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ВСТУП
1.1.

Контекстуальна основа

Міграційною політикою є комплексна та цілеспрямована діяльність держави, пов'язана з
регулюванням та контролюванням міграційних процесів, та сукупність засобів для її
реалізації та досягнення.
Згідно з традиційною дефініцією міграційна політика - це система правових, фінансових,
адміністративних і організаційних заходів держави та недержавних установ щодо
регулювання міграційних процесів з позицій міграційних пріоритетів, кількісного та
якісного складу міграційних потоків, їх соціальної, демографічної та економічної
структури 1.
Протягом останнього десятиліття відбувається еволюція концептуальних поглядів на суть і
зміст міграційної політики із посиленням акценту на дотриманні фундаментальних прав і
свобод людини. Сучасний погляд на цілісну, інтегральну політику у сфері управління
міграцією передбачає наявність інституцій, спроможних вирішувати комплексні завдання.
Ці інституції діють на основі законодавства, що відповідає міжнародним стандартам.
Управління міграцією є комплексною галуззю державної політики, що складається із
низки взаємопов’язаних компонентів, відповідальність за які покладається на різні
державні органи. Сучасні підходи вимагають від задіяних органів не лише достатньої
інституційної спроможності в рамках власної компетенції, але і якісної міжвідомчої
взаємодії, співпраці та координації. Так само важливою є спроможність до сучасних форм
міжнародної співпраці.
У випадку України такими органами, залученими до здійснення міграційної політики, є
ДМС та ДПС, діяльність яких спрямовується і координується КМ через Міністра
внутрішніх справ. Окремі аспекти міграційної політики стосуються сфер компетенції
Мінсоцполітики, МЗС, МВС, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
Державної служби зайнятості.
В Україні втілення сучасних підходів до управління міграцією є органічно пов’язаним із
пріоритетами співпраці між Україною та ЄС. Європейська інтеграція створює практичну
основу, на якій формуються конкретні пріоритети політики. Ще з 2001 року
запровадження європейських стандартів у даній сфері здійснювалося через практичний
інструмент – План дій у сфері юстиції, свободи та безпеки, де міграційна політика знайшла
належне місце.
Принципово важливим поштовхом до прискореного впровадження новітніх підходів до
управління міграцією в Україні стало надання Європейським Союзом у листопаді 2010
року ПДВЛ, метою якого є створення передумов для скасування візового режиму
короткотермінових поїздок громадян України до країн Шенгенської зони. В рамках ПДВЛ
запроваджено специфічний формат планування, імплементації політики, а також звітності і
оцінювання, що дозволяє комплексно та системно оцінити зміни, що відбуваються у
відповідних сферах.

1

Петрова Т. П. Концепція державної міграційної політики України: цільова орієнтація і основні напрямки. —
К., 1991. — С. 27.
4

У контексті виконання ПДВЛ 30 травня 2011 року Указом Президента було затверджено
Концепцію державної міграційної політики 2, для реалізації якої розпорядженням КМ від
12 жовтня 2011 року було ухвалено відповідний План заходів 3. Затвердження даних
документів стало вагомим кроком уперед у створенні нормативно-правових рамок
сучасної української міграційної політики на основі європейських стандартів. Водночас
низка недоліків вказаних документів зумовили наявність інституційних та функціональних
пробілів, що є предметом даного дослідження.
Зазначений контекст дозволяє розраховувати на завершення у найближчому майбутньому
становлення в Україні системи міграційної політики, що у достатній мірі відповідає
сучасним міжнародним стандартам у цій сфері.
Критерієм успіху у близькій перспективі може слугувати скасування ЄС короткострокових
шенгенських віз для громадян України. Крім того, важливим критерієм стане здатність
української сторони впоратися із непередбачуваними міграційними викликами, що
виникли у 2014 році.

2

Указ Президента України «Про Концепцію державної міграційної політики», 30 травня 2011 року,
№ 622/2011, http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/622/2011
3
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1058-р «Про затвердження плану
заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики», http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/10582011-%D1%80
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1.2. Обсяги, мета та завдання
Дане дослідження сфокусоване на політику у галузі міграції у широкому розумінні даного
терміну: предмет дослідження охоплює еволюцію державного контролю над законною та
неврегульованою міграцією, політику щодо біженців та притулку, міграційного обліку,
реадмісії, управління державними кордонами у частині, що стосується міграційного
контролю.
Аналіз інституційної спроможності задіяних органів охоплює оцінку законодавчих рамок
діяльності, структури, повноважень, завдань та функцій, бюджету та планування
фінансування, кадрового забезпечення (людських ресурсів), включаючи навчання,
міжнародної співпраці.
У рамках даного дослідження проаналізовано зміни, що відбулися в Україні у сфері
управління міграцією протягом часу, що минув із запровадження у листопаді 2010 року
ПДВЛ до вересня 2014 року, тобто протягом чотирьох останніх років. У деяких випадках
за потреби аналізуються факти більш раннього періоду.
Метою дослідження є виявлення як сильних, так і слабких сторін реформ, проведених в
Україні у різних сферах міграційної політики протягом 2010-2014 років, оцінка
спроможності державних органів здійснювати зазначену політику у відповідності до
міжнародних/європейських стандартів, зокрема, їхньої готовності якісно виконати
завдання другої (імплементаційної) фази ПДВЛ.
Практичними завданнями дослідження є здійснення аналізу та отримання обґрунтованих
висновків щодо:


наявного законодавчого забезпечення міграційної політики в Україні;



інституційного
забезпечення
різних
складових
міграційної
функціонування та взаємодії відповідних органів виконавчої влади;



стану міжнародної співпраці, зокрема готовності української сторони до виконання
функцій і завдань у контексті європейської інтеграції.

політики,

Автори ставлять перед собою мету запропонувати фахові рекомендації щодо покращення
стану справ у сфері управління міграцією, усунення законодавчих, інституційних та інших
прогалин, підвищення організаційної спроможності органів, що відповідають за втілення
вказаних напрямів державної політики.
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1.3 Методологія
Дослідження здійснене у відповідності до стандартизованих підходів, визначених в рамках
проекту MIGRECO, що застосовується до всіх трьох країн (Україна, Республіка Білорусь,
Республіка Молдова), що охоплені даним проектом.
Зокрема, дана методологія передбачає аналіз:


законодавчої бази;



структури, повноважень, завдань та функцій задіяних органів;



бюджету та планування фінансування;



кадрового забезпечення (людських ресурсів), включаючи навчання;



стану міжнародної співпраці.

Законодавча база, що є предметом аналізу, включає в себе міжнародні конвенції та
протоколи до них, закони, концепції, постанови Уряду, інші підзаконні акти, планувальні
документи (плани дій, плани заходів) тощо.
У роботі використані статистичні та аналітичні матеріали з різних джерел (їхній перелік
подано у виносках та у списку використаних джерел та літератури).
Важливими документами, що стали предметом аналізу є звітні та оцінювальні документи,
зокрема звіти української сторони щодо виконання ПДВЛ (чотири звіти відповідно за
2011, 2012, 2013 та 2014 роки), та доповіді Європейської Комісії щодо прогресу України у
виконанні ПДВЛ (чотири доповіді відповідно за 2011, 2012, 2013 та 2014 роки).
Окрім вивчення документів, важливою складовою дослідження стали інтерв’ю з
посадовими особами органів державної влади, які є партнерами Проекту. Протягом
здійснення дослідження було проведено два раунди інтерв’ювання: усний та письмовий
(поглиблений).
Зокрема, усні інтерв’ю були проведені з посадовими особами (переважно на рівні
керівників структурних підрозділів) ДПС, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, ДМС, Мінсоцполітики, МЗС. Далі був проведений письмовий
раунд інтерв’ювання, під час якого представники державних органів-партнерів Проекту
відповіли на поглиблені запитання експертів. Проект дослідження двічі надсилався до
державних органів-партнерів з метою отримання від них коментарів та доповнень.
Сконцентрованим результатом дослідження є рекомендації, що структуровані у
відповідності до структури дослідження. Рекомендації адресовані насамперед органам, які
є партнерами даного дослідження. В той же час там, де це є необхідним, деякі з
рекомендацій можуть виходити за межі компетенції партнерів і стосуються повноважень
КМ в цілому та окремих міністерств, що не залучені до даного Проекту, а також Верховної
Ради України.
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2.ОЦІНКА МІГРАЦІЙНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
2.1. Оцінка стану міграційних процесів
Завдяки географічному розміщенню в центрально-східній частині Європи та межуванню з
сімома державами, чотири з яких є членами ЄС, Україна залишається привабливою для
мігрантів і як трансферна країна на шляху до ЄС, і як країна призначення.
Оскільки доступний на сайті ДМС Міграційний профіль України дає достатньо розгорнуту
характеристику міграційних процесів за весь період незалежності4, в рамках даного
дослідження ми зосередимось лише на тих аспектах, що визначають проблемні складові,
які можуть безпосередньо стосуватись тих правових та інституційних прогалин, котрі є
предметом даного дослідження.
Неврегульована міграція
Важливим індикатором міграційної ситуації є обсяги неврегульованої міграції, її динаміка
в розрізі певного періоду. Разом із терміном «неврегульована міграція» в українських
джерелах використовуються терміни «нелегальна» чи «незаконна» міграція, однак в
даному дослідженні ми надаємо перевагу терміну «неврегульована міграція» як такому,
що відповідає практиці МОМ. Оцінка обсягів неврегульованої міграції – складне завдання
для будь-якої країни світу. Не існує методів, які дозволили б з абсолютною точністю
визначити кількість іноземців та осіб без громадянства, які у той чи інший спосіб
порушили міграційний режим. У той же час така оцінка є вкрай важливою для створення
адекватної картини міграційних потоків та якісного планування державної міграційної
політики.
Деякі мігранти намагаються порушити міграційні правила вже під час перетину кордону, і
у випадку їх затримання фіксуються у відповідній статистиці ДПС. Однак немає надійних
оцінок того, яка частка мігрантів успішно долає кордон, порушуючи міграційне
законодавство.
Також важко вирахувати кількість тих, хто потрапив на територію України легально чи
нелегально, але проживає та/або працює незаконно. Для обрахунку (приблизного)
кількості таких мігрантів в Європі і світі застосовуються спеціальні методи . Зокрема,
використовуються методи обрахунку «прихованого населення» (hidden population), оцінка
осілості та оцінка зростання (мультиплікації) іноземних мігрантів (multiplier estimation
techniques) 5.
В Україні наразі як в практиці офіційних органів, так і в доступних незалежних
дослідженнях такі методи не застосовуються, що не дозволяє комплексно оцінити обсяги
неврегульованої міграції в Україні.
Внаслідок цього доводиться використовувати насамперед дані щодо затримання мігрантів
з неврегульованим статусом при перетині ними кордонів України, що дає неповну
картину, однак дозволяє прослідкувати певні тенденції.

4

Міграційний профіль України http://rv.dmsu.gov.ua/images/files/UKR_Migration_%20Profile_2013.pdf
Michael Jandl, The Estimation of Illegal Migration in
Europehttp://internazionali.ulss20.verona.it/docs/projects/here/inventory/LITERATURE/European/The_Estimation_
of_illegal_immigration_in_Europe.pdfInternational Centre for Migration Policy Development (ICMPD), 2004.
5
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Так, кількість осіб, затриманих співробітниками ДПС при перетині державного кордону,
стабільно зменшувалася протягом періоду 2008-2011 років. з 4999 до 1841 осіб, але зросла
до близько 2100 осіб у 2012 році. (Мал.1). Більшість мігрантів із неврегульованим
статусом є вихідцями з колишніх радянських республік.
У 2013 році кількість мігрантів з неврегульованим статусом, затриманих підрозділами
охорони державного кордону, зменшилась на 10% (2012 рік – 2182 мігранти з
неврегульованим статусом, 2013 рік – 1965). З них кількість за незаконне перетинання
кордону зменшилася на 16% (2012 рік – 1120, 2013 рік – 944). При цьому кількість
потенційних мігрантів з неврегульованим статусом, яких не пропущено на територію
України, збільшилась на 48% (2012 рік – 4640, 2013 рік – 6849). Найбільше потенційних
порушників не пропущено в пунктах пропуску для повітряного сполучення (40% від
загальної кількості), на російській (32%), білоруській (15%), молдавській (12%) ділянках
кордону6.
В 2012 році. 68% мігрантів, затриманих за порушення режиму перетину державного
кордону України, були громадянами колишніх радянських республік: Молдови (740 осіб),
Грузії (219), Російської Федерації (119), Азербайджану (92), Вірменії (84), Узбекистану
(72) Таджикистану (59), Киргизстану (17), Казахстану (17) (Мал. 2). Решта таких мігрантів
були в основному громадянами азійських та африканських занепалих держав чи держав з
низьким рівнем економічного розвитку: Афганістану, Сомалі, Іраку, В’єтнаму. Станом на
першу половину 2013 року частка вихідців з колишніх радянських республік серед
мігрантів з неврегульованим статусом в Україні становила 65%, серед яких громадяни
Молдови (217 осіб), Грузії (111), Російської Федерації (56), Вірменії (32), Узбекистану
(14), Таджикистану (11) та Киргизстану (6) 7.
Отже, кількість мігрантів з неврегульованим статусом хоч і скорочується, але залишається
значною, тим самим створюючи виклик для органів, що відповідають як за виявлення
таких мігрантів, так і за поводження з ними, включаючи дотримання їхніх прав у
відповідності з законодавством та міжнародними конвенціями. Ситуація ускладнюється
тим, що у багатьох випадках країнами походження таких мігрантів є держави, де
фіксуються численні порушення прав людини та/або зберігаються суттєві соціальні
проблеми.
Мал 1. Кількість мігрантів з неврегульованим статусом, затриманих співробітниками
ДПС при перетині державного кордону України у 2008-2012 роках.
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Веб-сайт ДПС http://dpsu.gov.ua/ua/about/news/news_3198.htm
Прес-служба ДПС, 12.08.2013
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246583970&cat_id=244277212
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Мал 2. Державипоходження мігрантів з неврегульованим статусом, затриманих
співробітниками ДПС при перетині державного кордону в 2012 році.8.
Молдова (740)
Грузія (219)
Російська Федерація (119)

Азербайджан (92)
Вірменія (84)
Узбекистан (72)
Таджикистан (59)
Киргизстан (17)
Казахстан (17)
Інші держави (668)

Біженці та шукачі інших форм міжнародного захисту
Ще більшою мірою даний виклик стосується тих мігрантів, які шукають міжнародного
захисту. Адже серед тих, хто звертається за статусом біженця та особи, яка потребує
додаткового захисту, домінують громадяни країн, де точаться громадянські конфлікти,
фіксуються масові порушення прав і свобод людини. Поводження з такими особами
вимагає від потенційної приймаючої країни особливої відповідальності.
Кількість шукачів міжнародного захисту в Україні також постійно скорочувалася протягом
2008-2011 років. з 2237 до 890 осіб відповідно. Проте, у 2012 році.кількість осіб, які
звернулися до відповідних органів державної влади України з проханням надання статусу
біженця, зросла більш як вдвічі – до 1860 (Мал 3). Протягом останніх п’яти років
громадяни Афганістану лідирують серед шукачів міжнародного захисту в Україні. Так, у
2012 році 30% від усіх шукачів міжнародного захисту в Україні склали саме громадяни
Афганістану. Інші найбільш чисельні національні групи були представлені громадянами
Сомалі (17%) та Сирії (16%) (Мал 4).
Мал. 3. Кількість шукачів міжнародного захисту в Україні в 2008-2012 роках.
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Прес-служба ДПС, 12.08.2013
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246583970&cat_id=244277212
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Мал 4. Держави походження іноземних громадян, які звернулися з проханням надати
статус біженця в Україні в 2012 роках.

Афганістан (548)
Сомалі (274)
Сирія (309)
Киргизстан (136)
Узбекистан (57)
Російська Федерація (51)
Ірак (53)
Інші держави (432)

За період 2008-2012 років . 632 особи отримали статус біженця із загальної кількості у
7850 осіб-заявників, у той час як 89 особам було надано додатковий захист (форма
захисту, яка була введена у 2012 році). У період 2008-2012 років 270 біженців набули
громадянства України шляхом натуралізації. Станом на кінець 2012 року в Україні
проживало близько 2500 осіб зі статусом біженця. Експерти УВКБ ООН вважають, що
значна кількість осіб зі статусом біженця залишили Україну і, зазвичай, не в напрямку
країни походження 9.
Протягом 2008-2012 років Україна демонструє зростання числа осіб, яким було
надано статус біженця: з 121 до 152 осіб відповідно (Мал. 5). У 2012 році 63 особи
отримали статус біженця і 89 осіб були визнані такими, що потребують додаткового
захисту. Громадяни Афганістану формують найбільш чисельну національну групу
(35%) серед осіб, які успішно отримали статус біженця в Україні в 2012 р оці.
Тим не менше частка задоволених заяв на отримання статусу біженця в Україні є
доволі низькою (біля 8% від числа заяв), що зумовлює критику з боку міжнародни х
організацій.
Проблема біженців, осіб, які потребують додаткового захисту,та відповідної
державної політики, що має базуватися на сучасних міжнародних стандартах,
перебуває в центрі уваги в контексті дотримання фундаментальних прав людини.
Україна стикається із суттєвими проблемами в цій сфері, про що свідчать доповіді
УВКБ ООН, які стверджують, що система притулку в Україні досі потребує
фундаментальних покращень 10. У той же час експерти, що представляють державні
органи України, переважно вважають вищенаведену доповідь та її висновки
недостатньо збалансованими.

9

Україна як країна притулку: спостереження щодо становища шукачів статусу біженця і біженців в Україні.УВКБ ООН, Женева, 2013,http://unhcr.org.ua/attachments/article/338/2013%20Ukraine_country_paper_UKR.pdf
10
Там само, стор. 3.
11

Мал. 5 Кількість осіб, визнаних біженцями в Україні протягом 2008-2012 років
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Суспільні настрої
Попри переважання загалом терпимого ставлення до іноземних громадян в
українському публічному просторі, українські правозахисні організації повідомляють
про поступове зростання рівня ворожості стосовно іноземних громадян та звертають
увагу на явище мігрантофібії як домінантної форми ксенофобії в сучасній Україні 11.
Відповідно до результатів соціологічного дослідження «Регіональна толерантність,
ксенофобія, права людини в 2012 році», проведеного Київським міжнародним
інститутом соціології, міжетнічні, міжрасові та міжнаціональні відносини в Україні
визначені як помірно відчужені. Така класифікація характеризується домінуванням
настороженого ставлення громадян України до встановлення відносин (родинні,
дружні, робочі, сусідські тощо) з представниками інших етнічно-національних груп.
Результати дослідження свідчать про те, що укра їнці виявляють найвищий рівень
настороженості щодо представників ромської, єврейської, африканських, азійських та
арабських національностей.
Правозахисні організації також звертають увагу на зростання кількості злочинів на
ґрунті ненависті. Відповідно до моніторингу, проведеного Харківською
правозахисною групою, протягом квітня 2011-квітня 2012 років в Україні було
зафіксовано 62 злочини на ґрунті ненависті та нетерпимості, від яких постраждали 48
іноземних громадян, що свідчить про зростання таких злочинів у порівнянні з
попередніми роками 12. В Україні, за даними Харківської правозахисної групи,
функціонує низка громадських організацій, діяльність яких містить елементи
ультранаціоналізму та нетерпимості (наприклад, «Імміграція-стоп!», «Патріот
України») 13. У той же час, за оцінками державних структур, насамперед ДМС,
11

Кириченко, Ирина. Ксенофобия как показатель невежества: растет вместе с человеком // Зеркало недели,
19.03.2013http://gazeta.zn.ua/socium/ksenofobiya-kak-pokazatel-nevezhestva-rastet-vmeste-s-chelovekom-_.html
12
Злочини на ґрунті ненависті в Україні. Харківська правозахисна група, 2012 р.
http://library.khpg.org/files/docs/1339735328.pdf
13
Типові міфи про міграціюhttp://www.khpg.org/index.php?id=1372618485
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проблема злочинів на ґрунті ненависті в Україні не носить критичного характеру, а
статистика відповідних правопорушень не свідчить про їх масове поширення.
Рекомендації:


державним органам, насамперед ДМС, необхідно спиратися на сучасну
методологію обрахунку обсягів неврегульованої міграції. Зокрема, варто
застосовувати сучасні підходи європейських експертів, які використовують методи
обрахунку «прихованого населення» (hidden population), оцінку осілості та оцінку
зростання (мультиплікації) іноземних мігрантів (multiplier estimation techniques), які
давно застосовуються в країнах ЄС 14.



необхідно відокремлювати обрахунок неврегульованої міграції в контексті
статистики незаконного перетину кордонів від неврегульованої трудової міграції,
кількості незаконно зайнятих – так, наприклад, як це детально описано у
дослідженні Міхаела Яндла 15.



в Україні бракує ефективної системи аналізу фактів злочинів та проявів агресії на
ґрунті ненависті, зокрема, щодо мігрантів. Необхідним заходом є запровадження
офіційних оцінок поширення такого виду злочинів на основі міжнародно прийнятих
методологій, наприклад тих, які розроблені ОБСЄ/БДІПЛ, що оприлюднює щорічні
доповіді з цього питання «Злочини на ґрунті ненависті в регіоні ОБСЄ»16, та
Національним центром жертв злочинів (США) 17.

