обмін зразками проїзних документів та
документів, необхідних для оформлення перебування
та проживання.

Закон України «Про особливості державної
політики
із
забезпечення
державного

Набрав чинності
24 лютого

Законом визначається правовий режим територій
окремих районів Донецької та Луганської областей, на

Міжнародна організація з міграції,
Представництво в Україні
Україна, Київ, 01001, вул. Михайлівська, 8
Тел.: +38.044.568.5015 • Факс: +38.044.568.5016
Ел. пошта: iomkiev@iom.int • Веб-сайт: http://www.iom.org.ua/ua

суверенітету України на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях»
№ 2268-VIII від 18 січня 2018 року

2018 року

яких не діють органи влади України, як тимчасово
окупованих територій, особливості захисту прав і
свобод громадян України, які там проживають,
особливості в’їзду осіб на тимчасово окуповані
території у Донецькій і Луганській областях і виїзд з
них. Положення закону дають змогу підвищити
ефективність
реалізації
заходів
забезпечення
національної безпеки і оборони на територіях
Донецької та Луганської областей. Також створюються
необхідні передумови для забезпечення державного
суверенітету України над територіями в Донецькій та
Луганській областях у межах міжнародно визнаного
кордону України.
Крім того, частиною третьою статті 2 Закону
визначено, що діяльність збройних формувань
Російської Федерації та окупаційної адміністрації
Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, що суперечить нормам міжнародного права, є
незаконною, а будь-який виданий у зв’язку з такою
діяльністю акт є недійсним і не створює жодних
правових
наслідків,
крім
документів,
що
підтверджують факт народження або смерті особи на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях, які додаються відповідно до заяви
про державну реєстрацію народження особи та заяви
про державну реєстрацію смерті особи.

Проект Закону України «Про ратифікацію Угоди
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Молдова про спільний контроль осіб,
транспортних засобів, товарів та предметів у
спільних пунктах пропуску через українськомолдавський державний кордон (№ 0175 від
8 лютого 2018 року, Кабінет Міністрів України)

Надано для
ознайомлення
12 лютого
2018 року

Проект
Закону
розроблено
Адміністрацією
Держприкордонслужби України з метою завершення
внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набрання чинності зазначеною Угодою, вчиненою
6 жовтня 2017 року у м. Кишиневі. Угода дозволить
організувати спільний контроль на всій ділянці
українсько-молдовського державного кордону.
Реалізація цього Закону сприятиме розвитку
транскордонного співробітництва, добросусідських
відносин, протидії неврегульованій міграції та
протиправній діяльності, забезпеченню дотримання
режиму українсько-молдовського державного кордону
й поліпшенню умов для його перетинання.

Проект Закону України «Про ратифікацію Угоди
між Україною та Португальською Республікою
про здійснення оплачуваних видів діяльності
членами сімей, які перебувають на утриманні
дипломатичного,
адміністративного
та
технічного
персоналу
дипломатичних
представництв та консульських установ»
(№ 0176 від 9 лютого 2018 року, Президент
України)

Надано для
ознайомлення
13 лютого
2018 року

Реалізація Угоди дозволить надати членам сімей
українських
та
португальських
працівників
дипломатичної служби право здійснювати оплачувану
діяльність на території відповідно Португальської
Республіки та України у порядку та на умовах,
передбачених для громадян держави перебування,
після підтвердження свого статусу в порядку,
визначеному Угодою. Це сприятиме реалізації членами
сімей співробітників дипломатичної служби свого
права на працю, підтримці рівня своєї кваліфікації та
отриманню можливості для подальшого професійного
росту.
Таким чином, Угода має доповнити гарантії,
передбачені для працівників дипломатичної служби та
членів їхніх сімей статтею 37 Закону України «Про
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дипломатичну службу».
Проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо окремих питань
організації діяльності Державної прикордонної
служби України» (№ 7527-1 від 6 лютого
2018 року, І.Ю. Вінник)

Надано для
ознайомлення
9 лютого
2018 року

Проект Закону має на меті узгодити законодавчі норми,
які регулюють питання проведення розвідувальної,
контррозвідувальної,
оперативно-розшукової
діяльності органами, які входять в систему Державної
прикордонної служби України, а також визначити
порядок застосування технічних та інших засобів під
час здійснення прикордонного контролю і пропуску
через державний кордон.
Прийняття проекту дозволить внести зміни до деяких
законодавчих
актів
України,
спрямовані
на
забезпечення ефективної протидії правопорушенням
на державному кордоні України оперативними
підрозділами Державної прикордонної служби України.
Законопроект є альтернативним до проекту за № 7527
від 24 січня 2018 року.

Проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про зайнятість населення»
щодо застосування праці іноземців та осіб без
громадянства в Україні (№ 7529-1 від 8 лютого
2018 року,
С.І. Кіраль,
В.М. Пинзеник,
Г.Г. Кривошея та ін.)

Надано для
ознайомлення
12 лютого
2018 року

Метою прийняття законопроекту є вироблення єдиних
підходів для практичного застосування норм Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо усунення бар’єрів для залучення
іноземних інвестицій», а також удосконалення діючого
механізму видачі, продовження дії та скасування,
втрати дозволів на застосування праці іноземців та осіб
без громадянства; визначення порядку та строків
оскарження рішень регіональних центрів зайнятості;
застосування норм Закону щодо визначення розміру
заробітної
плати
іноземних
працівників
при
продовженні дії дозволу, переліку документів, що
подаються для отримання дозволу на застосування
праці відряджених іноземних працівників тощо. Крім
того, законопроект пропонує законодавче закріплення
категорії
іноземних
найманих
працівників,
запровадження додаткових умов для засновників
та/або учасників, та/або бенефіціарів (контролерів)
юридичної особи, закріплення особливостей розмірів
заробітної плати для сумісників, деталізацію вимог
щодо розміру заробітної плати в контексті її
поширення на продовження дозволів, виданих до
закріплення на законодавчому рівні цієї вимоги, чітке
визначення розміру плати за видачу дозволів залежно
від строку.

Проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про Державний бюджет України
на 2018 рік» (щодо забезпечення реалізації
державних житлових програм для молодих сімей
та внутрішньо переміщених осіб: державної
підтримки за програмою доступного житла, а
також пільгового довгострокового державного
кредиту на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла) (№ 8041 від 14 лютого
2018 року,
О.Ю. Вілкул,
Д.В. Колєсніков,
К.Ю. павлов та ін.)

Надано для
ознайомлення
19 лютого
2018 року

Метою законопроекту є врегулювання проблеми
забезпечення реалізації державних житлових програм
для молодих сімей та внутрішньо переміщених осіб:
державної підтримки за програмою доступного житла
та пільгового кредитування, оскільки у 2018 році
фінансування укладання нових договорів за вказаним
механізмом не передбачено Державним бюджетом
України. Проектом пропонується збільшити у
загальному фонді Державного бюджету України на
2018 рік обсяги видатків на 1757121 тис. грн.
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Проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про Державний бюджет України
на 2018 рік» (щодо забезпечення реалізації
державних житлових програм для молодих сімей
та внутрішньо переміщених осіб: державної
підтримки за програмою доступного житла, а
також пільгового довгострокового державного
кредиту на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла) (№ 8041-1 від 27 лютого
2018 року, Н.В. Веселова)

Надано для
ознайомлення
1 березня
2018 року

Проект Закону України «Про внесення змін до
Додатку № 3 та Додатку № 4 до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2018 рік»
(щодо забезпечення конституційних прав
громадян на житло, відновлення фінансування
державних житлових програм з метою
вирішення питання забезпечення житлом
громадян, зокрема молоді, учасників АТО та
внутрішньо переміщених осіб) (№ 8041-2 від
27 лютого 2018 року, О.А Недава)

Надано для
ознайомлення
1 березня
2018 року

Проект
Закону
України
«Про
засади
адміністративно-територіального
устрою
України» (№ 8051 від 22 лютого 2018 року,
Кабінет Міністрів України)