14

Michael Jandl, The Estimation of Illegal Migration in
Europehttp://internazionali.ulss20.verona.it/docs/projects/here/inventory/LITERATURE/European/The_Estimation_
of_illegal_immigration_in_Europe.pdfInternational Centre for Migration Policy Development (ICMPD), 2004.
15
ibid
16
Остання опублікована доповідь: Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses: Annual Report for
2012 http://www.osce.org/odihr/108395
17
http://www.victimsofcrime.org/
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2.2.

Кордони України в контексті міграційної ситуації

Розташовуючись у центрально-східній частині Європи, Україна має спільний суходільний
кордон з сімома державами: Польщею, Угорщиною та Словаччиною на заході, Румунією та
Молдовою на південному заході, Білоруссю на півночі і Російською Федерацією на
північному сході. На півдні Україна омивається водами Чорного та Азовського морів. Через
Чорне море Україна межує з Болгарією, Грузією, Туреччиною та Румунією. Через Азовське
море Україна межує з Російською Федерацією.
Загальна протяжність українського державного кордону становить 6992 км 982 м. Загальна
протяжність сухопутної частини кордону – 5637 км 982 м., морської частини – 1355
км(1056 км 500 м припадає на Чорне море, 249 км 500 м – на Азовське море,49 км – на
Керченську протоку). Загальна площа виключної морської економічної зони України
становить 72658 км18.
Найбільший за протяжністю спільний кордон України припадає на кордон з Російською
Федерацією, довжина якого складає 2295 км 40 м. Спільний кордон України з Молдовою сягає
довжиною 1222 км (у тому числі 452 км – з самопроголошеною Придністровською
республікою), з Білоруссю – 1084 км 200 м.
Загальна протяжність спільного кордону України з державами-членами ЄС становить 1390 км
742 м, з яких з Румунією – 613 км 800 м, Польщею – 542 км390 м, Угорщиною – 136 км700 м,
Словаччиною – 97 км 852 м.
Ділянки спільних кордонів з державами-членами ЄС пройшли процеси делімітації та
демаркації. На сьогоднішній день завершується процес демаркації спільного кордону України
з Молдовою (ділянка кордону з Придністров’ям); у 2012 році розпочалася демаркація
сухопутного кордону з Російською Федерацією. Разом з тим, процес демаркації державного
кордону України з Білоруссю ще не розпочався19.У червні 2013 року сторони обмінялися
ратифікаційними грамотами Угоди про кордон між Україною та Республікою Білорусь від
12травня 1997 року.
Наразі невирішеною залишається проблема делімітації українсько-російського морського
кордону протяжністю 321 км (Азовське море включно з Керченською протокою). Нині
ситуація навколо данного питання суттєво ускладнилася внаслідок анексії Росією Криму.
Також уряд України не має контролю над окремими східними регіонами України в силу
поточного конфлікту та боїв, що точаться на цих територіях.
Досить проблемною з точки зору ефективної охорони є придністровська ділянка кордону з
Республікою Молдова – через фактичну відсутність легітимного партнера з іншого боку
кордону.
Інтенсивність перетину кордону
Інтенсивність перетину кордону має змінний характер і залежить від сезону чи особливих
подій (наприклад, Євро - 2012). Найвища інтенсивність перетину кордону зазвичай
припадає на період літніх відпусток (липень, серпень). Згідно із відомостями ДПС у липні
2013 року близько 9,6 млн. осіб перетнули державний кордон України. В серпні 2013 року
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Дані стосуються всіх легітимно визнаних кордонів України і не враховують факту незаконного захоплення
території Автономної Республіки Крим Російською Федерацією.
19
Інформація надана Державною прикордонною службою України у відповідь на запит ГІ «Європа без
бар’єрів». – Червень, 2013 рік.
14

інтенсивність перетину державного кордону досягла показника 11,1 млн. осіб 20. Для
порівняння у лютому 2013 році інтенсивність перетину кордону була на рівні близько 5,1
млн. осіб, а протягом січня-березня 2013 року близько 14,5 млн. осіб перетнули державний
кордон України21.
Кількість іноземних громадян, які відвідують Україну, зазвичай переважає кількість
громадян України, які виїжджають за кордон. Згідно із даними Державної служби
статистики України та ДПС у 2011 році близько 24,5 млн. іноземних громадян відвідали
Україну і близько 20,336 млн. українців виїжджали до інших держав світу (Мал. 6). У 2012
році статистика перетину кордону зберегла попередню тенденцію: 23,012 млн. іноземних
громадян приїжджали в Україну та 21,775 млн. українців виїжджали за кордон (Мал. 7) 22.
Мал. 6. Кількість іноземних громадян, що відвідали Україну, та кількість громадян України,
що виїжджали за кордон (2011 рік), (млн. осіб.)

Мал. 7. Кількість іноземних громадян, що відвідали Україну, та кількість громадян України,
що виїжджали закордон (2012 рік), (млн. осіб)

Найбільша кількість іноземців, які відвідують Україну, є громадянами сусідніх держав:
Російської Федерації (в 2012 році близько 41% серед усіх іноземців, що приїжджали в
Україну, були громадянами Російської Федерації), Молдови, Білорусі та Польщі (Мал. 8)23.
Громадяни України також найчастіше виїжджають до сусідніх держав: Російської Федерації,
Польщі, Білорусі, Молдови24.
20

Прикордонник України // Державна прикордонна служба України. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://dpsu.gov.ua/ua/about/newspaper.htm
21
Там само.
22
Минулого року українці майже 22 млн. разів перетинали державний кордон. Інформація, надана
Державною прикордонною службою України на запит Тиждень.ua // Тиждень.ua [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/76674
23
У 2012 році Україну відвідали понад 23 млн. іноземців. Інформація, надана ДПС на запит Тиждень.ua //
Тиждень.ua [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/73135
24
Зведені звіти про виїзд громадян України за кордон за 2011 – 2012 роки. Інформація, надана ДПС на
запитТиждень.ua // Тиждень.ua [Електронний ресурс] – Режим доступу:
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Мал.8. Громадяни іноземних держав, які відвідали Україну в 2012 оці. (млн. осіб)

Мал.9.Громадяни України, які відвідали іноземні держави, в 2012 році. (млн. осіб)

Інфраструктура перетину кордону
Згідно з міжнародними угодами України з сусідніми державами, визначено 372 пункти
пропуску через державний кордон, з них на сьогоднішній день функціонують лише 252 25.
Кількість пунктів пропуску залежить від протяжності кордону та інтенсивності його
перетину. Найбільша кількість пунктів пропуску через державний кордон знаходиться на
найдовшій ділянці спільного кордону України з Російською Федерацією 26.
Функціонують 61 пункт пропуску для залізничного транспорту, 34 – для повітряного
транспорту, 44 – для морського транспорту і 11 (9 місцевих та 2 міжнародних) – для
річкового транспорту27.
За оцінкою ДПС пропускна спроможність пунктів пропуску через державний кордон в
основному відповідає вимогам сучасних пасажиро-транспортних потоків 28.У той же час,
http://img.tyzhden.ua/Content/PhotoAlbum/2013/April/05/zakordon.pdf
25
Інформація надана ДПС у відповідь на запит ГІ «Європа без Бар’єрів». – Червень, 2013.
26
Станом на жовтень 2014 року повністю закриті пункти перетину кордону, що розташовані на території
Криму, і частково – на тих територіях Донбасу, , що непідконтрольні українському уряду.
27
Перелік пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон // Державна прикордонна служба
України. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dpsu.gov.ua/ua/activities/skipping/skipping_18.htm без урахування пунктів, що закриті або не контролюються Україною через ситуацію у Криму, Донецькій та
Луганській областях у 2014 році.
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ДПС зазначає, що близько 100 пунктів пропуску потребують додаткового облаштування з
метою досягнення відповідності загальним вимогам до облаштування пунктів пропуску
через державний кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17
серпня 2002 року № 114229.
Проблема достатності інфраструктури пунктів пропуску та належних процедур є важливою з
огляду не лише на те, що на пункти пропуску лягає основне навантаження в контексті
міграційного контролю, але й через незадовільно тривалий час, що потребують подорожуючі
для перетину кордонів України, особливо, з країнами ЄС, де на суходільному кордоні досі
типовим є очікування перетину кордону 3-5 і більше годин. На думку експертів ДПС,
основною проблемою, що зумовлює таку ситуацію, є політика суміжних з Україною держав.
Однак згідно зі спостереженнями авторів даного дослідження, відповідальність в рівній мірі
має бути покладено як на українську сторону, так і на її сусідів.
Україна вже має досвід застосування сучасних методів, що суттєво спрощують процедуру
перетину кордонів. Деякі з них тимчасово застосовувались під час Євро -2012, що сприяло
пришвидшенню перетину кордону подорожуючими та покращило рух осіб загалом.
Найбільш успішним досвідом був експеримент із запровадження «єдиної зупинки». За
умовами експерименту, спільний контроль передбачав перевірку документів та особистого
багажу осіб прикордонними і митними службами обох держав в одному місці та по одній
стороні пункту пропуску. Аналіз даного досвіду було здійснено Фундацією Стефана
Баторія (Польща) та «Європою без Бар’єрів» в рамках проекту «Польсько-український
кордон під час Євро - 2012: функціонування «єдиної зупинки» як рецепт збільшення
пропускної спроможності пунктів перетину кордону». Висновки дослідження свідчать про
успіх та перспективність даного експерименту 30.
Малий прикордонний рух
Основним елементом встановлення та розвитку транскордонних зв’язків та контактів між
людьми виcтупає спрощення режиму перетину кордону. В 2008 році Україна та Польща
підписали Угоду про малий прикордонний рух. Після набуття чинності Угоди 1 липня
2009 року громадяни України, які проживають у Львівській та Волинській областях у 30кілометровій зоні від українсько-польського кордону, отримали можливість спрощеного
перетину кордону. Угода охопила 1822 населених пункти на території Польщі та 1545
населених пунктів на території України.
Згадана ініціатива суттєво інтенсифікувала процеси перетину кордону. Згідно із
статистичними даними, у 2011 році громадяни України понад 5 млн. разів перетинали
українсько-польський кордон, використовуючи посвідчення учасників малого
прикордонного руху31. Середньостатистичний учасник малого прикордонного руху
кожного року перетинає кордон близько 70 разів в основному з комерційною метою 32
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Інформація надана ДПС у відповідь на запит ГІ «Європа без Бар’єрів». – Червень, 2013
Там само.
30
Функціонування «єдиної зупинки» як рецепт збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску між
Україною та країнами ЄС. Досвід україно-польської співпраці під час Євро-2012 http://novisa.org.ua/wpcontent/uploads/2013/08/RELIZ-24.07.-yedina-zupinka2.pdf
31
100 тисяч українців їздять у Польщу в рамках малого прикордонного руху // УНІАН (із посиланням
наПрикордонну службу Республіки Польща) [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://eunews.unian.net/ukr/detail/196723
32
Худицький В. Місцевий прикордонний рух // Дзеркало тижня. – Березень 2012 - [Електронний ресурс]. –
Режимдоступу:http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/mistseviy_prikordonniy_ruh__u_serednomu_odin_uchasnik_malo
go_prikordonnogo_ruhu__peretinae_kordon_bl.html
29
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Малий прикордонний рух сприяє активізації двосторонніх торгівельних відносин.
Відповідно до офіційних статистичних даних у другому кварталі 2013 року громадяни
України купили польських товарів на загальну суму $360 млн., що на 40% більше, ніж у
попередньому році 33. Близько половини цієї суми було витрачено учасниками малого
прикордонного руху.
Україна також підписала Угоду про правила місцевого прикордонного руху з Угорщиною
(Угода охоплює 244 угорських та 384 українських населених пунктів) та Угоду про
місцевий прикордонний рух зі Словаччиною (включає 299 словацьких та 80 українських
населених пунктів). Проте, ці угоди демонструють значно нижчі результати у порівнянні з
аналогічною угодою з Польщею у зв’язку з нижчою інтенсивністю торгових відносин та
перебоями у видачі дозволів на спрощений перетин кордону.
Зі спрощенням вимог до видачі довгострокових віз попит на малий прикордонний рух
зменшується (громадяни надають перевагу довгостроковим шенгенським візам, які
дозволяють перебування на всій території Шенгенської зони), однак до часу скасування віз
ЄС для громадян України цей інструмент залишатиметься актуальним. Необхідно
здійснювати окремий моніторинг інтенсивності використання малого прикордонного руху
в пунктах перетину пропуску через державний кордон,за результатами моніторингу –
приймати рішення щодо розвитку пропускної спроможності пунктів.
Транскордонні зв’язки з сусідніми країнами суттєво впливають на соціально-економічну
ситуацію, насамперед у прикордонних регіонах. Подальше врегулювання малої
транскордонної міграції, спрощення процедур перетину кордону для законослухняних
громадян надалі виступатиме важливим індикатором прогресу міграційної політики у її
поєднанні з ефективним управлінням кордонами.
Рекомендації:


органам, що відповідають за управління кордонами, необхідно розширювати
інфраструктуру пунктів пропуску через державний кордон відповідно до зростання
руху фізичних осіб і транспортних засобів через кордон. Метою політики у цій галузі
має стати досягнення балансу між надійним контролем та максимальним спрощенням
процедур.



застосовувати кращі практики, що дозволяють суттєво скорочувати час, необхідний
для перетину кордонів. Впроваджувати практику «єдиної зупинки» на основі
аналізу досвіду, набутого на україно-польському кордоні під час Євро - 2012.



необхідно, поряд з усталеною практикою моніторингу руху осіб через кордон в
міжнародних пунктах пропуску, впровадити окремий моніторинг малого
прикордонного руху. За наслідками моніторингу здійснювати адаптацію спроможності
пунктів пропуску до актуальних потреб транскордонного руху, включаючи малий
прикордонний рух.

33

Українці збільшили покупки у Польщі на 40% // УНІАН (з посиланням на дослідження Державного
управління статистики Республіки Польща). - [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.unian.ua/news/592458-ukrajintsi-zbilshili-pokupki-u-polschi-na-40.html
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3. СЕКТОРНИЙ АНАЛІЗ СФЕР МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
3.1. Загальні засади міграційної політики
Основу законодавчого регулювання міграції в Україні становлять Конституція України,
закони України «Про громадянство України», «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту», «Про імміграцію», «Про національні меншини в Україні», «Про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про порядок виїзду з України
і в’їзду в Україну громадян України» та інші суміжні акти.
Необхідно відзначити суттєвий прогрес у законодавчому забезпеченні міграційної
політики протягом останніх років. Були прийняті у новій редакції або внесені зміни у
базові законодавчі акти у цій сфері, підзаконні нормативно-правові акти, включаючи
відомчі 34.
Активно реалізовуються базові програмні документи у сфері міграції: Концепція
державної міграційної політики, затверджена Указом Президента України від 30 травня
2011 року № 622/2011 та План заходів з її реалізації, затверджений розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2012 року № 1058-р.
Концепція державної міграційної політики є рамковим документом. Оскільки даний
документ розроблявся в умовах інституційної невизначеності і мав на меті насамперед
забезпечити відповідність критеріям ПДВЛ, він не позбавлений певної декларативності.
Досвід реалізації Концепції, підготовки та виконання відповідного Плану заходів свідчить
про потребу переосмислення досвіду роботи з рамковими документами такого типу.
Вже найближчим часом необхідно на основі уроків, винесених з реалізації нині чинного
документу, та з урахуванням кращого міжнародного досвіду розробляти нову редакцію
Концепції державної міграційної політики та Плану заходів з її виконання, забезпечивши
нерозривний зв’язок між постановкою цілей, плануванням заходів, бюджетним
плануванням та моніторингом виконання.
В цілому можна говорити про достатній ступінь відповідності новоприйнятого
законодавства як поставленим цілям, так і базовим міжнародним стандартам у цій сфері,
для вирішення тих завдань, під які вони фактично приймалися. Проте, на наш погляд,
окремі положення нормативно-правових актів не повністю досягають цілей, поставлених
в процесі їхньої розробки. Тож необхідно розпочинати процес підготовки нової редакції
рамкових документів з міграційної політики, піднявши цей процес на більш високий
інституційний рівень, з огляду на міжсекторальну природу міграції як соціального
явища.
Інтеграція іноземних мігрантів та реінтеграція українських мігрантів
План заходів щодо інтеграції іноземних мігрантів та реінтеграції українських мігрантів в
Україні на 2011-2015 роки, прийнятий 15 червня 2011 року Кабінетом Міністрів України
розпорядженням № 653-р. Вказаний план декларує мету створення економічних і
соціальних умов для повернення українських мігрантів, а також сприяння їх адаптації,
запровадження комплексу заходів щодо їх соціального захисту, забезпечення роботою та
34
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соціальними послугами, вирішення питання економічної, культурної, політичної та
соціальної інтеграції мігрантів в Україні та допомогти процесу реінтеграції українських
мігрантів, які повернулися в Україну, проте в основному фокусується на інтеграції
біженців, тільки три заходи стосуються реінтеграції громадян України. На практиці бракує
визначеності і чіткості у розмежування повноважень і функцій ДМС та Мінсоцполітики у
даному напрямку.
Реалізовані заходи (в межах вищезгаданого Плану заходів) не завжди є тісно пов’язаними з
цілями міграційної політики, зокрема тими, що визначені у щорічному Посланні
Президента України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році» 35,
зокрема щодо необхідності формувати засобами державної та регіональної інформаційної
політики, відповідальну поведінку потенційних мігрантів (збереження ними зв’язків із
родиною та Батьківщиною, ретельна перевірка інформації про перспективне місце
працевлаштування), розроблення й ухвалення державної програми повернення та
реінтеграції довгострокових мігрантів, котру необхідно доповнити регіональними
програмами, в яких має бути передбачено надання мігрантам інформаційних і
консультаційних послуг щодо започаткування й ведення бізнесу, працевлаштування
загалом, психологічну допомогу особам, які її потребують, тощо.
При оцінюванні повноти виконання і ефективності заходів бракує вимірюваних
індикаторів досягнення цілей реінтеграції, визначеності щодо пріоритетів за
загальнодержавним та регіональним принципом.
У цьому контексті слід враховувати досвід та напрацювання відповідних проектів
міжнародної допомоги36та дослідницьких проектів, як, наприклад, Дослідження з питань
інтеграції іноземних громадян, злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації різних
категорій мігрантів, що було здійснено Представництвом МОМ в Україні 37.
Інститут добровільного повернення мігрантів
Нове законодавство також передбачає створення інституту добровільного повернення
мігрантів з неврегульованим статусом. Вказане питання регулюється статтею 25 Закону
України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” та Порядком
провадження за заявами іноземців та осіб без громадянства про добровільне
повернення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7березня 2012
року № 179.
Пунктом 4 вказаного Порядку визначається, що процедура добровільного повернення
іноземців та осіб без громадянства здійснюється територіальними органами ДМС у
взаємодії з міжнародними та/або громадськими організаціями, статутами яких
передбачено сприяння добровільному поверненню іноземців та осіб без громадянства
на підставі укладених двосторонніх чи багатосторонніх угод про співпрацю та
взаємодію з питань добровільного повернення. Згідно з пунктами у 14 та 27 цього ж
Порядку у разі прийняття рішення про добровільне повернення іноземця та особи без
громадянства територіальний орган ДМС разом з міжнародними та/або громадськими
організаціями визначає протягом двох робочих днів міжнародну та/або громадську
організацію, яка сприятиме їх добровільному поверненню. Добровільне повернення
35

Див. стор. 113-114 вказаного документа -http://www.niss.gov.ua/articles/1192/, а також щорічне Послання
Президента України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році», стор. 106-107.
36
Див. н-д. проект «Надання допомоги мігрантам після повернення в Україну», що виконується Міжнародним
центром розвитку міграційної політики у співпраці з Голландською Службою репатріації та повернення.
37
http://www.iom.org.ua/sites/default/files/study_0.pdf
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іноземця та особи без громадянства до країни походження або третьої країни у разі
відсутності в іноземця та особи без громадянства достатніх коштів здійснюється за
рахунок коштів, не заборонених законодавством, у тому числі за сприяння
міжнародних та/або громадських організацій.
Звідси на практиці, даний інститут діє виключно у випадку залучення допомоги
міжнародних організацій та інших донорів. Урядової програми підтримки добровільного
повернення мігрантів не впроваджено. Бракує фахівців, які були б спроможні вести якісну
роз’яснювальну роботу серед тих категорій мігрантів, які могли б скористатися
процедурою добровільного повернення, якби були достатньо поінформовані про її
переваги.
Отже, необхідно переглянути вказані нормативні, процедурні, організаційні та фінансові
складові відповідної політики, щоб добровільне повернення стало варіантом, доступним
для максимально широкої кількості осіб.
Міграційна регуляризація
На сьогодні також не отримало достатньої уваги в міграційні політиці України питання
міграційної амністії, так і не ставши предметом поточної державної політики. Однак
очевидно, що деякі елементи міжнародного досвіду міграційної амністії можуть бути
впроваджені в Україні.
Президент України, зокрема у своєму щорічному Посланні «Про внутрішнє та зовнішнє
становище України в 2013 році» визнав необхідність створення механізму легалізації
іммігрантів, які тривалий час перебувають в Україні без визначеного статусу, проте
працюють, мають сім’ї, не порушують законодавство 38.
ДМС, в свою чергу, залучалась до круглого столу з питань міграційної амністії,
проведеного МОМ, та декларує свій інтерес до зазначеної проблеми. В той же час поки що
бракує практичних кроків у даному напрямку.
Враховуючи наведене, пропонується подальше вивчення досвіду міграційних амністій та
їхнього впливу в країнах ЄС, США та СНД в контексті пошуку можливих механізмів
впровадження міграційної амністії в Україні; здійснення аналізу основних міграційних
трендів з метою визначення основних категорій мігрантів, що можуть підлягати
легалізації, прогноз, оцінка відповідних ризиків, підготовка проектів відповідних рішень
для її впровадження.
Рекомендації:


на основі аналізу набутого досвіду розпочати розробку нової редакції Концепції
державної міграційної політики, врахувавши недоліки чинного документу, який
містить ознаки декларативності та браку зв’язку між проблемами, цілями та
плануванням політики (зокрема, бюджетним плануванням). Розглянути можливість
створення Міжвідомчої робочої групи для розробки такого документу із залученням
представників МВС, ДМС, ДПС, Мінсоцполітики, МЗС, Адміністрації Президента,
апарату Ради національної безпеки і оброни України (далі РНБО), Служби безп еки
України та, можливо, інших державних органів із обов’язковим залученням
недержавних експертів.
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підняти інституційний рівень планування політичних рішень у сфері міграційної
політики до рівня РНБО. Передати РНБО функцію розробки стратегічних рішень
щодо міграційної політики, зокрема розробки змін як до рамкового, так і
спеціального законодавства з питань міграції.