Надано для
ознайомлення
27 лютого
2018 року

Проект Закону розроблено для врегулювання
проблеми забезпечення реалізації державних житлових
програм для молодих сімей та внутрішньо переміщених
осіб, а саме державної підтримки за програмою
доступного житла та пільгового кредитування,
оскільки у 2018 році фінансування укладання нових
договорів за вказаним механізмом не передбачено
Державним бюджетом України.
З метою забезпечення реалізації державних житлових
програм для молодих сімей та внутрішньо переміщених
осіб пропонується збільшити у загальному фонді
Державного бюджету України на 2018 рік обсяги
видатків на 1865814,9 тис. грн.
Метою законопроекту є вирішення проблеми
забезпечення житлом громадян, зокрема молоді,
учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб шляхом
відновлення фінансування державних житлових
програм з загального фонду державного бюджету.
Законопроектом запропоновано збільшення видатків
державного бюджету 2018 року, визначених додатком
№ 3 до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2018 рік», за рахунок передбачення видатків
на фінансування бюджетної програми «Надання
державної підтримки для будівництва (придбання)
доступного житла» в обсязі 1 млрд. грн., а також
внесення змін у додаток № 4 «Повернення кредитів до
Державного бюджету України та розподіл надання
кредитів з Державного бюджету України в 2018 році» в
частині передбачення видатків на бюджетну програму
«Надання пільгового довгострокового державного
кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла» в обсязі 857,121 млн. грн.
Метою законопроекту є законодавче визначення
основних
засад
адміністративно-територіального
устрою України, порядку утворення, ліквідації,
встановлення
і
зміни
меж
адміністративнотериторіальних одиниць.
Законопроектом визначаються органи, до повноважень
яких належить розгляд і вирішення питань
адміністративно-територіального
устрою,
встановлюється порядок утворення та ліквідації
адміністративно-територіальних
одиниць,
встановлення і зміна їх меж, віднесення населених
пунктів до категорії сіл, селищ, міст, найменування і
перейменування населених пунктів, адміністративнотериторіальних одиниць.
Окрім того, проектом врегульовуються питання щодо
Державного реєстру адміністративно-територіальних
одиниць, сіл, селищ, міст, що входять до складу цих
одиниць. Відсутність такого реєстру призводила,
зокрема, до помилок у назвах місцевих рад, які
відображалися і у документах громадян – паспортах,
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свідоцтвах про народження та інших.
Проект Закону України «Про національну
безпеку України» (№ 8068 від 28 лютого
2018 року, Президент України)

Надано для
ознайомлення
1 березня
2018 року

Проект Закону визначає та розмежовує повноваження
державних органів у сферах національної безпеки і
оборони,
забезпечує демократичний
цивільний
контроль над органами та формуваннями сектору
безпеки і оборони. Так, зокрема, передбачено, що
Кабінет Міністрів України забезпечує цивільний
контроль
за
діяльністю,
зокрема
Державної
прикордонної служби України та Державної міграційної
служби України, які входять до складу сектору безпеки
і оборони України.
Також визначено, що Міністерство внутрішніх справ
України є центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику,
між іншим, у таких сферах: захисту державного кордону
України та охорони суверенних прав України в її
виключній (морській) економічній зоні, а також
міграції (імміграції та еміграції), зокрема протидії
нелегальній (незаконній) міграції, громадянства,
реєстрації фізичних осіб, зокрема біженців та інших
визначених законодавством категорій мігрантів.
Діяльність Державної прикордонної служби України та
Державної міграційної служби України спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра внутрішніх справ України.

Постанова Верховної Ради України «Про Заяву
Верховної Ради України у зв’язку з ухваленням
Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до
закону про Інститут національної пам’яті –
Комісію з розслідування злочинів проти
польського народу та інших законодавчих актів»
від 6 лютого 2018 року № 2274-VIII

Набрала чинності
6 лютого
2018 року

У Заяві висловлено занепокоєння, що розгортання
антиукраїнських настроїв та створення атмосфери
тиску і залякування можуть негативно позначитися на
дотриманні прав і свобод майже мільйона українців, які
на сьогодні є трудовими мігрантами в Польщі, і таким
чином
сприяють
її
економічному
розвитку.
Зазначається, що це питання має виняткове значення і
є предметом прискіпливої уваги Верховної Ради
України. Крім того, висловлено стурбованість щодо
нападів на учасників релігійних урочистостей, членів
української громади Польщі.

Постанова Верховної Ради України «Про
направлення на повторне друге читання проекту
Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні» від 8 лютого
2018 року № 2280-VIII

Набрала чинності
8 лютого
2018 року

Проект Закону (реєстраційний № 3833 від 28 січня
2016 року), який стосується реєстрації місця
проживання/перебування бездомних осіб, повернуто
Комітету Верховної Ради України з питань прав
людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин для доопрацювання та внесення на повторне
друге читання.

Постанова Кабінету Міністрів України від
1 грудня 2017 року № 1055 «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від
12 листопада 2014 р. № 622»

Набрала чинності
17 лютого
2018 року

Постановою передбачено, що оформлення і видача
посвідчення
члена
екіпажу
здійснюється
із
застосуванням
засобів
Єдиного
державного
демографічного реєстру, а не Державної інформаційної
системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх
документування. Крім того, оновлено зразок бланка
посвідчення члена екіпажу та його технічний опис.
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Постанова Кабінету Міністрів України від
14 лютого 2018 року № 76 «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Набрала чинності
21 лютого
2018 року

Уряд привів ряд своїх нормативно-правових актів у
відповідність до Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо посилення
захисту права дитини на належне утримання шляхом
вдосконалення порядку примусового стягнення
заборгованості із сплати аліментів».
Зокрема, внесено зміни до Правил перетинання
державного кордону громадянами України та Порядку
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення,
повернення державі, визнання недійсним та знищення
паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Документом передбачено, що у разі пред’явлення
довідки, виданої органом державної виконавчої
служби, про наявність заборгованості зі сплати
аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму
відповідних платежів за шість місяців, оформлення (у
тому числі замість втраченого або викраденого), обмін
та видача паспорта для виїзду за кордон, а також виїзд
з України громадян, які не досягли 16-річного віку,
здійснюється без згоди другого з батьків.