переглянути відповідні нормативні, процедурні, організаційні та фінансові складові
відповідної політики, щоб добровільне повернення стало варіантом, доступним для
максимально широкої кількості осіб. Зокрема, передбачити інформування цільової
аудиторії щодо відповідних процедур, їх фінансової та організаційної сторони,
підготувати фахівців, здатних вести роз’яснювальну та консультаційну роботу щодо
даної процедури, в рамках державного бюджету передбачити належне фінансування
даного напрямку міграційної політики.



доопрацювати та внести зміни до Плану заходів щодо інтеграції іноземних
мігрантів та реінтеграції українських мігрантів в Україні на 2011-2015 роки з метою
розширення заходів щодо реінтеграції громадян України. Забезпечити чітке
розмежування повноважень та, водночас, координацію дій ДМС та Мінсоцполітики
за даним напрямком. Запропонувати вимірювані індикатори досягнення
реінтеграції, визначити пріоритети за загальнодержавним та регіональним
принципом, передбачити відповідне фінансування.



на основі міжнародного досвіду розробити і запропонувати для реалізації механізми
міграційної амністії в Україні, підготувати проекти відповідних рішень для їх
впровадження.
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3.2. Політика щодо притулку і біженців
Законодавчі основи у сфері політики щодо притулку та біженців визначено Законом
України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” 39.
Закон в основному відповідає положенням Конвенції про статус біженців 1951 року та
Протоколу щодо статусу біженців 1967 року, законодавству ЄС та рекомендаціям Ради
Європи у цій сфері.
Рядом інших законодавчих актів внесено зміни до низки соціальних законів, якими
врегульовано питання надання біженцям, особам, які потребують додаткового захисту, або
яким надано тимчасовий захист, прав на рівні з громадянами на освіту, в галузі охорони
здоров’я, на отримання житла для тимчасового проживання, на безоплатну правову
допомогу, а також право на пільги щодо сплати судового збору за подання позовів у
порядку оскарження рішень щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового
захисту, право на грошову допомогу: державну допомогу сім’ям з дітьми, отримання
соціальних послуг, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам.
Крім того, відповідними підзаконними актами затверджені положення про посвідчення
особи, яка потребує додаткового захисту, про проїзний документ особи, якій надано
додатковий захист, про посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, у 2012 році
постановою КМ було затверджено Порядки централізованого оформлення, видачі, обміну,
пересилання, вилучення, повернення державі, знищення зазначених документів, а також
затверджено єдині зразки бланків цих документів 40.У травні 2014 року було затверджено
зразок бланка, технічний опис та Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання,
вилучення, повернення державі, знищення проїзного документа біженця з безконтактним
електронним носієм.
Також затверджено інструкцію про взаємодію органів виконавчої влади в роботі з дітьми,
розлученими із сім’єю, які не є громадянами України і звернулися до компетентних
органів із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
На виконання вказаного Закону Наказом МВС від 07.09.2011 року № 649 затверджено
Правила розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання
щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Вказані Правила
передбачають обов’язкове посилання у висновку на точну, актуальну інформацію про
країну походження заявника із декількох джерел (пункти 4.1. та 5.1.).
Первісна версія Закону містила певні недоліки, на які було вказано Європейською
Комісією в рамках другого та третього звітів про прогрес України у виконанні ПДВЛ.
Зокрема йшлося про визначення додаткового захисту, яке необхідно було розширити:
внаслідок вузького визначення, наведеного в Законі, багато людей, які потребували
міжнародного захисту, – особливо особи, які рятуються від збройного конфлікту, –могли
залишитися без права на такий захист в Україні 41.
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Короткий огляд розвитку законодавства у сфері притулку також див. у Додатку 1.
Дію відповідної постанови Кабінету Міністрів було зупинено на підставі постанови КМ № 415 від
12.06.2013.
41
Коментарі УВКБ ООН щодо Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового
захисту»http://unhcr.org.ua/img/uploads/docs/Comments%20on%20Law%20of%20Ukraine%20on%20Refugees_U
KR%20_Full.pdf
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Згідно із первісною редакцією Закону тимчасовий захист міг бути наданий особам, які
прибули в Україну лише з прикордонних країн, що вважається занадто обмеженим у
порівнянні з європейськими стандартами.
Ці недоліки були усунуті Законом «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», ухваленим
Верховною Радою 13 травня 2014 року.
Із певних недоліків, що залишаються в Законі, можна відзначити дефіцит гарантій
використання лише точної та актуальної інформації щодо ситуації в країні походження, що
не відповідає європейським стандартам. В Україні бракує визначеної законом інституції,
яка б володіла достатніми повноваженнями, ресурсами та кадровим потенціалом для
збору, систематизації та регулярного оновлення такої інформації. В результаті бракує
єдності щодо визначення «безпечних» і «небезпечних країн», що негативно впливає на
довіру до процедури розгляду відповідних заявок.Що стосується імплементації
законодавства, зокрема, дотримання міжнародних стандартів, впровадження в цілому
політики України щодо біженців та притулку, комплексний аналіз міститься у доповіді
УВКБ ООН «Україна як країна притулку: спостереження щодо становища шукачів статусу
біженця і біженців в Україні», оприлюдненій у липні 2013 року.
За висновками УВКБ ООН, що містяться у згаданому документі, незважаючи на значний
прогрес, що спостерігається останніми роками, система притулку в Україні досі потребує
фундаментальних покращень: вона не пропонує достатнього захисту проти вислання і не
надає шукачам статусу біженця можливості розгляду їхніх заяв в рамках досить
ефективного і справедливого процесу. Таким чином, Україна не може розглядатись як
третя безпечна країна, а УВКБ ООН закликає країни не повертати шукачів статусу біженця
до України на зазначених підставах 42.
Слід відзначити, що опитані в рамках даного дослідження співробітники ДМС та ДПС
заперечують надто критичні і незбалансовані, на їхню думку, висновки вищезгаданого
дослідження УВКБ ООН, наполягаючи на їхній однобічності.
Так чи інакше, перелічені вище нормативно-правові акти, ухвалені протягом 2011-2013
років, свідчать про значний поступ у сфері управління міграцією, зокрема в сфері
притулку, що дозволяє визначити дану сферу політики як таку, де темпи і характер реформ
є найбільш комплексними і системними у порівнянні з іншими сферами політичного
реформування.
Для виправлення виявлених недоліків Уряд має визначити державний орган, який
володітиме чітко окресленими повноваженнями щодо оцінювання держав походження і
чіткого класифікування їх на безпечні і небезпечні, що є основною передумовою
справедливого розгляду заяв щодо отримання тимчасового захисту та статусу біженця.
Окремо слід підкреслити питання, пов’язані із правовим врегулюванням медичного
обслуговування. Наразі шукачам притулку надається медична допомога де-факто на тих
же принципах, що й іноземним громадянам, які мають право на проживання в Україні, та,
у той же час, не мають права на безкоштовне медичне обслуговування. В цій сфері станом
на серпень 2014 року бракувало регулювання на рівні підзаконних актів, які б
забезпечували виконання чинного законодавства у повній мірі.
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Україна як країна притулку: спостереження щодо становища шукачів статусу біженця і біженців в Україні.УВКБ ООН, Женева,
2013рікhttp://unhcr.org.ua/attachments/article/338/2013%20Ukraine_country_paper_UKR.pdf
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Рекомендації:


запровадити на законодавчому рівні визначення, що рішення щодо надання статусу
біженця приймається з використанням лише точної та актуальної інформації щодо
ситуації в країні походження; визначити та забезпечити відповідний державний
орган достатніми повноваженнями для збору відповідної інформації та здійснення
регулярного оцінювання;



привести підзаконні акти у сфері охорони здоров’я у відповідність із Законом
України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту» у частині надання безоплатної медичної допомоги (забезпечити на
практиці біженцям та шукачам додаткового захисту належний доступ до
безоплатної медичної допомоги на рівні з громадянами України);



сприяти реалізації рекомендацій, що містяться у доповіді УВКБ ООН «Україна як
країна притулку: спостереження за ситуацією з шукачами притулку та біженцями в
Україні», оприлюдненій у липні 2013 року43.

43

Ukraine as a Country of Asylum: Observations on the Situation of Asylum-Seekers and Refugees in
Ukrainehttp://www.refworld.org/docid/51ee97344.html
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3.3. Реадмісія та повернення
Реадмісія є комплексною політикою, яка має на меті повернення мігрантів з
неврегульованим статусом до країн походження на основі дотримання прав людини та
міграційної безпеки держав, що впроваджують таку політику. Україна, як і будь-яка
держава, зацікавлена у підписанні угод про реадмісію з країнами походження
неврегульованої міграції. В той же час держава має виконувати відповідні реадмісійні
зобов’язання стосовно іноземних країн, якщо вона є постачальником та/або транзитером
неврегульованої міграції.
Україна має систему договорів про реадмісію як з ЄС, так і з більшістю країн СНД, а
також з низкою інших країн світу. Політикою, спрямованою на укладення таких договорів,
Україна прагне сформувати навколо себе єдиний реадмісійний простір, в умовах якого
Україна несе відповідальність за мігрантів власного походження, в той час як мігранти з
третіх країн, що були повернуті до України в режимі реадмісії, мають бути повернуті далі
– до країни походження або до тієї країни, звідки вони потрапили на територію України.
Таким чином, стосовно мігрантів з третіх країн мають формуватися «реадмісійні
ланцюги», завдяки яким, з одного боку, Україна виконує свої зобов’язання перед іншими
країнами, а з іншого боку унеможливлюється накопичення реадмісованих мігрантів з
третіх країн на території України. Поки що така система перебуває в стадії становлення,
тож важливо відслідковувати наявну динаміку реадмісійних потоків у контексті оновлення
міграційного профіля країни.
Угода про реадмісію з Європейським Співтовариством чинна з 2008 року і досвід її
впровадження заперечує тезу про загрозу масованого напливу іноземних мігрантів
внаслідок виконання зобов’язань по даній угоді (див. статистичні дані нижче). Сторони
вважають якість впровадження Угоди задовільною.
Для повноцінного впровадження як Угоди про реадмісію з Європейським
Співтовариством, так і інших угод цього типу, необхідно укласти імплементаційні
протоколи, що визначають алгоритм виконання положень угод про реадмісію.
Реадмісійний діалог щодо імплементації Угоди про реадмісію осіб між Україною та
Європейським Співтовариством 44ведеться з 14 державами-членами ЄС, зокрема із
країнами Бенілюксу, Австрією, Мальтою, Естонією, Кіпром, Польщею, Хорватією,
Португалією, Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Чехією.
В рамках зазначеного діалогу:
21 жовтня 2013 року підписано Імплементаційний протокол між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Чеської Республіки до Угоди між Україною та Європейським
Співтовариством про реадмісію осіб (затверджено постановою КМ України від 10 вересня
2014 року № 433);
4 грудня 2013 року схвалено Імплементаційний протокол між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Естонської Республіки до Угоди між Україною та Європейським
Співтовариством про реадмісію осіб (розпорядження Уряду № 958-р) 45;
22 січня 2014 року Урядом затверджено Імплементаційний протокол між Кабінетом
Міністрів України та Австрійським Федеральним Урядом про реалізацію Угоди між
44

Угода між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб була підписана 18 червня
2007 року (ратифікована Верховною Радою України 15 січня 2008 р.). Для моніторингу виконання положень
зазначеної Угоди створено Спільний реадмісійний комітет (СРК). Засідання СРК відбуваються двічі на рік по
черзі в Україні та Брюсселі.
45
Станом на 25.01.2014 Україною опрацьовується можливість його підписання.
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Україною та Європейським
від22 січня2014 року № 22).
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Станом на середину 2014 р. відповідні протоколи передано на опрацювання компетентним
органам Португальської та Польської сторін. Завершено опрацювання Українською
стороною проектів імплементаційних протоколів з країнами Бенілюксу, Угорщиною та
Румунією, які готуються для подальшої передачі компетентним органам цих країн.
Завершується узгодження проектів імплементаційних протоколів із Словаччиною та Кіпром.
Крім того, у вересні 2013 року Україна та Ісландія підписали Угоду про спрощення
оформлення віз та про реадмісію осіб 46. Також триває переговорний процес щодо
укладення двосторонніх угод про реадмісію осіб з чотирьма європейськими країнами
(Боснія і Герцеговина, Македонія, Швейцарія, Сербія).
Робочий план з виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про
реадмісію був схвалений Кабінетом Міністрів України. План передбачає чотири розділи:
організаційні заходи, міжнародне співробітництво, вдосконалення нормативно-правової
бази, покращення інфраструктури тримання нелегальних мігрантів.
Практична реалізація Угоди про реадмісію між Україною та Європейським
Співтовариством розпочалась в цілому в 2008 році, і в 2010 році стосовно також громадян
третіх країн. Три відомства відповідають за здійснення заходів, передбачених Угодою
(МВС, ДПС та МЗС). Розподіл їхньої компетенції та порядок роботи в рамках реалізації
Угоди здійснюється відповідно до Інструкції про порядок дій органів внутрішніх справ та
органів охорони державного кордону з реалізації положень Угоди між Україною та
Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, затвердженої спільним наказом МВС
та Адміністрації ДПС від 12.11.10 року № 552/862 (зареєстровано у Міністерстві юстиції
08.12.10 року за № 1226/18521).
Так, ДМС відповідає за стандартні процедури для власних громадян і громадян третіх
країн, які мають дійсні візи чи дозволи на проживання. ДПС відповідає за прискорену
процедуру для громадян третіх країн у разі незаконного перетину кордону, та МЗС
(дипломатичні/консульські представництва у країнах-членах ЄC) відповідає за інтерв’ю і
документування власних громадян, якщо це необхідно.
Україна та ЄС відзначають практично відсутність серйозних проблем в реалізації
реадмісійного діалогу та відповідної Угоди, про що неодноразово йшлося під час засідань
Спільного комітету з питань реадмісії 47.
У 2013 році до ДМС надійшло 205 запитів про реадмісію. Виконано 211 запитів (6 запитів
з 2012 року). З виконаних запитів погоджено реадмісію по 161 запиту стосовно 157
громадян України та 3 іноземців, які мали посвідки на постійне/тимчасове проживання, та
однієї особи без громадянства, яка мала посвідку на постійне проживання. Відмовлено на
50 запитів стосовно 50 осіб.
По країнах статистика виглядає наступним чином: Нідерланди (запитів 37, погоджено 24,
відмовлено 13),Швеція(запитів 34, погоджено 23 (включаючи 1 іноземця), відмовлено
11),Німеччина(запитів 62, погоджено 42 (1 запит з 2012 року), відмовлено 22 (1 запит з
2012 року), Польща(запитів 41, погоджено 43 (включаючи 2 іноземців, 4 запити з 2012
року), відмовлено 2),Швейцарія(запитів 10, погоджено 10 (включаючи 1 особу без
громадянства),РФ(запитів 20, погоджено 18, відмовлено 2), Норвегія (запитів 1, погоджено
1). При цьому дана статистика не містить інформацію про те, яка частина з цих випадків
була повністю виконана.
46

Проект Угоди схвалено розпорядженням Уряду від 29.04.13 № 277
Third report on the implementation by Ukraine of the Action Plan on Visa Liberalisation, 15/11/2013.Com (2013)
809 final, pp. 8-9.
47

27

5 червня 2013 року ратифіковано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Російської Федерації про реадмісію (Закон України № 324-VII), яка набула чинності
8 серпня цього ж року. У зв’язку з кризовим розвитком відносин з РФ згадана угода
станом на 2014 рік практично не діє.
Продовжується переговорний процес щодо укладення угод про реадмісію осіб та
Виконавчого протоколу до них з іншими державами-учасницями СНД (Білоруссю,
Казахстаном,Киргизстаном, Молдовою, Таджикистаном). Україноюприйнято рішення
щодо підписання Угоди про реадмісію осіб з Республікою Вірменія (розпорядження Уряду
від 26 жовтня 2011 року № 1045-р).
Здійснюється розвиток діалогу щодо розширення реадмісійного простору з так званими
«країнами міграційного ризику». До компетентних органів Афганістану, Бангладеш, Індії, Іраку,
Пакистану, Китаю і Шрі-Ланки передано проекти типових угод про реадмісію осіб та
імплементаційних протоколів до них. Порушено питання щодо поновлення українськонігерійського реадмісійного діалогу. Також триває робота з підготовки пропозицій Української
сторони до проекту відповідної Угоди з Ліваном та Виконавчого протоколу до неї.
На думку опитаних в рамках даного дослідження службовців ДПС низькі темпи укладання
угод про реадмісію та протоколів до них зумовлені низькою активністю МЗС у цьому
питанні. МЗС, у свою чергу, заперечує таке трактування. Також співробітники ДПС
вказують на недосконалість деяких процедурних положень угод про реадмісію, які
ускладнюють їхню якісну імплементацію.
Україна вже накопичила значний досвід виконання угод про реадмісію з різними країнами.
Цей досвід дозволяє здійснити критичну оцінку норм та механізмів, закладених у такі
угоди, зокрема, в Угоду про реадмісію з Європейським Співтовариством. За наслідками
такого аналізу можливе ініціювання внесення змін та доповнень до таких угод.
Зокрема, внесення змін та доповнень до Угоди про реадмісію між Україною та
Європейським Співтовариством має ініціювати Спільний реадмісійний комітет експертів,
що діє з 2008 року, здійснюючи спільну оцінку виконання Угоди. Аналогічний Спільний
комітет, що опікується виконанням Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та
ЄС, у 2010 році запропонував зміни до даної Угоди, які невдовзі набули чинності, тож
Угода про реадмісію теж має зазнати вдосконалення.
Відсутність суттєвих нарікань щодо якості виконання Угоди про реадмісію з Європейським
Співтовариством зумовила брак інтересу сторін до практичної роботи в рамках даного
Спільного комітету. Протягом 2013 року Спільний комітет не збирався. Дана ситуація вимагає
виправлення. У 2014 році ініційоване чергове засідання Спільного комітету.
Рекомендації:


продовжити роботу щодо укладення угод про реадмісію та відповідних
імплементаційних протоколів, звертаючи увагу насамперед на країни, що визначені
як джерела міграційного ризику;



здійснити комплексну оцінку впровадження діючих угод про реадмісію. За
наслідками оцінювання ініціювати внесення змін та доповнень до таких угод там,
де закладені в них положення і механізми не в повній мірі забезпечують досягнення
цілей угод;



відновити регулярну роботу Спільного комітету експертів з питань реадмісії між
Україною та ЄС. Через даний Комітет розробити і подати проект змін та доповнень
до Угоди про реадмісію між Україною та Європейським Співтовариством.
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3.4. Новий виклик: внутрішньо переміщені особи
Анексія Кримського півострова Росією, розгортання збройного конфлікту на Сході
України з квітня 2014 року зумовило появу міграційного феномену, з яким Україна не
стикалась за роки незалежного існування. Йдеться про внутрішніх переселенців (або
внутрішньо переміщених осіб) – категорію людей, що були змушені, внаслідок небезпеки
життю, здоров’ю та громадянським правам, залишити свої домівки і шукати притулку в
інших регіонах країни. Станом на червень 2014 року таких нараховувалось уже кілька
десятків тисяч осіб.
Держава виявилась неготовою до оперативного реагування на проблему, що виникла в
країні. Відсутність законодавчої бази, яка б визначала порядок надання допомоги
внутрішнім переселенцям та відповідальні сторони, призвела до того,що, більшість
переміщених осіб, котрі потребують допомоги, отримують її від волонтерів, громадських
організацій, приватних осіб, тоді як держава залишається переважно пасивною.
Законопроект, що спрямований на захист прав і свобод переміщених осіб, був розроблений
за участю громадських організацій і зареєстрований уПарламенті у серпні 2014 року, 20
жовтня. Верховна Рада ухвалила даний Закон в цілому48. Закон регламентує правові
гарантії вимушених переселенців, дозволить створити реєстр тимчасово переміщених осіб,
визначити порядок їхнього працевлаштування та надання необхідної допомоги. Для
реалізації Закону необхідне ухвалення низки підзаконних актів, а також відповідне
бюджетне забезпечення.
Рекомендації:


забезпечити своєчасне впровадження Закону «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб», ухваленого Верховною Радою 20 жовтня 2014 року
Передбачити в проекті бюджету на 2015рік кошти на виконання даного Закону;



ухвалити відповідні підзаконні акти, зокрема, надати відповідні повноваження у цій
сфері ДМС та МВС;



запровадити інструменти державно-приватного партнерства щодо облаштування
пунктів тимчасового проживання та інших форм надання необхідної допомоги
внутрішнім переселенцям.