Постанова Кабінету Міністрів України від
14 лютого 2018 року № 83 «Про встановлення
вартості
адміністративної
послуги
за
оформлення (у тому числі замість втраченого або
викраденого) та обмін посвідчення особи
моряка»

Набере чинності
1 січня 2020 року

Постановою
врегулювано
питання
надання
адміністративних послуг органами виконавчої влади в
частині встановлення плати за видачу документів, що
підтверджують громадянство України та посвідчують
особу моряка.

Постанова Кабінету Міністрів України від
20 грудня 2017 року № 1100 «Про внесення змін
до Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних»

Набрала чинності
9 лютого
2018 року

Постановою передбачено, що Міністерство внутрішніх
справ оприлюднює у формі відкритих даних
інформацію, зокрема про викрадені/втрачені паспорти
громадянина України.

Постанова Кабінету Міністрів України від
14 лютого 2018 року № 78 «Про внесення зміни
до пункту 1 Порядку відрахування до державного
бюджету частини чистого прибутку (доходу)
державними унітарними підприємствами та їх
об’єднаннями»

Набрала чинності
16 лютого
2018 року

Нормативно-правовим актом встановлено частину
чистого прибутку (доходу), що відраховується
адміністратором Єдиного державного демографічного
реєстру, розпорядником якого є Державна міграційна
служба, до державного бюджету за відповідний період,
у розмірі 30 відсотків за умови спрямування ним 45
відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї
діяльності
на
доопрацювання,
супроводження
програмного забезпечення зазначеного Реєстру та
створення умов для його технічного і технологічного
функціонування. Використання 45 відсотків чистого
прибутку
(доходу)
підлягає
щоквартальному
державному фінансовому аудиту.

Зокрема, встановлюється вартість адміністративної
послуги за оформлення (у тому числі замість
втраченого або викраденого) та обмін посвідчення
особи моряка, в яке імплантовано безконтактний
електронний носій.

Постанова діє до 31 грудня 2018 року.
Постанова Кабінету Міністрів України від
31 січня 2018 року № 33 «Про затвердження
критеріїв оцінки допустимості державної

Набрала чинності
3 лютого
2018 року
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Постановою передбачено, що державна допомога на
працевлаштування є допустимою у разі, коли надається
з метою сприяння працевлаштуванню та створенню

допомоги
суб’єктам
господарювання
на
працевлаштування
окремих
категорій
працівників та створення нових робочих місць»

нових робочих місць,
переміщених осіб.

зокрема,

для

внутрішньо

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
7 лютого 2018 року № 68-р «Про утворення
Представництва Міністерства закордонних справ
у м. Ужгороді»

Набрало чинності
7 лютого
2018 року

Діяльність Представництва МЗС у м. Ужгороді буде
охоплювати Закарпатську, Івано-Франківську та
Чернівецьку області. Одним із його завдань буде
сприяння місцевим органам виконавчої влади у
здійсненні ними міжнародних зв’язків. Крім того,
зазначене Представництво надаватиме необхідну
допомогу іноземним консульським установам, зокрема
в Ужгороді – Генеральним консульствам Словаччини,
Угорщини, Почесним консульствам Литви, Чехії; в
Івано-Франківську – Почесним консульствам Литви,
Угорщини; у Чернівцях – Генеральному консульству
Румунії, Почесним консульствам Австрії, ФРН. У
Закарпатській області знаходяться Консульство
Угорщини у м. Берегово, Консульство Румунії у смт
Солотвино, Почесне консульство Словаччини у смт
Великий Березний.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
7 лютого 2018 року № 70-р «Про подання на
ратифікацію Верховною Радою України Угоди
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Молдова про спільний контроль осіб,
транспортних засобів, товарів та предметів у
спільних пунктах пропуску через українськомолдовський державний кордон»

Набрало чинності
7 лютого
2018 року

Ратифікація Угоди, вчиненої 6 жовтня 2017 року у
м. Кишиневі,
сприятиме
подальшому
розвитку
добросусідських відносин між двома країнами, а також
розвитку соціально-економічної ситуації в зазначеному
регіоні, забезпеченню дотримання режиму українськомолдовського державного кордону й поліпшенню умов
для його перетинання.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
7 лютого 2018 року № 79-р «Про внесення змін у
додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 7 листопада 2014 р.
№ 1085»

Набрало чинності
7 лютого
2018 року

Внесено зміни до Переліку населених пунктів, на
території яких органи державні влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження, та Переліку населених
пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.
Розпорядженням, зокрема, уточнено даний перелік у
тому числі у зв’язку з перейменуванням окремих
населених пунктів і районів. На ці переліки міститься
посилання, зокрема, у Порядку надання щомісячної
адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
17 січня 2018 року № 67-р «Про схвалення
Концепції розвитку цифрової економіки та
суспільства України на 2018-2020 роки та
затвердження плану заходів щодо її реалізації»

Набрало чинності
17 січня
2018 року

Основною метою документа є усунення бар’єрів на
шляху цифрової трансформації України у найбільш
перспективних сферах. У документі, зокрема,
зазначається, що цифровізація сіл підтримає розвиток
сільського господарства, створить робочі місця,
зменшить міграцію сільських мешканців до міст.

Наказ Міністерства закордонних справ України
від
18 грудня
2017 року
№ 558
«Про
затвердження Вимог до оформлення віз в
електронному вигляді», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 17 січня 2018 року
за № 71/31523

Набрав чинності
9 лютого
2018 року

Нормативно-правовий акт встановлює процедуру
подання візового клопотання, його розгляду та
оформлення віз в електронному вигляді (е-Віза), форму
е-Візи, форму візової анкети, перелік держав,
громадянам яких оформлюється е-Віза, та форму
рішення про відмову в оформленні е-Візи, визначає
розмір консульського збору.
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Наказ Міністерства закордонних справ України
від
19 грудня
2017 року
№ 560
«Про
затвердження Правил пропускного режиму до
адміністративного
будинку
Міністерства
закордонних справ України», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 12 січня 2018 року
за № 44/31496

Набрав чинності
16 лютого
2018 року

Затверджені Правила визначають вимоги щодо
організації та здійснення пропускного режиму до
адміністративного будинку МЗС та на територію, яка
прилягає до нього. Окремо визначені вимоги для
пропуску іноземців та осіб без громадянства, у тому
числі
тих,
які
користуються
дипломатичним
імунітетом.

Наказ
Міністерства юстиції
України
та
Міністерства внутрішніх справ України від
30 січня
2018 року
№ 256/5/65
«Про
затвердження Порядку взаємодії органів та осіб,
які здійснюють примусове виконання судових
рішень і рішень інших органів, та органів
Державної прикордонної служби України під час
здійснення
виконавчого
провадження»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України
2 лютого 2018 року за № 133/31585

Набрав чинності
6 лютого
2018 року

Порядок розроблено з метою узгодження дій органів та
осіб, які відповідно до закону здійснюють примусове
виконання судових рішень і рішень інших органів, та
органів Держприкордонслужби у разі застосування
щодо осіб заходів тимчасового обмеження у праві
виїзду з України або заборони в’їзду в Україну з
використанням
відповідної
бази
даних
Держприкордонслужби.
Інформаційна взаємодія здійснюється в електронній
формі засобами телекомунікаційного зв’язку.
Документом передбачено механізми отримання
інформації щодо перетинання боржником державного
кордону України, оформлення подань державними,
приватними виконавцями тощо.

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від
11 грудня 2017 року № 1007 «Про затвердження
Інструкції з проведення аналізу ризиків у
Державній прикордонній службі України»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України
22 січня 2018 року за № 91/31543

Набрав чинності
16 лютого
2018 року

Інструкція визначає організацію проведення аналізу
ризиків у Держприкордонослужбі у сфері безпеки
державного
кордону
з
урахуванням
спільної
інтегрованої моделі аналізу ризиків держав-членів
Європейського Союзу та національного досвіду.
Документом передбачено, що за результатами оцінки
загроз визначаються зовнішні та внутрішні фактори,
які негативно впливають (діють) на сферу безпеки
державного кордону. Визначення факторів впливу
здійснюється з урахуванням чотирирівневої системи
контролю за в’їздом та перебуванням в Україні
іноземців та осіб без громадянства: - у країнах
походження незаконних мігрантів; - у державах, що
межують з Україною; - у пунктах пропуску через
державний кордон та поза ними (під час здійснення
прикордонного контролю і забезпечення охорони
державного кордону поза пунктами пропуску); - в
Україні (дотримання строків тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства в Україні).
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