48

Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52046
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3.5. Управління кордонами в контексті міграційної політики
Управління кордонами є сферою державної політики, що безпосередньо перетинається із
міграційною політикою. Сучасна європейська концепція інтегрованого управління
кордонами (ІУК) значною мірою «втручається» в поле міграційної політики, виходячи із
концептуального засновку про те, що «кордон є всюди».
Згідно з європейськими нормативно-правовими документами ІУК передбачає:
•

прикордонний контроль та нагляд, включаючи відповідний аналіз ризиків та розвідку;

•

розслідування транскордонної
правоохоронними органами;

•

чотирирівневу модель контролю за в’їздом (заходи у третіх країнах, співпраця із
сусідніми країнами, контроль кордонів та контрольні заходи в межах зони вільного
пересування осіб, включаючи нагляд за іноземцями та контроль за їх поверненням);

•

міжвідомчу співпрацю з управління кордонами (прикордонні служби, митниця,
поліція, міграційні служби, служби безпеки та інші профільні органи); координацію
міжнародного співробітництва 49.

злочинності

у

співпраці

з

компетентними

Важливими запроваджуваними інструментами політики є концепція і система аналізу
ризиків 50та кримінального аналізу. Дані інструменти безпеки кордону дозволяють
правоохоронним органам приймати обґрунтовані рішення, спрямовані на виявлення
злочинів, зменшення ризиків для безпеки та полегшення законного руху осіб та товарів.
Міжнародні проекти, здійснювані протягом останніх років, зокрема МОМ та її
партнерами, в контексті становлення системи аналізу ризиків, дозволили українській
стороні не лише ознайомитись із міжнародним досвідом, але й скласти програми
навчальних курсів та отримати необхідне обладнання. Презентація такої системи відбулась
у серпні 2010 року51.
Здійснювалось створення «чотирирівневої системи управління ризиками», а саме:
головний центр управління службою, регіональні центри, центри управління службою
органів охорони державного кордону, центри управління службою відділів прикордонної
служби. Такий підхід до управління посилив операційні можливості з охорони кордону,
проте він потребує подальшого вдосконалення.
Повноваження з розслідувань
Найважливішими законодавчими змінами за останній час стали зміни порядку проведення
розслідувань, введені в дію новим Кримінальним процесуальним кодексом (далі – КПК).
Це стосується, насамперед, участі ДПСу попередньому розслідуванні транскордонних
злочинів. У Другому звіті про прогрес України в імплементації ПДВЛ ЄК рекомендувала
Україні надати повноваження ДПС щодо участі у виявленні та розслідуванні
транскордонних злочинів у співпраці з іншими правоохоронними органами. Разом з тим, у
Третьому звіті Європейської Комісії про прогрес України в імплементації ПДВЛ
49

Council ofthe European Union, Doc. 13292/06, Integrated Border Management, Brussels, 27 September 2006
Оцінка ризиків дозволяє застосування вибіркового, однак ефективного контролю на основі визначення
сфер, де зосереджуються найбільші ризики. На основі профілів ризику обмежені ресурси (як персоналу, так і
обладнання) можуть бути зосереджені там, де виникнення загроз є найбільш імовірним, в той же час
мінімізуючи перешкоди легальному руху через кордон.
51
Проект «Розвиток систем аналізу ризиків та кримінального аналізу, відповідно до стандартів ЄС» (AРКA)
2006-2010 http://eu.prostir.ua/calendar/242460.html
50
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зазначається, що практичні наслідки втрати відповідних повноважень ДПС, як для
ефективного правоохоронного органу, мають бути проаналізовані в рамках реалізації
імплементаційної фази ПДВЛ 52.
У зв’язку з відповідними положеннями КПК, зокрема статтями 208-213, ДПС затверджено
Наказ від 14.11.2012 року № 931 «Про затвердження Інструкції про порядок дій посадових
осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону під час затримання осіб,
підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду та порядок
подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами
досудового розслідування» (зареєстровано в Мін’юсті 5.12.12 року за № 2033/22345).
Згідно з вказаними положеннями КПК та Інструкцією ДПС бере участь у попередньому
розслідуванні. Проте, на практиці ДПС лише інформує найближчий орган досудового
розслідування з урахуванням підслідності, центр управління службою органу охорони
державного кордону та орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної
правової допомоги, а також здійснює реєстрацію цієї інформації. Затримана в
установленому КПК України порядку особа, складені протоколи та інші документи щодо
неї, речі (документи), вилучені у неї, передаються слідчому органу досудового
розслідування, про що складається відповідний протокол з дотриманням вимог статті 104
КПК України.
Враховуючи наведене, положення КПК не вповні відображають виконання рекомендації
ЄК і мають бути доповнені більш широкими повноваженнями ДПС щодо розслідування
транскордонних злочинів, в тому числі тими, що безпосередньо стосуються проблематики
міграції.
Рекомендації:


внести зміни та доповнення до Кримінального процесуального кодексу України,
якими надати повноваження ДПС щодо участі у виявленні та розслідуванні
транскордонних злочинів у співпраці з іншими правоохоронними органами;



повністю впровадити європейський підхід до «чотирирівневого контролю в’їзду»
ІУК, який включає не лише відповідну ієрархію органів та міжвідомчу взаємодію
всередині країни, але й законні дії у третіх країнах та співпрацю із уповноваженими
органами сусідніх країн;



запровадити процедуру обміну даними інформаційної системи «Аркан»
підрозділами відповідних органів на регіональному рівні. Одночасно запровадити
механізми, які б мінімізували ризики зловживання таким доступом і встановлювали
належний контроль за використанням даних.

52

Див. стор. 5-6 Третього звіту ЄК про прогрес України щодо виконання ПДВЛ.
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4. ІНСТИТУЦІЙЦНІ РАМКИ УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЄЮ

4.1.Державна міграційна служба
4.1.1. Структура, повноваження, завдання та функції
Державна міграційна служба була утворена Указом Президента України від
09.12.10/2010року № 108553. Відповідно до цього Указу ДМС координується через
Міністра внутрішніх справ.
Положення про ДМС затверджене Указом Президента від 06.04.11 року № 405/2011 та
визначає структуру, основні завдання та функції ДМС.
Державну міграційну службу України очолює Голова, який має двох заступників, у тому
числі одного першого. Центральний апарат ДМС України складається з 12 самостійних
структурних підрозділів.
ДМС України здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи:
головні управління міграційної служби в областях, та територіальні підрозділи:
управління, відділи (сектори) міграційної служби в районах, районах у містах, містах
обласного значення, що свідчить про створення в Україні багаторівневої системи
управління міграцією.
Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року № 658 утворено 27
територіальних органів Державної міграційної служби України, у структурі яких
функціонують 679 територіальних підрозділів.
У системі ДМС України функціонують два пункти тимчасового перебування іноземців та
осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (ПТПІ), а також три пункти
тимчасового розміщення біженців (ПТРБ) 54. Експерти УВКБ ООН та МОМ вважають, що
така кількість пунктів утримання є недостатньою.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної
політики у сфері міграції, та повноважень центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин
України», визначено, що ДМС набуває повноважень з оформлення документів для виїзду
за кордон; Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій,
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується через відповідних міністрів» внесено зміни до двох
кодексів України та восьми законів України щодо передачі повноважень у сфері міграції
від МВС до ДМС.

53

ДМС є центральним органом виконавчої влади, що є правонаступником функцій Державного Департаменту
з питань громадянства, імміграції та реєстрації осіб МВС та Державного комітету України у справах
національностей та релігій.
54
http://dmsu.gov.ua/pro-dms-ukrainy/zagalna-informatsiya
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До основних завдань Державної міграційної служби віднесено:
-

внесення пропозицій щодо формування державної політики у сферах міграції
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції,
громадянства,реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством
категорій мігрантів;

-

реалізація державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі
протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб,
біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Аналіз законодавства 55 щодо створення ДМС, матеріали інтерв’ювання із керівним
персоналом ДМС, здійсненого під час даного дослідження, а також наявні аналітичні
оцінки дозволяють зробити висновок, що через два з половиною роки від моменту
створення Державна міграційна служба стала цілком функціонуючою, а її внутрішні
процедури з правової точки зору є чіткими, повноваження переважно визначені.
Таким чином, ДМС загалом стала провідною установою з реалізації міграційної політики в
Україні з належною координуючою роллю і відповідальністю за співпрацю з іншими
установами.
Значним поштовхом до таких реформ у сфері міграції стала реалізація зобов'язань України
в рамках процесу лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України,
імплементації Угоди між Європейським Співтовариством та Україною про реадмісію осіб,
виконання Плану дій Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, а також підтримка з
боку ЄС розроблення та реалізації Україною Плану інституційних реформ у сфері міграції
на виконання Програми всеохоплюючої інституційної розбудови (Comprehensive Institution
Building Programme –СІВ).
Водночас аналіз законодавства та практики його застосування у 2012-2013 роках дозволяє
виокремити ряд напрямів, що потребують як удосконалення законодавства, так і практики
застосування діючого та посилення інституційної спроможності.
Разом з тим, у контексті аналізу інституційної спроможності ДМС слід розуміти, що деякі
сфери відповідальності ДМС є новими сферами політики і знаходяться на стадії
формування. Це вимагає подальших зусиль із розвитку інституційної спроможності, а
також фінансового забезпечення з метою досягнення відповідності із завданнями та
функціями, що диктуються поточним політичними контекстом.
Виконання Концепції державної міграційної політики та планування заходів
В контексті виконання ПДВЛ 30.05.2011 року Указом Президента було затверджено
Концепцію державної міграційної політики 56, як рамковий документ, що визначає цілі,
принципи та завдання міграційної політики. Для реалізації Концепції 12.10.2011 року

55

В цілому більше ніж 40 нормативно-правових актів було прийнято з метою визначення повноважень та
функцій ДМС. Див. н-д.: розпорядження КМУ No. 658 від 15.07.11 року, постанову КМУ No. 937 від
07.09.11, року , розпорядження КМУ No. 370 and No. 371 від 27.04.11року , постанову КМУ No. 336 від
16.06.1992 року (зі змінами); Наказ ДМС No. 11 від 30.05.11 року про затвердження плану розвитку
інституційної спроможності ДМС; Наказ МВС No 1077 від 22.11.2012 року Про затвердження Порядку
реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього
документів та ін.
56
Указ Президента України Про Концепцію державної міграційної політики, 30 травня 2011 року,
№622/2011 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/622/2011
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було ухвалено План заходів з реалізації вказаної Концепції 57. Затвердження даних
документів стало вагомим кроком уперед у створенні нормативно-правових рамок
сучасної української міграційної політики на основі європейських стандартів. Водночас
низка недоліків вказаних документів зумовили наявність інституційних та
функціональних пробілів, що є предметом даного дослідження.
В контексті інституційної складової обидва документи визначили своєю ціллю посилення
взаємодії і координації діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування та
громадських організацій у сфері реалізації державної міграційної політики, закріпили
низку необхідних заходів із розбудови спроможностей державних органів у сфері міграції,
зокрема щодо підвищення ефективності діяльності ДМС, визначення потреб у навчанні,
розробки програми навчання посадових осіб та суддів, належного матеріально-технічного
забезпечення ДМС, запровадження системи електронного документообігу в органах
виконавчої влади, відповідальних за формування та реалізацію державної політики у сфері
міграції тощо.
Очікувалось, що таке посилення дасть змогу покращити ефективність державного
управління у цій сфері.
Як зазначено в підрозділі 3.1, Концепція державної міграційної політики розроблялася з
метою виконання критеріїв ПДВЛ, і чимало положень даного документу носять
декларативний характер, а планування заходів нерідко слабко пов’язане із бюджетним
плануванням та з досягненням цілей Концепції. Ці проблеми необхідно вирішити в
контексті роботи над новою редакцією Концепції та плану заходів, роботу над якими слід
розпочати вже у 2014 році.
Хоча Концепція та план заходів приділили певну увагу інституційним проблемам, проте
запропонований, зокрема планом заходів, підхід (зміст заходів) щодо вирішення
інституційних завдань ускладнив можливість не тільки подальшого відслідковування
прогресу у цьому напрямі, а й сприяв подальшому розмиванню змісту відповідних
завдань, їх виконання із часто формальним підходом до врахування цілей, визначених
Концепцією.
Так, планом заходів передбачено створення до кінця 2011 року міжвідомчої комісії з
питань формування та реалізації міграційної політики. Проте в подальшому роль цієї
комісії у забезпеченні послідовного впровадження Концепції через план заходів,
забезпечення нею моніторингу виконання цих документів не розкривається. Водночас на
виконання цього завдання наказом ДМС було утворено тимчасову Міжвідомчу комісію з
питань формування та реалізації державної політики в міграційній сфері. Таким чином як
Концепція, так і план заходів не представили цілісного бачення та не дозволили
сформувати цілісну інституційну систему у сфері міграційної політики.
Також планом заходів було передбачено завдання щодо опрацювання питання посилення
ролі місцевих державних адміністрацій у сфері інтеграції біженців, осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, іноземців та осіб без громадянства в українське
суспільство, зокрема шляхом розроблення відповідних регіональних програм (пункт 3).
Відповідними наказами голів облдержадміністрацій затверджувались плани заходів з
виконання Концепції та плану заходів з її виконання, що передбачали відповідні завдання
щодо подальшої розробки програм або здійснення роз’яснювальних заходів 58.
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Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року, N 1058-р http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-2011%D1%80
58
Див. н-д Розпорядження Голови Херсонської ОДА від 14.12.11 року № 796 «Про план заходів щодо
реалізації в області Концепції державної міграційної політики», яким було передбачено завдання щодо
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На наш погляд більш чітке визначення порядку координації та взаємодії із
територіальними та місцевими органами ДМС, передбачення спільної реалізації
відповідних заходів дозволить більшою мірою розкрити потенційні можливості посилення
ролі облдержадміністрацій у питаннях міграційної політики, зокрема щодо інтеграції
біженців, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, іноземців та осіб без
громадянства в українське суспільство.
Також слід зазначити, що інші заходи, що можуть посилити інституційну складову
міграційної політики, передбачені Концепцією та планом заходів, все ще перебувають у
стадії виконання, незважаючи на завершення визначених строків, зокрема йдеться про
завдання щодо запровадження системи електронного документообігу в органах виконавчої
влади, відповідальних за формування та реалізацію державної політики у міграційній
сфері, а також створення єдиної національної бази даних управління міграційними
потоками, забезпечення її функціонування. Видається, що однією з причин такого
зволікання була невизначеність Концепції щодо змісту, наповнення цих заходів, місця
утворених за результатами їх виконання інформаційних систем у структурі роботи
державних органів у сфері міграції.
Як і більшість інших урядових документів даного типу, план заходів перевантажений
заходами, формулювання яких починається із фраз на кшталт «опрацювати питання»,
«вивчити можливість» тощо. Внаслідок цього навіть формальне виконання таких заходів
не означає реального наближення до цілей, визначених Концепцією. Такі формулювання
виникають з огляду на зручність подальшого звітування, адже не існує об’єктивних
критеріїв оцінки ступеня виконання заходів такого типу.
Рекомендація:
За наслідками виконання плану заходів з виконання Концепції державної міграційної
політики у 2013 році, вже у 2014 році розпочати розробку нового плану заходів, у якому
врахувати як здобутки, так і невдачі попередніх планувальних документів, мінімізувати
формалістичний підхід та зробити акцент на конкретності та послідовності планованих
заходів, досяжності та вимірюваності їхніх результатів,чіткому визначенні відповідальних
за виконання відповідних завдань.
Виявлення незаконної міграції всередині країни
Законодавством 59 на ДМС покладено завдання щодо виявлення мігрантів з
неврегульованим статусом всередині країни. Вказане завдання наказом МВС було
покладене на Управління міліції міграційного контролю, що функціонувало в системі
МВС України та було підпорядковане Державній міграційній службі України, підзвітне та
підконтрольне Міністрові внутрішніх справ України 60, однак було розформоване у
листопаді 2012 року. Після ліквідації міліції міграційного контролю дійсно виникли
суттєві труднощі щодо здійснення протидії нелегальній міграції в Україні.
підготовки проекту обласної програми інтеграції в українське суспільство осіб, які отримали притулок в
Україні, на період до 2020 року, розробки плану заходів на 2012-2015 роки щодо протидії проявам
ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві та забезпечення його виконання,
поширення серед іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території області, інформації про
особливості національної культури, звичаї, традиції і розвиток демократії в українському суспільстві.
59
Стаття 3 Указу Президента України від 06.04.2011 року № 405 «Питання Державної міграційної служби».
60
Наказ МВС України 20.02.2012 року № 142 «Положення про Управління міліції міграційного контролю
Міністерства внутрішніх справ України».
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Сама ДМС вийшла з пропозицією щодо створення відповідного підрозділу (1500
службовців) для виконання даної функції, зокрема щодо необхідного персоналу, який би
відповідав за виявлення, затримку та супроводження мігрантів без законного статусу до
місць їхнього розміщення.
Таким чином проблема залишається в процесі розв’язання, адже відповідні підрозділи
розформовані в складі МВС, і перебувають в процесі створення в рамках ДМС.
Вбачається, що вирішенням проблеми, що склалася після ліквідації міліції міграційного
контролю, могло б бути внесення змін до згаданого законодавства з метою покладення
повноважень щодо цього питання на відповідні підрозділи міліції у порядку, визначеному
Міністерством внутрішніх справ України 61 або створення відповідних підрозділів у складі
ДМС. На нашу думку, перевагу слід надати другому варіанту - шляхом прийняття
нормативно-правових актів, необхідних для повної передачі підрозділам ДМС
повноважень з перевірок стану додержання міграційного законодавства органами
виконавчої влади, громадянами, підприємствами, установами та організаціями, та
внесення пропозицій щодо усунення причин порушення цих вимог.
Використання центрів надання адміністративних послуг
Більше того, ДМС зобов’язана випробувати можливість передачі частини своїх послуг до
новостворюваних центрів надання адміністративних послуг, що діятимуть за принципом
«одного вікна». Однак, на думку експертів даного проекту, деякі послуги, такі як видачу
біометричних документів для виїзду за кордон, передавати недоцільно.
В межах одного міста було б більш доцільним зосередити процес видачі біометричних
документів в одному центрі із відповідною пропускною здатністю, аніж розсереджувати
дані послуги у багатьох місцях (з міркувань захисту персональних даних та надійності
збереження документів).
У цьому контексті позитивно можна оцінити відкриття в Києві спеціалізованого центру
із видачі документів для виїзду за кордон під егідою ДМС 62, інфраструктура та
процедури якого загалом відповідають потребам громадян та сучасним технологічним
стандартам. Однак вартість видачі паспорта в такому центрі, на нашу думку, є занадто
високою (627 грн.).
У даному контексті важливо забезпечити фактичну рівність вартості однакових
адміністративних послуг по всій Україні (включно з видачею паспортів) незалежно від
місця надання таких послуг, а також повну реалізацію принципу «одного вікна», оскільки
досі у більшості випадків є потреба звертатися принаймні за трьома адресами для
проходження усієї процедури отримання паспорта для виїзду за кордон.
Таким чином, для успішного розвитку ДМС та забезпечення її сучасних, встановлених
новим законодавством функцій, необхідне розширення штатного персоналу, оптимізація
та спрощення відповідних адміністративних процедур.

61

Див. наприклад позицію Головного науково-експертного управління Верховної Ради України щодо
законопроекту за реєстр. № 2367 а.
62
Вказаний паспортний сервіс реалізується ДП «Документ», яке створено з метою ефективної організації
надання платних послуг паспортно-візового характеру. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України ДП «Документ» належить до сфери управління ДМС. Основні послуги: оформлення паспорта
громадянина України для виїзду за кордон, оформлення другого паспорта громадянина України для виїзду за
кордон, оформлення проїзного документу дитини, внесення відомостей про дитину в паспорт для виїзду за
кордон.
36

Рекомендації:


вирішити питання щодо забезпечення, зокрема фінансового та інституційного,
належного функціонування системи виявлення мігрантів з неврегульованим
статусом всередині країни – із розмежуванням та координацією функцій ДМС та
МВС (міліція);



збільшити кількість службовців, відповідальних за реалізацію законодавства у сфері
міграції, зокрема щодо розгляду заяв про надання статусу біженців, шукачів
притулку, осіб, що потребують додаткового захисту;



забезпечити фактичну рівність вартості однакових адміністративних послуг по всій
Україні (включно з видачею паспортів) незалежно від місця надання таких послуг, а
також повну реалізацію принципу «одного вікна».
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4.1.2. Бюджет та планування фінансування
Видатки Державного бюджету на діяльність ДМС закладаються на щорічній основі та у
2013 році становили понад 460 млн. грн 63. У 2014 році у загальному та спеціальному фонді
Державного бюджету передбачено біля 787 млн. грн 64.
Недофінансування є суттєвою проблемою, на яку вказують як державні службовці, так і
незалежні експерти.
Поруч з бюджетним фінансуванням, здійснюється залучення коштів на відповідні заходи в
рамках отримання міжнародної допомоги.Так, в рамках виконання Меморандуму про
взаєморозуміння між Урядом України та Європейською Комісією щодо Рамкового
документа програми Всеохоплюючої інституційної розбудови, підписаного Україною та
ЄС 13 жовтня 2010 року.
Формування пропозицій щодо надання Україні технічної допомоги у сфері міграції
здійснюється у рамках відповідної робоочої групи, утвореної ДМС, до складу якої
включено представників заінтересованих органів України, ЄС та донорських організацій.
Наразі відбулося чотири засідання вказаної робочої групи. У рамках зазначеної робочої
групи сформовано план залучення зовнішньої допомоги ЄС на виконання плану заходів з
реалізації Концепції державної міграційної політики.
Завершується підготовка Програми секторальної бюджетної підтримки у сфері міграції.
Ключове значення для забезпечення належного фінансування сфери управління міграцією
та притулку, на наш погляд, окрім звичайно передбачення відповідних видатків
державного бюджету, має впровадження у діяльність органів державної влади України
середньострокового бюджетного прогнозування, включаючи визначення відповідних
концептуальних засад, повне впровадження програмно-цільового методу, стратегічного
планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів.
Враховуючи наведене, важливого значення у розвитку інституційної спроможності органів
державної влади, що формують та реалізують політику у сфері міграції та надання
притулку,набуває належне впровадження заходів Стратегії розвитку системи управління
державними фінансами та Плану заходів з її реалізації, що були затверджені
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 року № 774-р. Ці документи
передбачають не тільки прийняття необхідної нормативно-правової бази, а й засвоєння та
належне застосування доцільних інструментів бюджетного процесу розпорядниками,
включаючи потрібне навчання працівників відповідних структурних підрозділів щодо
використання належних інструментів програмно-цільового методу та середньострокового
бюджетного планування.
Рекомендації:


переглянути підходи до бюджетного планування діяльності ДМС, зокрема,
запровадити більшу деталізацію переліку витрат, передбачених державним
бюджетом. Ввести окремі бюджетні лінії для фінансування політики щодо біженців,
додаткового захисту, інтеграції та реінтеграції мігрантів, медичного
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Див. Додаток 3 до Закону України «Про державний бюджет України на 2013 рік» (код програмної
класифікації 1004000)
64
Додаток 3 до Закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік» (код програмної класифікації
1004000)
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обслуговування, запобігання торгівлі людьми тощо. Запровадити взаємопов’язане
планування відповідних статей державного бюджету та міжнародної допомоги;


визначити пріоритети, дії та очікувані результати для ефективного використання
Програми секторальної бюджетної підтримки у сфері міграції для потенційної
технічної допомоги щодо зміцнення спроможностей ДМС;



забезпечити впровадження ДМС заходів Стратегії розвитку системи управління
державними фінансами та Плану заходів з її реалізації
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4.1.3. Людські ресурси, включаючи навчання та антикорупційні заходи
Людські ресурси
Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року № 658 утворено
самостійні головні управління, управління ДМС в Автономній Республіці Крим, обла стях,
містах Києві, Севастополі, їх територіальні підрозділи: управління, відділи (сектори)
міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського
(Автономної Республіки Крим) значення.
На першому етапі чисельність працівників центрального апарату ДМС була встановлена на
рівні 199 осіб, територіальних органів і підрозділів ДМС – 5133 особи (постанова Кабінету
Міністрів України від 7 вересня 2011 року № 937). Однак постановою Кабінету Міністрів
України від 5.04.2014 року №85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності
працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших
державних органів» затверджено граничну чисельність апарату ДМС в кількості 186
працівників та граничну чисельність територіальних органів ДМС в кількості 4613
працівників. Крім того, змінилися назви та кількість структурних підрозділів.
Наказом Державної міграційної служби України № 11 від 30 травня 2011 року затверджено
План заходів з розвитку інституційної спроможності ДМС.
Разом з тим, необхідно вирішити питання щодо збільшення кількості службовців
відповідальних за реалізацію законодавства у сфері міграції, зокрема щодо розгляду заяв
про надання статусу біженця, особи, що потребує додаткового захисту. У зв’язку з низкою
реорганізацій та нестачею підготовленого персоналу серед державних інституцій, що
займаються заявами про отримання притулку, мали місце значні затримки в їх розгляді.
Виконання відповідних функцій в ДМС забезпечує, на сьогодні, відділ по роботі з
біженцями та іншими категоріями мігрантів Департаменту у справах біженців та
іноземців 65, що, серед іншого, відповідальний за такі завдання, як: внесення пропозицій
щодо формування державної політики у сфері біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, її реалізація, створення для іноземців та осіб без
громадянства умов для свободи пересування, вільного вибору місця проживання, вільного
залишення території України, за винятком обмежень, що встановлені законом; організовує
роботу з надання дозволу на імміграцію, відмову в його наданні та скасування такого
дозволу, оформлення та видачі іноземним громадянам посвідки на постійне/тимчасове
проживання в Україні. Ці функції у відділі виконують орієнтовно 3-4 службовці, що є,
вочевидь, недостатньо для належного виконання даного напрямку роботи.
Протягом 2013 року66 відповідним підрозділом ДМС було розглянуто 994 заяви про
визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (75 осіб визнано
біженцями, 141 – особами, які потребують додаткового захисту).
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Департамент загалом складається із 6 відділів (працює 21 працівник): Відділ по роботі з біженцями та
іншими категоріями мігрантів; Відділ організації роботи пунктів утримання біженців та інших категорій
мігрантів; Відділ соціальної інтеграції та взаємодії з неурядовими організаціями; Відділ тимчасового
перебування, обліку іноземців та осіб без громадянства; Відділ ідентифікації іноземців, добровільного
повернення та реадмісії; Відділ імміграційної роботи.
66
Див. Голова ДМС України: для виконання всіх функцій Службі додатково необхідно понад 4 тисячі
працівників//
Новини
ДМС.http://dmsu.gov.ua/novyny/novyny-dms-ukrainy/2177-golova-dms-ukrajini-dlyavikonannya-vsikh-funktsij-sluzhbi-dodatkovo-neobkhidno-ponad-4-tisyachi-pratsivnikiv
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Водночас, головною проблемою у діяльності Служби, за інформацією ДМС, є недостатня
чисельність працівників територіальних підрозділів, оскільки 50 відсотків цих підрозділів
мають штатну чисельність у 2-3 співробітники.
Крім того, в рамках ДМС понад 5000 осіб залучено до процедур видачі документів, що
посвідчують особу, та до інших процедурних функцій у більш ніж 700 місцях розташування.
Протягом 2013 року ДМС було оформлено та видано понад 1,1 млн. паспортів громадянина
України та понад 1,3 млн. паспортів громадянина України для виїзду за кордон.
Інтерв’ю із персоналом як центрального апарату, так і місцевих служб, однозначно
свідчать про недостатність такого рівня кадрового та інфраструктурного забезпечення
ДМС. При цьому залучення додаткового персоналу повинне бути не автоматичним, а
враховувати потребу модернізації існуючих громіздких процедур, які зумовлюють
існування подекуди великих черг відвідувачів.
Наприклад, в контексті видачі паспортів для виїзду за кордон варто відмовитися від
«паперових» процедур підтвердження письмовими довідками несудимості, відсутності
зобов’язань по аліментах, по виконанню рішень судів тощо. Цю та іншу інформацію
цілком можна отримувати в режимі електронного спілкування.
Загалом за проведеними ДМС розрахунками, для повноцінного виконання функцій,
покладених на цей орган у контексті розвитку наближення законодавства України до
європейських стандартів, і які до цього часу виконувалися підрозділами МВС та
підприємствами з обслуговування житлового фонду, необхідне збільшення загальної
штатної чисельності територіальних підрозділів ДМС щонайменше на 4100 осіб 67.
Разом з тим, вбачається, що підвищення продуктивності системи організації
функціонування ДМС, у т.ч. шляхом впровадження вищезазначених інформаційних
систем, та акцент на відповідних заходах освіти та навчання може дозволити мінімізувати
відповідні кадрові проблеми.
Освіта та навчання
З метою забезпечення виконання освітніх заходів, а також підвищення кваліфікації
працівниками ДМС України у сфері міграції на постійній основі здійснюється співпраця з
Національним університетом «Одеська юридична академія» та Київським національним
університетом імені Тараса Шевченка.
Починаючи з осені поточного року 50 студентів щорічно навчаються в Одеській
юридичній академії за рекомендацією ДМС (однак без зобов’язань випускників у
майбутньому працювати в ДМС, так і без зобов’язань з боку ДМС працевлаштувати цих
випускників). Станом на поточний момент (грудень 2013 рік) в рамках навчання цих
студентів не запроваджено специфічних курсів в контексті специфіки міграційної політики
– вони навчаються за стандартною програмою.
Але навіть за цією програмою перші випускники очікуються за 4 роки, отже таке рішення
виглядає середньостроковим і не знімає питання щодо більш оперативного навчання та
підготовки персоналу.
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка запроваджено тижневі
курси для фахівців, що проводяться регулярно. Окрім цього, організуються інтенсивні
дводенні семінари для діючого персоналу ДМС. На цих курсах і семінарах викладає
67

Там само
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«мобільна» команда тренерів з фахівців різних підрозділів ДМС із залученням іноземних
фахівців.
Попри наявні державні навчальні програми та курси підвищення кваліфікації левова частка
тренінгів та семінарів проводяться за підтримки програм міжнародної допомоги. Вказане,
попри позитив, має також своїм наслідком непостійність та несистемність у підготовці
кадрів та підвищенні їх кваліфікації. Найбільший ефект від програм міжнародної допомоги
щодо навчання може бути досягнуто у разі узгодження відповідних державних програм із
можливими навчальними проектами в рамках міжнародної допомоги.
Очікують вдосконалення внутрішні інструкції, які не завжди висувають зрозумілі вимоги
та правила (terms of reference) набору персоналу, прозорі критерії оцінювання та
кар’єрного просування.
В контексті співпраці України та ЄС, зокрема стосовно виконання ПДВЛ, відзначається
переважно значний прогрес у цій сфері та практичне виконання критеріїв в частині
прийняття відповідного законодавства та створення відповідних інституційних рамок. ЄС
акцентує на необхідності посилення міжінституційної та міжвідомчої співпраці 68.
Рекомендації:
Запровадити додаткові навчальні курси та матеріали, зокрема, за напрямками:


міжнародні стандарти (зокрема, стандарти ЄС) щодо управління міграцією (для
службовців середнього рівня, що працюють з іноземцями);



безпека біометричних документів та засоби виявлення фальшивих документів, які є
підставою для видачі паспортів (для молодшого персоналу підрозділів, що видають
документи для виїзду за кордон).



тренінги за даними напрямками мають спиратися на міжнародні стандарти та
відповідний досвід, а не лише на чинне законодавство України.



вдосконалити систему кваліфікаційних вимог до персоналу, зокрема, з акцентом на
досвід комунікації з зарубіжними партнерами, знайомство з міжнародним досвідом
та правозахисною діяльністю, знання іноземних мов.



розробити та запровадити додаткові навчальні матеріали (міжнародні стандарти
управління міграцією (для службовців середнього рівня, що працюють з
іноземцями); безпека біометричних документів та засоби виявлення фальшивих
документів);



впровадити практику практичного узгодження відповідних державних програм із
можливими навчальними проектами в рамках міжнародної допомоги;



оновити інструкції для персоналу з додатковим акцентом на зрозумілі вимоги та
правила (terms of reference), прозорі критерії оцінювання та кар’єрного просування.

Антикорупційні заходи
З метою реалізації антикорупційних завдань, подолання корупції в органах державної
влади, у т.ч. відповідальних за формування та реалізацію політики у сфері міграції,
реалізуються заходи в рамках виконання Національної антикорупційної стратегії на 20112015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011, та
68

Див.: Другий звіт ЄК про імплементацію Україною ПДВЛ.
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Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240.
Метою цих документів є зменшення рівня корупції в Україні шляхом усунення передумов
її виникнення через упровадження превентивних заходів, зміцнення режиму законності, а
також формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як
суспільно небезпечного явища за допомогою спільних зусиль державних та громадських
структур, за участю міжнародних організацій.
У секторальному вимірі реалізація таких заходів знаходить своє відображення у прийнятті
відповідних урядових та відомчих актів 69, спрямованих на боротьбу з корупцією, та
реалізації відповідних заходів, зокрема навчального характеру.
Зокрема було:



розпочато обов’язкове підвищення кваліфікації державних службовців та посадових
осіб органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам
корупції (розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року № 642);
розширено мережу навчальних закладів, що надають послуги з підвищення
кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції за державним замовленням
(постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року № 287 «Про внесення
змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1262 і від 2
червня 2003 року № 828»).

Підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції здійснюють відповідні
навчальні заклади 70.
Питаннями запобігання та протидії корупції в ДМС опікується спеціально створений
Сектор боротьби з корупцією, завдання і функції якого визначені Положенням про Сектор
боротьби з корупцією ДМС 71. Зазначений Сектор, зокрема, має реагувати на звернення
громадян у разі вчинення проти них корупційних дій співробітниками ДМС України. Для
забезпечення належного зв’язку з громадськістю контактні дані співробітників Сектору
розміщено на веб-сайті ДМС України та стендах з консультативно-довідковою
інформацією у кожному територіальному органі ДМС України.
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1. Спільний наказ МВС, МЗС, Мінінфраструктури та Головдержслужби від 14.06.2011 року
,№ 319/149/145/145 «Про затвердження Кодексу поведінки працівників, до функціональних обов'язків яких
належать оформлення та видача документів, що посвідчують особу».
2. Програма підготовки кадрів щодо реалізації державної політики в міграційній сфері (затверджена ДМС та
Нацдержслужби 14.06.2012).
3. Наказ ДМС України від 27.04.2012 року, № 42 «Про затвердження Положення про Сектор боротьби з
корупцією ДМС».
4. Наказ МВС України від 25.05.2012 року,№ 452 «Про затвердження Положення про профілактику
правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової діяльності працівниками Державної міграційної
служби України».
5. Наказ ДМС України від 06.08.2012 року, № 163 «Про затвердження Плану заходів щодо попередження та
профілактики корупційних правопорушень».
6. План додаткових заходів щодо вдосконалення роботи, спрямованої на попередження та профілактику
корупційних правопорушень з боку персоналу ДМС.
7. Наказ МВС України від 22.02.2012 року, № 155 «Про затвердження Правил поведінки та професійної
етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України».
70
Центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій (в Україні нараховується 27
центрів); галузеві заклади післядипломної освіти (4 заклади); Національна академія державного управління
при Президентові України; Національна академія внутрішніх справ України.
71
Затверджене наказом ДМС України від 27.04.2012 року, № 42.
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У ДМС України також створено телефонну «гарячу лінію»72, на яку усі громадяни можуть
повідомити інформацію про вчинення проти них корупційних дій.
З метою профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та
іншим правопорушенням у ДМС та її територіальних органах, затверджено Положення
про профілактику правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової діяльності
працівниками Державної міграційної служби України 73, а також План заходів щодо
попередження та профілактики корупційних правопорушень 74.
Зниженню корупційних ризиків значною мірою сприяє врегулювання проблеми строків
розгляду питань, надання необхідних документів та розмірів ставок державного мита, яке
при цьому справляється, а також розміщення відповідної інформації на веб-сайті ДМС та
стендах з консультативно-довідковою інформацією у кожному територіальному органі.
Крім цього, з метою вирішення нагальних проблемних питань, пов’язаних з практичною
реалізацією Сектором боротьби з корупцією покладених на нього завдань, затверджено
План додаткових заходів щодо вдосконалення роботи, спрямованої на попередження та
профілактику корупційних правопорушень з боку персоналу ДМС. Планом, зокрема,
передбачене проведення раптових перевірок територіальних органів ДМС, для чого
розробляється типовий план-завдання проведення раптових перевірок.
Водночас, про сумнівну ефективність зазначених заходів може свідчити, наприклад, той
факт, що протягом 2012 року правопорушень, в т.ч. корупційного характеру, з боку
працівників ДМС, зайнятих у виробленні та видачі документів, що посвідчують особу, не
було виявлено.
Вбачається, що питання запобігання та протидії корупції у сфері міграційної політики слід
також розглядати у ширшому контексті антикорупційної політики загалом, включаючи
виконання Україною зобов’язання у цій сфері в рамках реалізації критеріїв третього блоку
Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для України та співпраці в рамках Групи
держав Ради Європи проти корупції та Стамбульського плану дій Організації
економічного співробітництва та розвитку.
Рекомендації:


розробити та запровадити додаткові навчальні матеріали (міжнародні стандарти
управління міграцією (для службовців середнього рівня, що працюють з
іноземцями); безпека біометричних документів та засоби виявлення фальшивих
документів);



вдосконалити кваліфікаційні вимоги до персоналу з акцентом на досвід комунікації
з зарубіжними партнерами, знайомство з міжнародним досвідом та правозахисною
діяльністю, знання іноземних мов;



збільшити штат працівників територіальних органів, у т.ч. з урахуванням
необхідності забезпечення виконання наявних та нових функцій ДМС;



забезпечити імплементацію критеріїв та завдань третього блоку Плану дій з
лібералізації ЄС візового режиму для України, рекомендацій Групи держав Ради
Європи проти корупції та Стамбульського плану дій Організації економічного
співробітництва та розвитку.
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Наказ ДМС від 22.07.2011 року, № 32
Наказ МВС України від 25.05.2012 року, № 452.
74
Наказ ДМС від 06.08.2012року, № 163
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4.1.4. Міжнародна співпраця
ДМС співпрацює із Представництвами МОМ та УВКБ ООН в Україні та є центральним
органом виконавчої влади, відповідальним за участь України в Міжнародній організації з
міграції. Окрім цього ДМС активно залучена до виконання завдань в рамках співпраці
України з Європейським Союзом, Радою Європи та НАТО.
МВС та ДМС здійснюється активна міжнародна співпраця, спрямована на підтримку у
створенні центрів утримання осіб, що порушили міграційне законодавство, у відповідності
з міжнародними програмами.
У рамках проектів міжнародної технічної допомоги завершено будівництво семи пунктів
тимчасового утримання у Мукачівському, Чопському, Мостиському, Львівському, Сумському
та Луганському прикордонних загонах.
Реалізується проект «Консультаційна допомога зі створення центрів затримання та
тимчасового утримання незаконних мігрантів в Україні - РЕАДМІТ 1», який спрямований
на створення двох пунктів утримання у Миколаївській та Донецькій областях.
У травні 2013 року підписано План співробітництва між ДМС та Представництвом
Міжнародної організації з міграції в України на 2013-2014 роки.
Також реалізується проект ЄС «Ефективне управління трудовою міграцією та її
кваліфікаційними аспектами». Проект спрямований на підвищення здатності України і
Молдови регулювати трудову міграцію, підтримувати стабільне повернення мігрантів і
запобігати втраті та нераціональному використанню кваліфікованих кадрів.
Продовжується реалізація проекту «Надання допомоги мігрантам після повернення в
Україну» (для українських мігрантів, які не мають права на перебування в Нідерландах), що
виконується Міжнародним центром розвитку міграційної політики у співпраці з
Голландською Службою репатріації та повернення.
У 2013 році Регіональне Представництво УВКБ ООН в Білорусі, Молдові та Україні
реалізувало проекти «Місцева інтеграція біженців в Молдові, Білорусі та Україні»
(завершився 31.12.2013р.), «Регіональна програма захисту біженців – «Фаза ІІ» та «Ініціатива
якості системи притулку в Східній Європі та південному Кавказі», що співфінансувалися ЄС.
У рамках проектів здійснено ремонт окремих приміщень ПТРБ у м. Одесі та ПТРБ у
Закарпатській області.
В контексті співпраці з Інтерполом та з метою сприяння правоохоронним органам країн членів Інтерполу у протидії неврегульованій міграції в Генеральному секретаріаті
Інтерполу створено низку аналітичних проектів 75, спрямованих на розроблення відповідних
практичних рекомендацій на підставі кримінального аналізу фактів, пов’язаних із
неврегульованою міграцією.
В рамках цих проектів українські інституції беруть участь у відповідних робочих зустрічах
для обговорення практичних аспектів протидії неврегульованій міграції та міжнародних
75

Зокрема йдеться про такі ініціативи: проект AMAZON – спрямований на виявлення каналів нелегальної
міграції з Південної Америки в Європу; проект ANACONDA – спрямований на виявлення каналів
нелегальної міграції з Центральної Америки в Європу та Північну Америку; проект BRIDGE – спрямований
на виявлення каналів нелегальної міграції з Китаю, Бангладешу, Пакистану, Індії в Європу, у тому числі
через Росію та Африку; проект JAWA – спрямований на виявлення каналів нелегальної міграції із Західної
Африки через Канарські острови до Європи; проект IRAQ – спрямований на виявлення каналів нелегальної
міграції з Іраку до Європи (переважно, Великобританії та Швеції), США, Австралії; проект MTM
(Mediterranean Transit Migration) – спрямований на виявлення каналів нелегальної міграції морським
транспортом з Північної Африки та Близького Сходу до Європи.
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конференціях, що присвячені обміну передовим досвідом діяльності правоохоронних органів
у даній сфері. Такі зустрічі не носять регулярного характеру. Охоплення персоналу ДМС не є
системним.
Рекомендації:


звернути більшу увагу на підготовку персоналу середньої ланки до сучасних
принципів, умов і процедур міжнародної співпраці;



впроваджувати регулярну програму тренінгів за участю міграційних служб країн
ЄС та Західних Балкан (що мають «свіжий» досвід впровадження передових
практик управління міграцією). Інформаційних заходів з обміну передовим
досвідом – недостатньо;



використання інструментів міжнародної співпраці (тренінгів, навчань) має більшою
мірою, ніж зараз, концентруватись на питаннях дотримання прав людини при
впровадженні міграційної політики. Відповідні зміни мають бути внесені до
програм тренінгів та навчальних курсів.
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4.2. Державна прикордонна служба
4.2.1. Структура, повноваження, завдання та функції
Сфера управління кордонами в Україні зазнала істотних змін. Перехід від радянської
«військово-безпекової» (під егідою КДБ) до цивільно-поліцейської філософії охорони
кордонів в основному завершена. В той же час конфлікт на Сході України у 2014
року значною мірою стосується безпеки кордонів та змушує по-новому оцінити
деякі компоненти політики управління кордонами.
Потреба у реформах Прикордонної служби загалом усвідомлюється державою, про що
свідчить кількість та зміст ухвалених нормативно-правових актів, що спрямовані на
реформування Служби. Ці нормативні акти переважно відображають стандарти, закладені
в зміст флагманської ініціативи щодо Інтегрованого управління кордонами, що
здійснюється в рамках Східного партнерства 76 з урахуванням діючого права ЄС щодо
управління кордонами (Шенгенський кодекс про кордони тощо) та відповідних інституцій
(FRONTEX) 77.
Державна прикордонна служба є відомством, що розвивається найбільш динамічно
порівняно з іншими силовими структурами та перетворюється з військового формування в
орган правоохоронного (поліцейського) типу. Головним чинником, що сприяв розвитку
служби, була його реальна деполітизація, інституціональна стабільність та значні
лобістські спроможності, а також активна міжнародна співпраця. В той же час регулярні
успішні контакти й обмін досвідом між посадовими особами Держприкордонслужби та
їхніми європейськими колегами призвели до перегляду поглядів на систему та способи
охорони кордону78.
Єдиною суттєвою відмінністю від цивільних прикордонних служб (прикордонної поліції)
європейського зразка, а, отже, і ознакою незавершеності реформ є той факт, що внутрішні
процедури ДПС, як і раніше, визначаються Статутами Збройних Сил, що нехарактерно для
цивільних правооохоронних органів. В той же час нині, з огляду на загострення загроз
безпеки на східному кордоні, не є доцільним форсувати перехід до суто цивільного
регулювання.
Згідно профільного Закону України про державну прикордонну службу на ДПС України
покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та
охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні 79.
Державна прикордонна служба України складається з центрального апарату Адміністрації Державної прикордонної служби України, а також з п'яти регіональних
управлінь: Північне регіональне управління (місто Житомир); Західне регіональне
управління (місто Львів); Південне регіональне управління (місто Одеса); АзовоЧорноморське регіональне управління (місто Сімферополь); Східне регіональне
управління (місто Харків).
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Integrated Border Management, EaP Flagship initiative
http://eeas.europa.eu/eastern/initiatives/docs/fs_integrated_border_management_canciani_en.pdf
77
Border Crossing:Harmonising rules and procedures http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-wedo/policies/borders-and-visas/border-crossing/
78
http://uipp.org.ua/publication/inshe/reformuvannya-sistemi-upravlinnya-kordonami-v-konteksti-realizatsiyi-planudij-shchodo-liberalizatsiyi-yes-vizovogo-rezhimu-dlya-ukrayini-.html
79
Закон України про Державну прикордонну службу України, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/661-15
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Охорону кордону безпосередньо здійснюють прикордонні загони, підпорядковані
регіональним управлінням ДПС, персонал який працює в стаціонарних пунктах пропуску
через державний кордон, а також по усьому периметру кордону.
Серед поточних пріоритетів розвитку інституційної спроможності ДПС є створення
мобільних підрозділів. Відповідно до планів ДПС до кінця 2013 року мобільні підрозділи
мали б бути у повній операційній готовності. Планувалося досягти цього, серед іншого,
шляхом удосконалення системи набору та навчання, покращення логістики та технічного
забезпечення, та створення спеціальних мобільних підрозділів для захисту кордону та
боротьби із організованою злочинністю.
Конфлікт з Російською Федерацією у 2014 році засвідчив потребу у подальших зусиллях
щодо посилення інституційної спроможності ДПС. Події на східному кордоні свідчать про
необхідність збереження на даному етапі військового компоненту в організації ДПС,
забезпечення підрозділів ДПС належним озброєнням та суттєвого покращення взаємодії зі
Збройними Силами у контексті проведення антитерористичних операцій.
Рекомендації:


здійснити оцінювання виконання чинної Концепції Інтегрованого управління
кордонами та відповідного Плану заходів. У відповідності з висновками
оцінювання запропонувати зміни та доповнення до даної Концепції та розробити
новий План заходів з урахуванням отриманого досвіду та винесених уроків.
Зокрема, звернути увагу на передбачене Планом заходів створення «віртуальних
центрів» зі збору та аналізу інформації, повернутись до розгляду питання щодо
створення координаційного органу з впровадження ІУП.



забезпечити технічне переоснащення підрозділів ДПС з огляду на уроки, винесені
зі збройного конфлікту з Російською Федерацією у 2014 році. Посилити
інфраструктурне, а за потреби і бойове оснащення стаціонарних підрозділів на
кордонах, насамперед в пунктах перетину кордонів.



водночас скерувати додаткові зусилля на формування мобільних підрозділів ДПС,
зокрема на удосконалення системи управління їх оперативно-службовою
діяльністю та технічного переоснащення новітніми зразками технічних засобів
охорони державного кордону.
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4.2.2. Бюджет та планування фінансування
На сьогодні основними напрямами фінансування діяльності ДПС є:


Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України



Матеріально технічне забезпечення та утримання особового складу Державної
прикордонної служби України



Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної
прикордонної служби України



Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної
служби України



Облаштування та реконструкція державного кордону



Будівництво, реконструкція
прикордонної служби України

та

капітальний

ремонт

об’єктів

Державної

Обсяг фінансування, передбачений Державним бюджетом складає орієнтовно 2,6 млрд.
грн80. Закладання видатків бюджету здійснюється на щорічні основі, хоча саме
планування фінансування відповідних програм здійснюється на більш довгостроковій
основі. Разом з тим зазначений підхід є наслідком існуючої системи управління
державними фінансами в країні.
Крім того, фінансування, у т.ч. на технічне оснащення та розвиток інфраструктур и,
здійснюється великою мірою за рахунок активної участі Державної прикордонної
служби у різноманітних програмах міжнародної технічної допомоги, включаючи
програми секторальної бюджетної підтримки, а також через збільшення бюджетного
фінансування на оснащення кордонів напередодні проведення ЄВРО - 2012.
ДПС стверджує, що практично всі затримки у виконанні програмних документів,
зокрема щодо логістики, технічного переоснащення, кадрового забезпечення тощо,
пов’язані із недостатністю фінансування.
Недофінансування є суттєвою проблемою, на яку вказують як державні службовці, так і
незалежні експерти. Протягом 2007-2012 років фінансування державної цільової
Програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2015
року було на рівні 45,4% від запланованого (30,5 % надійшло із державного бюджету,
3,1% - із місцевих бюджетів, 11,8% - із інших джерел фінансування).
Зокрема, саме через брак фінансування стримується реалізація Програми розвитку та
реформування мобільних підрозділів, а також Концеп ції розвитку морської охорони та
авіації Державної прикордонної служби та програми їх реформування на період до 2020
року.
Протягом останніх років ДПС звертає серйозну увагу на особливості роботи в умовах
обмеженого фінансування. У аналітичних матеріалах Д ПС пропонується здійснювати
планування заходів на основі застосування комплексного показника «витрати -
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Див.: Додаток 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (код програмної
класифікації 5340000)
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корисність», зокрема, методу динамічного програмування 81. Однак бракує інформації
щодо наслідків впровадження таких розробок в практику ДПС.
Рекомендація:
Ширше використовувати раніше аналізовані та адаптовані до потреб ДПС методи
оптимізації витрат в умовах обмеженого фінансування на основі застосування
комплексного показника «витрати-корисність», зокрема, методу динамічного
програмування.

81

Литвин М. М. Методика комплексного оцінювання та рекомендації щодо реалізації заходів розвитку
Державної прикордонної служби України dpsu.gov.ua/upload/file/35.doc
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4.2.3. Людські ресурси, включаючи навчання та антикорупційні заходи
На сьогодні увесь особовий склад ДПС працює на контрактній основі.
Протягом 2011-2013 років навчання та підвищення кваліфікації персоналу здійснювалось
на базі Національної Академії ДПС України імені Богдана Хмельницького, навчальні
програми якої охоплюють усе коло питань, пов’язаних з діяльністю ДПС, а також
програми загально-професійного характеру. Відповідні програми постійно адаптуються у
зв’язку з відповідними змінами як законодавства, у т. ч. в частині законодавчих засад
співпраці із іншими правоохоронними органами, так і підходів і практики роботи у
відповідній сфері. Окрема увага приділяється функціонуванню мовного навчального
центру.
Навчальний центр ДПСУ у м. Черкаси займається підготовкою та перепідготовкою
молодших спеціалістів сержантського складу для всієї ДПСУ, викладаючи базові курси
підготовки нових кадрів для забезпечення діяльності відділів прикордонної служби.
Крім того, Кінологічний навчальний центр ДПСУ здійснює підготовку,
перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації кінологів з видачею свідоцтв
з підготовки кінологів державного зразка. Також відбувається розширення навчальної
бази та навчального діапазону, що включає в себе створення не -кінологічного циклу
(факультету), на якому будуть викладатися курси підвищення кваліфікації з питань
прикордонної служби, прикордонного контролю, вивчення іноземної мо ви та правове
забезпечення.
Ізмаїльський навчально-тренувальний загін морської охорони здійснює підготовку,
перепідготовку, підвищення кваліфікації спеціалістів різного профілю для морської
охорони.
Освітні програми для прикордонників потребують подальшого вдосконалення. Так, на
думку експертів МОМ, слід активніше впроваджувати європейську практику
розмежування у підготовці різних кваліфікаційних категорій службовців: молодшого
персоналу, «середнього етапу кар’єри» (mid-carrier) та «просунутого» навчання для
фахівців високого рівня. Недостатньо використовуються сучасні методології
«тренінгів для тренерів», мультиплікаційні підходи до навчання, а також навчання на
робочому місці.
У ДПС створено шестирівневу систему запобігання та протидії корупції, яка передбачає
відповідні заходи щодо роботи з персоналом, співпраці з громадянським суспільством,
посилення внутрішньої безпеки, фінансового контролю та міжнародної співпраці, а також
щодо спеціальних перевірок осіб, які є кандидатами на зайняття посад у ДПС,
впровадження правил щодо передачі предметів, отриманих як подарунок тощо.
Наказами Адміністрації Державної прикордонної служби України від 27.10.2011 року №
922/19660 та від 19.10.2011 року, № 780 затверджено відповідно Кодекс поведінки
працівників, до функціональних обов'язків яких належить здійснення управління
кордонами та Посібник «Правила поведінки персоналу Державної прикордонної служби
України з метою запобігання корупції», схвалений наказом Адміністрації
Держприкордонслужби.
Крім того, здійснюються відповідні освітні заходи, зокрема програма навчання
Національної академії Державної прикордонної служби України (НАДПС) передбачає 114
академічних годин навчання щодо законодавчої бази у сфері запобігання та протидії
корупції та вивчення Кодексу етичної поведінки для осіб до повноважень яких належать
питання, пов’язані із охороною кордону. Також у цьому навчальному закладі здійснюється
підвищення кваліфікації працівників ДПС за аналогічними темами.
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У 2011-2012 роках 1563 офіцери ДПС пройшли навчання за вказаними програмами у
НАДПС, 768 осіб – у центрах для молодших офіцерів. Відповідне навчання також
пройшли близько 70 офіцерів підрозділів внутрішньої безпеки, відповідальних за
оперативно-розшукову діяльність.
ДПС спільно місією EUBAM здійснюється підготовка навчальних програм щодо
запобігання та протидії корупції.
Щодо оцінки результативності даних заходів, з боку ДПС декларується зменшення
кількості корупційних справ. Так, у 2013 році було винесено рішення у двох справах за
звинуваченнями у корупції, 4 справи перебувають на стадії розгляду. Більш ніж 2000
внутрішніх інспекцій здійснили перевірку роботи працівників ДПС, за результатами яких
було вжито 1600 заходів з метою попередження корупціогенних ситуацій, зокрема
дисциплінарних заходів або зміну робочих постів.
Міжнародний досвід з подолання корупції в прикордонних службах має
використовуватися більш системно. Варті уваги дослідження FRONTEX стосовно
класифікації типових сегментів корупції у прикордонних службах, її поділу на «корупцію,
що належить до організованої злочинності», «малу корупцію» та «адміністративнобюрократичну корупцію» 82. Запропоновані європейськими фахівцями методики містять
адекватні українським реаліям рекомендації щодо технологій зменшення корупції в
прикордонних службах, таких, як «тестування чесності», електронний нагляд
(відеоспостереження), ротація персоналу.
Для завершення перетворення ДПС у правоохоронний орган європейського типу важливе
значеня має розвиток її відповідної організаційної культури. З цією метою, зокрема, діє
Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України від 29.02.2012 року № 141 «Про
затвердження відомчих стандартів культури прикордонного контролю».
Вимагає подальших зусиль навчання персоналу в контексті неухильного дотримання норм
закону «Про біженців та осіб, що потребують додаткового захисту» та відповідної
конвенції ООН, оскільки під час перетину кордонів України фіксуються скарги з боку
іноземців, що не змогли належним чином скористатися міжнародними стандартами щодо
притулку та додаткового захисту. Такі факти знайшли відображення у доповіді УВКБ
ООН83. Вирішення даної проблеми потребує не лише змін нормативно-правових актів, але
й суттєвих зусиль із навчання персоналу.
Відповідно до міжнародних стандартів в Адміністрації Держприкордонслужби створено
Управління внутрішньої безпеки. Управління внутрішньої безпеки – незалежний, самостійний,
оперативно-розшуковий підрозділ із визначеними завданнями та методами роботи з протидії
корупції з інтегрованою вертикаллю. Основними завданнями Управління є такі:
— запобігання, своєчасне виявлення та припинення злочинів, пов’язаних із співучастю
прикордонників у незаконному переправленні через державний кордон осіб та в
контрабанді, з порушенням правил несення прикордонної служби, злочинів у сфері
службової
діяльності
та
корупційних
правопорушень,
вчинюваних
військовослужбовцями та працівниками Держприкордонслужби;
— забезпечення безпеки діяльності підрозділів, сил, засобів та інформації від
протиправних посягань і загроз з боку організованих злочинних структур та
окремих осіб, координації заходів власної безпеки військовослужбовців та
працівників Держприкордонслужби.
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В той же час подальшої уваги потребує робота, спрямована на неухильне дотримання
прав людини при перетині кордону та якісну комунікацію з громадськістю, насамперед, з
жителями прикордонних регіонів та тими категоріями осіб, що активно перетинають
кордон – з метою кращого інформування цих категорій осіб про зміни та нові практики,
що впроваджуються на кордоні.
Рекомендації:


посилити компонент професійної підготовки співробітників ДПС щодо дотримання
міжнародних стандартів та українського законодавства про біженців, шукачів
притулку та осіб, що потребують додаткового захисту. Залучати до проведення
відповідних тренінгів правозахисників та фахівців з міжнародних стандартів та
практик.



продовжити удосконалення системи культури прикордонного контролю та
вимогливості до посадових осіб за дотримання персоналом відомчих стандартів, з
цією метою запровадити функціонування системи незалежного аудиту стану
культури прикордонного контролю;



запровадити практику зворотного зв’язку: збирання та систематизації відгуків про
роботу ДПС від осіб, що перетинають кордон, та прикордонних громад. Коригувати
практику з огляду на отримані відгуки.



активніше працювати з організаціями громадянського суспільства, офісом
Уповноваженого з прав людини ВР України з усього спектру питань захисту прав
людини, що виникає на кордоні.



реформувати діяльність відділів прикордонної служби як місцевих правоохоронних
органів із певними функціями державного управління шляхом надання їм більшої
самостійності в прийнятті рішень і передачу деяких повноважень від вищестоящих
органів на місцевий рівень, що призведе до подальшої децентралізації структур
управління у Державній прикордонній службі України, а також надасть більше
можливостей для міжвідомчої координації та міжнародного співробітництва для
ефективної оперативної правоохоронної діяльності на кордоні.



ширше використовувати аналітичні та методичні розробки міжнародних фахівців,
зокрема стосовно класифікації типових сегментів корупції у прикордонних
службах, її поділу на «корупцію, що належить до організованої злочинності», «малу
корупцію» та «адміністративно-бюрократичну корупцію», як це, наприклад,
визначено у дослідженні FRONTEX84. Відповідно коригувати програми тренінгів
для цільових груп посадових осіб.



ширше запроваджувати сучасні технології зменшення корупції в прикордонних
службах,
таких,
як
«тестування
чесності»,
електронний
нагляд
(відеоспостереження), ротація персоналу85.



запровадити дистанційну форму професійної підготовки всіх категорій службовців,
використовувати методологію «тренінгів для тренерів», мультиплікаційні підходи
до навчання, а також навчання на робочому місці. Розрізняти підготовку
професіоналів молодшого персоналу, «середнього етапу кар’єри» (mid-carrier) та
«просунутого» навчання для фахівців високого рівня.
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посилити програму курсів підвищення кваліфікації для службовців відділів
прикордонної служби, акцентувавши її, зокрема, на роботі з місцевим населенням,
роботи з медіа та зв’язків з громадськістю місцевому рівні.



розробити та впровадити нові критерії професійної придатності кандидатів на
службу й навчання та оптимізувати процедуру професійно-психологічного відбору.
Запровадити систему управління людськими ресурсами на основі компетенції
(competence-based human resources management), включаючи підбір персоналу,
навчання, спрямування кар’єри та оцінювання.
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4.2.4. Міжнародна співпраця
Міжнародну співпрацю України та ДПС у сфері охорони та управління кордоном
можна охарактеризувати як широку, яка щораз далі наближається до практичних
аспектів та завдань, таких як, наприклад, консультаційні пункти, спільний моніторинг
кордону, обмін інформацією щодо ризиків, а також спільний контроль на пунктах
пропуску.
Консультаційні пункти
Важливою формою взаємодії та співробітництва між прикордонними службами сусідніх
держав є консультаційні пункти.
Завданням консультаційних пунктів є обмін інформацією з питань, необхідних для
ефективного виконання задач управління кордонами.
На кордоні з Польщею створені консультаційні пункти в пунктах пропуску через
державний кордон для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова» на території
України та «Ягодин-Дорогуськ» на території Республіки Польща.
Аналогічний пункт створений на кордоні з Румунією в пункті пропуску Порубне на
території України.
Крім того, ведуться переговори з прикордонними відомствами Російської Федерації та
Угорщини щодо створення та функціонування консультаційних пунктів на кордоні з
даними державами. Як показує досвід європейських країн, де такі контактні пункти діють
на внутрішніх кордонах Європейського Союзу, спектр вирішуваних задач може бути
значно розширеним.
Спільний моніторинг кордону
22 жовтня 2009 року підписано Протокол між Адміністрацією Держприкордонслужби
України і Генеральним Інспекторатом прикордонної поліції Міністерства адміністрації та
внутрішніх справ Румунії про правила плавання у прикордонних водах плавучих засобів,
які належать прикордонним властям України та Румунії, та порядок їхнього
співробітництва під час охорони українсько-румунського державного кордону, відповідно
до якого здійснюється спільне патрулювання кордону на річці Дунай.
7 грудня 2010 року підписано Протокол між Адміністрацією Держприкордонслужби
України та Головним комендантом Прикордонної варти Польщі про спільне
патрулювання українсько-польського кордону. Спільне патрулювання здійснюється з
березня 2011 року.
20 грудня 2011 року підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Республіки Молдова про спільне патрулювання українсько-молдовського державного
кордону та 6 червня 2012 року - Протокол між Адміністрацією Держприкордонслужби
України та Прикордонною службою Молдови про організацію спільного патрулювання
на українсько-молдовському кордоні. Спільне патрулювання здійснюється з червня
2012 року.
Розроблено проект Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби
України та Головним Комендантом Прикордонної варти Республіки Польща про внесення
змін до Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та
Головним Комендантом Прикордонної варти Республіки Польща про спільне
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патрулювання від 08.12.2010 року. Внесення змін надасть можливість організовувати
спільне патрулювання українсько-польського кордону в надзвичайному порядку у випадку
виникнення певних обставин, які вимагають прийняття швидких дій. На цей час триває
внутрішньодержавне погодження відповідного проекту.
Здійснюється спільний моніторинг кордону зі Словаччиною, Росією та Білоруссю,
ініційовано запровадження скоординованого патрулювання українсько-російського та
українсько-білоруського кордону, спільного патрулювання кордону із Словаччиною,
Угорщиною та Румунією.
Обмін інформацією та аналіз ризиків:
Обмін інформацією та аналіз ризиків здійснюється відповідно до укладених з
прикордонними службами усіх суміжних з Україною країн протоколів про обмін
інформацією та співробітництво оперативних органів з метою протидії організованій
транскордонній злочинній діяльності.
Важливим напрямом співробітництва у сфері обміну статистичною та аналітичною
інформацією з прикордонними службами суміжних держав стала інтенсифікація співпраці з
проведення спільного аналізу ризиків у сфері прикордонної безпеки. Було досягнуто
домовленості про проведення спільного аналізу ризиків з колегами з Польщі, Росії, Білорусі.
Поглиблено формат спільного аналізу з прикордонниками Молдови.
Особливого значення набула співпраця аналітиків у рамках підготовки до проведення в
Україні та Польщі фінальної частини чемпіонату ЄВРО - 2012. Так, опрацьовано спільні з
прикордонниками суміжних країн звіти з аналізу загроз на українсько-польському та
українсько-молдовському кордоні.
Прикордонними та митними службами України та Молдови за участю Місії EUBAM
щомісячно опрацьовується спільний аналіз обстановки на українсько-молдовському
кордоні, щорічно здійснюється спільний аналіз ризиків з Прикордонною вартою
Польщі, досягнуто домовленостей про опрацювання таких звітів з прикордонними
службами Росії та Білорусі.
За участю експертів Місії EUBAM діє робоча група експертів прикордонних відомств
України і Республіки Молдова з питань удосконалення обміну інформацією (у рамках
Протоколу між Адміністрацією Держприкордонслужби і Прикордонною службою
Республіки Молдова про обмін інформацією від 21.11.2006 року). Проведено 9
засідань робочої групи експертів прикордонних відомств, за результа тами яких
удосконалено систему обміну статистичною та аналітичною інформацією,
запроваджено обмін інформацією про виявлені підроблені документи на право
перетинання державного кордону та профілі ризиків щодо протиправної діяльності на
державному кордоні.
Спираючись на набутий досвід, було досягнуто аналогічних домовленостей
прикордонними відомствами Білорусі, Польщі, Словаччини і Німеччини.

з

Також для цілодобового обміну інформацією про обстановку на кордоні створено
контактні пункти у пунктах пропуску на кордоні з Польщею – Краківець (Україна),
Дорогуск (Польща); Румунією – Порубне (Україна), Сірет (Румунія); Росією – Гоптівка
(Україна), Матвєєв Курган (Росія) 86.
Розроблено проект Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби
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Станом на жовтень 2014 рік пункт не працює через військовий конфлікт на Донбасі.
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України та Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь про порядок обміну
інформацією на державних кордонах України і Республіки Білорусь. 03.04.2013 року
отримано повноваження Уряду на його підписання.
На цей час опрацьовується проект Протоколу між Адміністрацією Державної
прикордонної служби України та Генеральним Інспекторатом Прикордонної Поліції
Міністерства Адміністрації та Внутрішніх Справ Румунії про порядок обміну інформацією
про обстановку на державних кордонах України і Румунії.
Триває співпраця в рамках мережі аналізу ризиків східних кордонів FRONTEX (EBRAN). У рамках системи здійснюється щомісячний обмін статистичною інформацією
між країнами – учасниками мережі, спільно відпрацьовується щорічний звіт про
обстановку на кордоні.
Важливим напрямом співробітництва у сфері обміну статистичною та аналітичною
інформацією з прикордонними службами суміжних держав стала інтенсифікація співпраці з
проведення спільного аналізу ризиків у сфері прикордонної безпеки. Зокрема досягнуто
домовленості про проведення спільного аналізу ризиків з колегами з Польщі, Росії, Білорусі
та поглиблено формат спільного аналізу з прикордонниками Молдови. Водночас практичні
результати такої співпраці ще належить оцінити.
Спільний прикордонний контроль
Окрема увага була приділена розвитку співпраці ДМС із прикордонними органами
сусідніх країн у формі розвитку спільного контролю, який базується на відповідних
двосторонніх угодах держав або відповідних органів.
Польща
Відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про
співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які
перетинають українсько-польський державний кордон, від 25.06.2001 року запроваджено
прикордонно-митний контроль на території Польщі у пунктах пропуску «Устилуг – Зосин» і
«Смільниця – Кросценко» для автомобільного та «Хирів – Кросценко» для залізничного
сполучення.
Словаччина
Спільний контроль на пунктах пропуску наразі не здійснюється, оскільки не укладена
відповідна угода. Указом Президента України від 23.04.2008 року, № 142 надані відповідні
повноваження представнику України на підписання Угоди між Україною та Словацькою
Республікою про співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і
транспортних засобів, які перетинають спільний державний кордон.
Угорщина
Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про контроль
прикордонного руху в автомобільних та залізничних пунктах пропуску від 04.05.12 року
передбачено створення в одному з пунктів пропуску на території Угорщини контактного
пункту. На сьогодні, відповідно до п.2. ст. 7 зазначеної Угоди очікуються пропозиції щодо
створення та функціонування спільного контактного пункту.
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Білорусь
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь щодо організації спільного
контролю на пунктах перетину кордону була підписана ще у 1995 році, і набрала чинності
у 1997 році. Проте, на сьогодні, спільний контроль не здійснюється.
Молдова
Відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про організацію
спільного контролю в пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон
від 11.09.1998 року та протоколів між Адміністрацією Держприкордонслужби, Державною
митною службою України і Департаментом прикордонних військ Республіки Молдова,
Митним Департаментом Республіки Молдова про організацію спільного контролю у
пунктах пропуску для автомобільного сполучення «Кельменці – Ларга», «Мамалига –
Крива», «Рені – Джюрджюлешть», «Росошани – Бричень» від 12.01.2004 року
здійснюється спільний контроль у зазначених пунктах пропуску.
З 21 лютого 2012 року в пункті пропуску «Россошани – Брічень» розпочався експеримент
із проведення спільного контролю на території України. Протокол про проведення цього
експерименту був підписаний керівниками митних служб України та Республіки Молдова,
08.12.2011року (м. Астана, Казахстан) та керівниками прикордонних служб України та
Республіки Молдова 20.12.2011 року (м. Одеса, Україна).
Росія
18.10.2011року укладено міжурядову угоду з РФ про співробітництво під час здійснення
спільного контролю на українсько-російському кордоні, яка передбачає можливість
здійснення спільного контролю у пунктах пропуску через українсько-російський кордон.
Подальший перебіг прикордонного співробітництва з РФ, однак, залежатиме від
ефективного відновлення контролю Україною над усією протяжністю її кордонів з
Російською Федерацією. .
Також слід зазначити, що підписано ряд двосторонніх документів про спільне
патрулювання кордону, зокрема з Молдовою, Польщею, Білоруссю, готуються відповідні
протоколи із іншими країнами, зокрема з Румунією, Словаччиною та Угорщиною.
Співпраця із агентством FRONTEX
У червні 2007 року в Люксембурзі укладено Робочу домовленість про встановлення
оперативного співробітництва між Державною прикордонною службою України та
FRONTEX.
У травні 2010 року у Варшаві було підписано План розвитку співпраці між Державною
прикордонною службою України та FRONTEX на 2010-2012 роки. В рамках реалізації
зазначеного Плану з липня 2010 року запроваджено обмін інформацією між Державною
прикордонною службою України та FRONTEX у сфері аналізу ризиків. Здійснюється обмін
інформацією у рамках системи обміну інформацією на східних кордонах ЄС (EB-RAN).
Державна прикордонна служба України також бере активну участь у операціях (зокрема,
«Юпітер», «Посейдон», «Фокал Поінтс») та навчальних проектах FRONTEX, включаючи
такі, що стосуються виявлення викрадених машин та підроблених документів, підготовки
кінологів, удосконалення вивчення англійської мови тощо.
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Проводяться спільні з FRONTEX операції на сухопутному, морському та повітряному
кордонах («Юпітер 2012», «Focal Points 2012», пілотний проект «No stamps for railway crews»,
«Пульсар», «Хаммер 2012», «Метеор 2012», «Хаббл 2012», «Посейдон», «Мінерва»).
Загалом, попри значний позитивний досвід, практика міжнародної співпраці ДПС потребує
подальшого розвитку і вдосконалення. На рівні центрального апарату Адміністрації ДПС
України варто активніше співпрацювати з посадовцями ЄС (як у Представництві ЄС, так і в
посольствах країн-членів) у Києві, що опікуються питаннями імміграції та безпеки кордонів.
Для кращої комунікації із ключовими зарубіжними партнерами слід розглянути можливість
створення «офісів зв’язку» ДПС в дипломатичних установах України за кордоном.
Рекомендації:


започаткувати
спільне патрулювання українсько-угорського,
українськорумунського та українсько-словацького державного кордону. Вже наявний
позитивний досвід спільної роботи на кордонах з Угорщиною та Словаччиною
перенести на кордон з Румунією;



запровадити скоординоване патрулювання на українсько-білоруському кордоні;



збільшити інтенсивність та залучення персоналу до участі у міжнародних
операціях, оцінках ризиків, спільній аналітичній роботі під координацією
«FRONTEX».



розширити обмін відкритою статистичною та аналітичною інформацією з
прикордонними відомствами суміжних і партнерських держав, а також механізм
спільного аналізу загроз на державному кордоні у відповідності з досягнутими
домовленостями. Використовувати досвід спільних звітів України та Молдови щодо
співпраці з EUBAM, українсько-польської спільної оцінки ризиків при підготовці
до Євро-2012;



ширше застосовувати різноманітні форми міжнародної співпраці, такі як «офіси
зв’язку» ДПС в дипломатичних установах за кордоном, активніше співпрацювати з
посадовцями ЄС у Києві, що опікуються питаннями імміграції та безпеки кордонів.
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4.3. Інші органи виконавчої влади, задіяні до міграційної політики
4.3.1 Міністерство закордонних справ
Значну частину повноважень, пов’язаних з державною міграційною політикою, покладено
на Міністерство закордонних справ України (МЗС). Згідно з Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року № 381/2011 МЗС бере участь у формуванні та реалізації державної
політики з візових і міграційних питань 87.
Закон України «Про біженців і осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»
зазначає, що Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні установи
України беруть участь у підготовці документів та вносять в установленому порядку
пропозиції Кабінету Міністрів України щодо укладання міжнародних договорів з питань,
пов'язаних із захистом соціальних, економічних та інших прав і інтересів біженців,
зокрема з компенсацією збитків, завданих біженцям, витратами на їх приймання та
облаштування; надають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері біженців і осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту,
інформацію про ситуацію в країнах походження біженців; видають в'їзні візи членам сімей
осіб, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту; сприяю ть
добровільному поверненню біженців у країну їх походження чи переселенню у держави,
які погоджуються надати їм притулок.
Крім того, Міністерство закордонних справ України здійснює загальний нагляд за
виконанням міжнародних договорів у сфері захисту біженців, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України 88 .
Ключовою структурною ланкою МЗС, що відповідає за вищезазначені аспекти міграційної
політики, є Департамент консульської служби
Департамент веде роботу з реалізації національних інтересів у консульській сфері;
здійснює роботу із забезпечення конституційних прав громадян та юридичних осіб
України за межами нашої держави; веде роботу з виконання консульських функцій
відповідно до чинного законодавства України, міжнародно-правових актів, а також
контролює їх реалізацію.
Департамент керує діяльністю консульських установ за кордоном, а також нештатних
(почесних) консулів України за кордоном.
За межами України функціонує 124 консульські установи. З них:
— 85 консульських підрозділи дипломатичних представництв України;
— 29 генеральних консульств;
— 9 консульств;
— 1 консульське агентство.
Окрім цього, за кордоном у 62 країнах діє 99 консульських установ, що очолюються
почесними консулами України 89 (Почесні консульства, що здійснюють обмежений перелік
консульських функцій).
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Указ Президента України «Про Положення про Міністерство закордонних справ України» № 381/2011 від 6
квітня 2011 року http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/381/2011
88
Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 8 липня
2011 рокуhttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
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МЗС має суттєвий інструментарій впливу на міграційну політику України, зокрема, в її
наступних аспектах:
Видача в’їзних віз громадянам тих країн, з якими діє візовий режим
короткострокових поїздок. У цьому аспекті саме МЗС і його персонал впливає на
практичну реалізацію процедури в’їзду в Україну громадян більшості країн світу. Від
персоналу консульських установ МЗС залежать практичні умови та терміни отримання віз,
надання певних категорій віз, відмова у наданні віз.
Нормативною основною видачі віз іноземним громадянам слугує Постанова Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і
транзитного проїзду через її територію» від 01.06.2011 року, № 56790.
Загалом даний документ сприяв наближенню українських стандартів візово-міграційної
політики до європейських, зокрема, шляхом зміни переліку категорій віз, встановлення
ідентичних європейським термінів використання короткострокової візи та термінів
короткострокового безвізового перебування (90 днів протягом півроку, аналогічно тому, як
це встановлено шенгенським правом).
Запроваджено наступні категорії віз: 1. Транзитна віза (В), 2. Короткострокова віза (C), 3.
Довгострокова віза (Д).Короткострокова віза надає право іноземцям перебувати в Україні
не більше 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду. Короткострокова віза
оформляється як разова, дво- та багаторазова на шість місяців або на інший період, але не
більш як на п’ять років.
Попри адаптацію багатьох суттєвих компонентів візової процедури до європейських
стандартів, деякі її складові, визначені вищезгаданою Постановою, залишаються надто
обтяжливими, що ускладнює організацію певних категорій іноземців до України, Так,
приміром, іноземцеві, який їде на запрошення української установи/організації
недостатньо подати запрошення, підписане керівництвом даної установи – згідно Пункту
11.2. згаданої постанови, іноземець надає «запрошення встановленого зразка приймаючої
сторони, оформлене територіальним органом або підрозділом ДМС». Тобто українська
запрошуючи сторона повинна засвідчити своє запрошення у територіальному підрозділі
ДМС перед тим, як надсилати його особі, що запрошується. Така процедура займає від
кількох днів до тижнів, що суттєво обтяжує організацію візитів іноземних громадян із тих
країн, щодо яких Україна застосовує візовий режим поїздок. Було б виправданим
залишити таку практику лише для запрошень стосовно громадян країн підвищеного
міграційного ризику, скасувавши її стосовно запрошень стосовно громадян інших країн.
Консульський збір за оформлення віз встановлено на досить високому рівні: разова віза
коштує 85 доларів США; дворазова віза — 130 доларів США; багаторазова віза — 200
доларів США (в деяких випадках двосторонніми угодами встановлено нижчу ціну). Така
вартість віз є суттєво вищою, аніж вартість шенгенської візи в Україні (35 Євро –як
одноразова, так і багаторазова), національних віз країн-членів ЄС та віз абсолютної
більшості країн світу. Отже, практика ціноутворення щодо консульських зборів на видачу
віз є невиправдано високою і має бути переглянута в бік зменшення з метою доведення до
європейських показників (за орієнтир варто взяти вартість шенгенської візи).
Видача довгострокових віз з метою тривалого перебування (роботи, навчання, ведення
бізнесу, створення сім’ї тощо) для громадян усіх іноземних держав, в тому числі й тих,
щодо яких діє безвізовий режим короткострокових поїздок.
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Веб-сайт МЗС України http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/directorate
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і
транзитного проїзду через її територію» від 01.06.2011 рроку, № 567http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5672011-%D0%BF
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Іноземці, які бажають залишитись в Україні більше ніж на 90 днів повинні отримати
довгострокову візу, яка видається як разова на 45 днів для в’їзду в Україну з метою
оформлення посвідки на тимчасове проживання.
Як випливає з зазначеної вище постанови КМУ, якщо іноземець бажає залишитись в
Україні більше, ніж на 90 днів, то йому спочатку потрібно отримати, зокрема, дозвіл на
працевлаштування або навчання в Україні, потім оформити разову довгострокову візу на
45 днів, а потім, після прибуття в Україну, протягом 45 днів (не виїжджаючи з України, бо
віза – одноразова) отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні.
У цьому аспекті українське законодавство залишається невідповідним європейському, і
встановлює суттєво складнішу процедуру довгострокового перебування, аніж та, що існує
в країнах ЄС (попри те, що в ЄС застосовуються доволі суворі стандарти міграційного
захисту, зокрема, захисту трудових ринків). Згідно шенгенського права, довгострокова віза
прирівнюється до дозволу на проживання і може використовуватися у багатьох випадках
як самодостатній документ протягом усього терміну її дії (як правило, довгострокова віза
D видається шенгенськими країнами термін на один рік, або на термін трудового
контракту чи зафіксованого в документах терміну навчання).
В українському випадку ж довгострокова багаторазова віза є лише підставою в’їзду в
Україну для отримання посвідки на проживання і суттєво обмежує її володільця в правах,
зокрема, він не може виїхати за межі України допоки не оформлено посвідку на
проживання, не кажучи вже про доступ до інших соціальних прав та послуг.
Аналіз ситуації в країнах походження біженців та шукачів притулку. Інформація, яку
надає МЗС з цього питання, впливає на прийняття рішень відповідними органами щодо
надання/відхилення заявок щодо притулку, додаткового захисту та статусу біженця. У
недалекому минулому траплялись випадки, коли неповна або викривлена інформація
слугувала підставою для ненадання притулку/захисту/статусу біженця, насамперед,
вихідцям із Російської Федерації, країн Центральної Азії та інших регіонів, де громадяни
стикаються із загрозою переслідування через власні переконання, громадську, релігійну та
політичну діяльність.
Як наслідок, іноземці, що претендували або мали намір претендувати на статус біженця,
висилалися до країн походження, де їм загрожувало кримінальне переслідування91,
невідповідне стандартам Ради Європи, аж до смертної кари. Така практика спричиняла
суттєві репутаційні втрати України на міжнародній арені. Для уникнення таких випадків у
майбутньому, необхідно впровадити більш суворі стандарти подання інформації про країни
походження біженців/шукачів притулку – з акцентом на дотримання базових прав людини.
Важливим елементом компетенції МЗС є сприяння добровільному поверненню
біженців у країну їх походження чи переселенню у держави, які погоджуються надати
їм притулок. Якщо перша складова перебуває у процесі становлення відповідної
процедури, то друга – врахування факту згоди на надання притулку третіми країнами –
тривалий час перебуває у фокусі уваги.
Випадки висилки з України до країн походження осіб, яким, згідно міжнародних процедур,
треті країни погодились надати притулок, є особливо неприйнятними. Розгляд справи
Абдумаліка Абдулладжанова (не висланого до Таджикистану у 2013 році) є позитивним
прикладом, однак правозахисники неодноразово вказували на приклади іншої практики 92.
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Вислані з України узбеки отримали від 3 до 17 років ув’язнення
http://ua.comments.ua/politics/57180-Vislani_z_Ukraini_uzbeki.html
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Україна не вислала біженця. Це – новина. Без кордонів. 12.04.2013. http://noborders.org.ua/sferydijalnosti/bizhenci-ta-shukachi-prytulku/bizhenci-ta-shukachi-prytulku-z-centralnoji-aziji/ukrajina-ne-vyslalabizhentsya-tse-novyna/
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Дотримання принципу не-видворення (non-refoulement), згідно з яким жодного біженця не
можна примусово повертати до країни його/її походження, закріпленого у Конвенції ООН
про біженців, має неухильно дотримуватися. Посадові особи, задіяні до відповідних
процедур, в тому числі надання інформації, мають проходити спеціальні тренінги з
акцентом на дотримання міжнародних стандартів у даній галузі
Розвиток інформаційної системи. На виконання підпункту 2 пункту 2 Плану заходів
щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами та пункту 51 Плану
заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики у 2012 році започатковано
створення інформаційно-телекомунікаційної системи оформлення і видачі іноземцям та
особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію
(ІТС «Віза»). Визначено етапи і кроки розвитку такої системи на 2014-16 роки. Система
має бути розроблена у тісній співпраці з ДПС та ДМС України з метою покращення
ефективності видачі віз, включаючи її спрощення для візових заявників. Досьогодні немає
публічно доступного документу (концепції, стратегії) стосовно розвитку даної системи.
Типовою прогалиною можна вважати дефіцит специфічної підготовки персоналу щодо
роботи у сфери видачі віз: горизонтальна ротація між консульським персоналом та загалом
дипломатичним корпусом не завжди враховує специфіку даної праці.
Рекомендації:


спростити вимоги до документів, що вимагаються при отриманні візи для в’їзду в
Україну, використовуючи випробувані міжнародні практики. Зокрема, дозволити
українським юридичним особам, зареєстрованим в установленому порядку,
надсилати запрошення для в’їзду в Україну громадянам країн невисокого
міграційного ризику без засвідчення в територіальних органах ДМС. Для громадян
країн високого міграційного ризику спростити порядок засвідчення, запровадивши,
зокрема, електронну форму подання відповідної заявки.



переглянути в бік зниження вартість віз для в’їзду в Україну, адаптувавши розмір
консульських зборів до загальноєвропейських стандартів: (35-60 Євро, незалежно
від терміну дії візи та кількості в’їздів).



переглянути правовий статус довгострокової візи (D), надавши її володільцям право
безперешкодного в’їзду-виїзду з території України протягом усього терміну її дії,
видавати її не на 45 днів, а на весь термін, передбачений супровідними
документами.



впровадити більш суворі вимоги до подання інформації про ситуацію в країнах
походження біженців та шукачів притулку, зробивши наголос на дотримання
базових прав людини, стані захисту життя, здоров’я та фундаментальних прав
громадян. Провести навчання персоналу з даного питання з опорою на міжнародні
стандарти.



створити дієві запобіжники необґрунтовано примусовому поверненню біженців до
країн походження. Впровадити процедури та провести відповідне навчання
персоналу щодо здійснення практики добровільного повернення біженців у країну
їх походження чи переселенню у держави, які погоджуються надати їм притулок.



запровадити навчання персоналу, що опікується видачею віз із обов’язковим
ознайомленням із європейськими практиками та функціонуванням відповідних
інформаційних систем.
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4.3.2. Міністерство соціальної політики
Міністерству соціальної політики належить обмежений перелік питань у сфері міграційної
політики, які, насамперед, стосуються регулювання трудової міграції та відповідного
захисту прав трудящих-мігрантів.
Метою державної політики в частині регулювання трудовою міграцією є наближення до
міжнародних стандартів міграційного законодавства в цій сфері, забезпечення
ефективного управління міграційними процесами, соціального та правового захисту
трудових мігрантів, а також забезпечення додержування їхніх прав, свобод та законних
інтересів. З погляду сфери компетенції Мінсоцполітики, політика в сфері регулювання
трудової міграції розглядається як складова державної політики у сфері зайнятості
населення і має, насамперед, вирішуватись через формування сучасного, мобільного
внутрішнього ринку праці.
З метою посилення правового та соціального захисту громадян України за кордоном, які
працюють в країнах Ради Європи відповідно до законодавства приймаючої сторони, в
березні 2007 року ратифіковано Європейську конвенцію про правовий статус трудящихмігрантів. Україна є стороною низки двосторонніх міжнародних договорів у сфері
працевлаштування, зокрема, з Російською Федерацією, Азербайджаном, Білоруссю,
Вірменією, Латвією, Молдовою, Польщею, Португалією, Чеською Республікою та низкою
інших держав.
Законодавство. Протягом останніх років тривають дискусії навколо законопроектів, які
мають комплексно врегулювати проблеми трудової міграції. Перший законопроект з
цього приводу за підписом віце-прем’єра С.Тігіпка був надісланий до Міжнародної
організації праці (МОП) у липні 2011 року. Законопроект був достатньо всеосяжним,
комплексним, і був призначений для розв’язання проблеми всіх трудових мігрантів:
і емігрантів (українських заробітчан за кордоном), і іммігрантів, що приїхали працювати
до України.
Згодом, після зміни складу уряду наприкінці 2012 року, було розроблено інший
законопроект «Про зовнішню трудову міграцію»93. Цей законопроект, за повідомленням
міністерства, розроблено на виконання пункту 27 Плану заходів з реалізації Концепції
державної міграційної політики”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2012 року, № 1345. Згідно офіційної позиції міністерства,
розроблення законопроекту «зумовлене необхідністю удосконалення механізмів
державного регулювання у сфері зовнішньої трудової міграції відповідно до сучасних
вимог соціально-економічного розвитку країни, гармонізації міграційного законодавства
України з міжнародними правовими нормами».
Основною метою прийняття законопроекту є встановлення правових норм та
організаційних засад щодо переміщення, працевлаштування та соціального захисту
громадян України, які працюють за кордоном та членів їх сімей. Законопроектом
пропонується закріпити на законодавчому рівні права трудових мігрантів та членів їх
сімей. На думку розробників, запропонований законопроект дозволить на законодавчому
рівні закріпити поняття хто такий трудовий мігрант, що таке зовнішня трудова міграція і я
кі існують її різновиди. Та встановити конкретні норми соціального забезпечення для
різних категорій осіб, які працювали, працюють або будуть працювати за кордоном.
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Проект Закону України «Про зовнішню трудову міграцію»
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=156583&cat_id=34946
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На сьогоднішній день утворено експертну робочу групу із доопрацювання законопроекту.
До її складу входять представники центральних органів виконавчої влади, соціальних
партнерів, наукових установ, громадських та міжнародних організацій.
В той же час законопроект вже отримав критичні оцінки як з боку міжнародних
організацій, так і незалежних експертів. За словами представника МОП Т.Міненко,
запропонований до обговорення документ не має нічого спільного з тим законопроектом,
що був надісланий до штаб-квартири МОП у липні 2011 року. За оцінкою експерта
з міграційного права В. Суботенко «законопроект у нинішньому вигляді не здатний
вирішити жодної проблеми трудових емігрантів. Документ не виглядає цілісно, статті
не мають взаємозв’язку, а половина з них — декларативні, інші — відсильні». 94
Ще одна версія законопроекту була запропонована у 2013 році профільними
громадськими організаціями. У ньому, крім поняття «трудовий мігрант», вводиться
визначення «сезонний мігрант» (робота якого триває тільки протягом частини року) і
«прикордонний трудовий мігрант» (українець, який підробляє за кордоном, але зберігає
основне місце роботи на батьківщині). Г. Селещук, один з авторів проекту, роз’яснив, що
законопроект у випадку впровадження дасть змогу виплачувати фінансову допомогу
мігрантам, які повернулися в Україну, для їх «економічної реінтеграції», допомагати їм у
пошуку житла та працевлаштуванні. Пропонується також звільнити майно мігрантів від
митних платежів, а їх грошові перекази в Україну - від оподаткування в цілому.
Законопроект громадських організацій дає можливість трудовим мігрантам голосувати на
виборах не тільки персонально, а й поштою, зобов'язує враховувати їх трудовий стаж і
дозволяє дистанційно сплачувати внески до Пенсійного фонду. Мігрантам, чиї діти
залишилися в Україні, пропонується укласти договір про догляд за дітьми. Такий
документ дозволить третім особам представляти інтереси батьків в Україні, зокрема в
питаннях виїзду дитини за кордон 95.
Питання законодавчого врегулювання даних сфер державної політики залишається
відкритим, а законопроекти перебувають в стадії узгодження. При міністерстві створено
робочу групу з доопрацювання законопроектів, до якої увійшли представники як
міністерства, так і групи громадських експертів, що представила альтернативний
законопроект96.
Планування заходів. Мінсоцполітики є одним із ЦОВВ, відповідальних за впровадження
Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011-2015 роки,
затвердженого Розпорядженням Кабміну від 15 червня 2011 року N 653-р97, та Плану
заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в
українське суспільство на період до 2020 року від 22 серпня 2012 року.98
Серед заходів, що передбачені першим зі згаданих документів: надання допомоги у
працевлаштуванні, професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації
українських мігрантів, які повернулися в Україну інформування українських мігрантів, які
повернулися в Україну, в тому числі з використанням Інтернету, з питань зайнятості,
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Ракурс, 01.04.2013 р. http://ua.racurs.ua/news/8873-zakonoproekt-pro-trudovu-migraciu-ne-zdatnyy-vyrishytyproblemy-emigrantiv-uryst
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Мінсоцполітики та експерти підготували два законопроекти про трудову міграцію
http://www.rbc.ua/ukr/news/society/minsotspolitiki-i-eksperty-podgotovili-dva-zakonoproekta-11072013083500
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Створення експертної робочої групи для опрацювання проекту Закону України "Про зовнішню трудову
міграцію"http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=144327&cat_id=135355
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Розпорядження Кабінету міністрів України від 15 червня 2011 р. N 653-р
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/653-2011-%D1%80
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Розпорядження Кабінету міністрів України від 22 серпня 2012 р. № 605рhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/605-2012-%D1%80
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провадження підприємницької діяльності, соціального забезпечення та охорони здоров’я,
надання психологічної допомоги українським мігрантам, які повернулися в Україну.
Мінсоцполітики опікується також трудовими правами біженців, шукачів притулку та осіб,
що потребують додаткового захисту. Плановані урядом заходи за цим напрямком
містяться у вищезгаданому Плані заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують
додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року. Зокрема, в рамках
даного Плану заходів Мінсоцполітики разом з ДМС та Державним центром зайнятості
зобов’язане налагодити взаємодію адміністрацій пунктів тимчасового розміщення
біженців та відповідних центрів зайнятості щодо започаткування діяльності мобільного
центру зайнятості з інформування біженців та осіб, які потребують додаткового захисту,
про вакансії в регіоні. Передбачається також, що протягом 2014 року разом з іншими
відомствами Мінсоцполітики розробить програму інтеграції осіб, стосовно яких прийнято
рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцями
або особами, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство,
передбачивши в ній роз'яснення основних принципів функціонування українського
суспільства, норм поведінки, а також базовий (розмовний) курс української мов.
Діюче законодавство прирівнює осіб, що отримали статус біженця до громадян України у
їхніх трудових правах. В той же час, стосовно шукачів притулку, справи яких знаходяться
у стадії розгляду, не всі трудові та соціальні права застосовуються у повному обсязі. Тож
існує проблема (що визнається фахівцями міністерства) корекції законодавства з метою
повного забезпечення трудових і соціальних прав шукачів притулку та осіб, що
потребують додаткового захисту, з моменту подання ними відповідних заяв до
міграційних органів України.
Співпраця з ЄС. Мінсоцполітики долучилося до впровадження пропозиції
Європейського Союзу щодо Глобального підходу до міграції «Партнерство щодо
мобільності», який націлений на унормування і спрощення процесів врегульованих
трудових міграцій громадян України до держав-членів ЄС. В рамках проекту ЄС-МОП
«Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами» 99та в
контексті реалізації Стратегії розвитку державної політики України в сфері трудової
міграції на 2012-2015 роки у травні 2013 року відбулась презентація результатів
модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції, проведеного Державною
службою статистики та Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи
НАН України.
Інституційне забезпечення. Питаннями трудової міграції в Мінсоцполітики опікується
Департамент ринку праці та зайнятості, до компетенції якого належить внутрішній ринок
праці, а, отже, і питання працевлаштування іноземців та осіб без громадянства, зокрема,
біженців та шукачів притулку, а також адаптації українських мігрантів, що повертаються
на батьківщину. Частково питання міграції знаходяться також у сфері компетенції
Департаменту міжнародних зв’язків та інформаційних технологій. Загалом кількість
персоналу, що опікується в складі міністерства питаннями працевлаштування іноземців та
осіб без громадянства є недостатньою. Фахова компетентність персоналу не завжди
охоплює знання міжнародних стандартів в частині захисту прав біженців, шукачів
притулку та осіб, що потребують додаткового захисту.
З метою налагодження міжвідомчої взаємодії та співпраці з громадськістю у 2010 році
було створено Раду з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті Міністрів
України. До Ради, окрім представників Мінсоцполітики, входять посадові особи
міністерств та відомств, компетенція яких дотична до проблематики трудової міграції, а
99

Веб-сайт Міністерства соціальної політики України
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також декілька представників наукових установ і громадських організацій. Водночас
представництво громадських організацій у Раді є непропорційно низьким, деякі
авторитетні організації, що мають реальні здобутки в царині представлення інтересів
захисту прав трудових мігрантів залишились за бортом даного органу. І хоча чинним
Положенням про Раду (зі змінами від 13.10.2011 року) передбачено, що на засідання Ради
можуть запрошуватися представники громадських організацій трудових мігрантів, які не є
членами Ради, таке неповноцінне залучення загалом знижує суспільну легітимність Ради і
не забезпечує її належний експертний потенціал.
Інституційне забезпечення відповідних напрямків міграційної політики буде неповним без
належного функціонування інших державних установ, діяльність яких спрямовується і
координується Кабінетом міністрів України через Міністра соціальної політики. Зокрема,
це стосується Державної служби зайнятості, яка відповідає за видачу дозвільних
документів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні та
Державної інспекції України з питань праці, яка здійснює державний нагляд і контроль за
використанням праці іноземних громадян у вітчизняного роботодавця.
Рекомендації:


за наслідками громадського обговорення подати на розгляд Кабінету Міністрів
консолідований законопроект щодо трудової міграції, який би враховував визнані
міжнародними експертами переваги першої версії урядового проекту (від 2011
року), а також включив би в себе основні позитивні інновації альтернативного
законопроекту, запропонованого громадськими організаціями у 2013 році.



підготувати зміни до нормативно правових актів, якими передбачити гарантування
трудових та соціальних прав шукачів притулку та осіб, що претендують на
додатковий захист на тому ж рівні, як це передбачено для біженців. Запровадити
процедури контролю щодо дотримання трудових прав біженців та осіб, що
потребують додаткового захисту.



збільшити кількість персоналу, задіяного до забезпечення трудових прав іноземців
та осіб без громадянства, зокрема, біженців та шукачів притулку. Проводити
регулярні навчання персоналу з акцентом на дотримання відповідних міжнародних
стандартів.



розширити склад Ради з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті
Міністрів України, залучивши ширше коло представників аналітичних центрів та
громадських організацій, зокрема тих, що засвідчили свій високий експертний
потенціал під час роботи над законопроектами щодо трудової міграції.
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5. МІЖВІДОМЧА ВЗАЄМОДІЯ, КООРДИНАЦІЯ ТА СПІВПРАЦЯ
Цілісна міграційна політика, що нині визначає лінію відповідної політики в Європі, завдячує
новим підходам до формування ефективної внутрішньої політики, які дедалі більше
зорієнтовані на системну координацію та взаємодію, а не лише на індивідуальну інституційну
спроможність окремих органів.
Забезпечення якісного та ефективного управління міграційними процесами є проголошеним
пріоритетом державної політики і розглядається як важливий елемент розвитку відносин
України з Європейським Союзом. Серед заявлених пріоритетів — розвиток міжнародного
співробітництва у боротьбі з нелегальною міграцією, незаконним обігом зброї, наркотиків,
ефективній протидії міжнародному тероризму й злочинності, торгівлі людьми, забезпечення
прав біженців та шукачів притулку.
В Україні вже розпочали застосовуватися практики горизонтальної співпраці та координації,
що відображають сучасні підходи до міграційної політики. Однак наразі можна стверджувати
лише про початковий рівень впровадження таких практик. Потребують вдосконалення як
правові, так і інституційні рамки такої співпраці.
5.1. Нормативно-правові основи
Нормативно-правові основи міжвідомчої співпраці в сфері міграції переважно обмежуються
актами низького правового статусу – наказами відповідних відомств.
Так, основним міжвідомчим органом координації співпраці у сфері міграції є Тимчасова
міжвідомча Комісія, утворена Наказом ДМС від 23.12.11 року, № 142.
Також наказом Державної міграційної служби України від 23.12.2011 року, № 143 утворено
Координаційну раду щодо провадження Плану інституційних реформ у сфері міграційної
політики та наказом Державної міграційної служби України від 23.12.2011 року, № 144
утворено робочу групу з питань реалізації Програми всеохоплюючої інституційної розбудови.
Для забезпечення належної координації центральних органів виконавчої влади чия
діяльність координується через Міністра внутрішніх справ затверджено Порядок взаємодії
Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України ч ерез
Міністра внутрішніх справ України (Наказ МВС від 28.03.13 року, № 304, зареєстровано в
Мін’юсті 18.04.13 року, за № 627/23159). Цей Порядок визначає організаційні та
процедурні питання взаємодії МВС з ДПС та ДМСу процесі формування та реалізації
державної політики у відповідних сферах.
Питання обміну інформацією загалом врегульовано Спільним наказом Адміністрації
Держприкордонслужби, МВС, МЗС, Мінінфраструктури, Мінфіну, СБУ та
Нацдержслужби від 12.10.2011 № 753/423/737/288/1283/392/30 «Про затвердження
Порядку обміну даними між суб'єктами інтегрованого управління кордонами» 100.
Новим документом у цій сфері став наказ МВС 26.09.2013 року, № 920 Про затвердження
Порядку організації доступу до інформаційних ресурсів під час інформаційної взаємодії між
Міністерством внутрішніх справ України, Державною міграційною службою України та
Державною прикордонною службою України 101

100
101
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У 2012 році Кабінет Міністрів України схвалив 102 Концепцію створення єдиної
інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами.
Метою схваленої Урядом Концепції є визначення підходів до формування та створення
інформаційно-аналітичної системи, яка дасть можливість автоматизувати процеси діяльності
Державної міграційної служби України, здійснювати обмін інформацією з іншими органами
державної влади для забезпечення реалізації ними державної політики у сфері міграції
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції,
громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших категорій мігрантів.
Рекомендації:
 підвищити статус нормативно-правових актів, які регулюють міжвідомчу взаємодію,
координацію та співпрацю в сфері міграційної політики. Опрацювати можливість
ухвалення комплексної Постанови Кабінету Міністрів щодо міжвідомчої координації
та взаємодії в сфері міграційної політики, якою охопити всі суттєві складові такої
взаємодії. Це може стати елементом нового Плану заходів з виконання Концепції
державної міграційної політики.
 провести інвентаризацію існуючих наказів міністерств та відомств з метою оптимізації
створених ними форматів взаємодії та координації, зокрема, уникнення дублювання
функцій координаційних органів.
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Розпорядження Кабінету Міністрів України № 870 від 7 листопада 2012 року.
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5.2. Інституційні рамки та поточна практика
Тимчасова міжвідомча Комісія, як зазначено вище, утворена Наказом ДМС від 23.12.11
року, № 142. Вона відповідає за визначення та імплементацію державної міграційної
політики та складається із 13 старших посадових осіб органів виконавчої влади.
Беручи до уваги статус акта, яким утворена вказана Комісія, її рівень та відповідні
процедури і практику роботи органів такого роду - з невеликою ймовірністю Комісію
можна назвати такою, що зможе забезпечити ефективний моніторинг, оцінку,
імплементацію та контроль реалізації міграційної політики. Більше того, у цьому органі не
представлена відповідно громадськість.
Посилення статусу й повноважень Комісії може принести більш активну участь
відповідних міністерств та відомств, зокрема таких, як Мінсоцполітики, МОЗ, МОН тощо.
Звідси, посилення ролі та статусу Комісії, а також посилення залучення всіх відповідних
міністерств і відомств, відповідальних за управління міграцією, є необхідним, особливо
враховуючи той факт, що вказана Комісія по-суті має статус консультативного, дорадчого
чи іншого допоміжного органу, що утворений центральним органом виконавчої влади, в
розумінні Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».
Крім того, з метою організації роботи тимчасової Міжвідомчої комісії наказом Державної
міграційної служби України від 23.12.2011 року, № 143 утворено Координаційну раду
щодо провадження Плану інституційних реформ у сфері міграційної політики 103 та
наказомДержавної міграційної служби України від 23.12.2011 року, № 144 утворено
робочу групу104 з питань реалізації Програми всеохоплюючої інституційної розбудови.
Координаційна рада та робоча група щодо провадження Плану інституційних реформ у
сфері міграційної політики утворені на виконання Меморандуму про взаєморозуміння між
Європейською комісією та Урядом України щодо Рамкового документа Програми
всеохоплюючої інституційної розбудови, підписаного 13.10.2010 року.
Впроваджені станом на початок 2014 року формати не можуть забезпечити виконання усього
спектру завдань координації міграційної політики. Зокрема, проблематичним є існування
трьох міжвідомчих органів із практично однаковим статусом консультативного, дорадчого чи
іншого допоміжного органу, що утворений центральним органом виконавчої влади. Звідси
також залишається неврегульованими та незрозумілими механізми взаємодії тимчасової
Комісії та Координаційної Ради.
Слід також відзначити, що до 2005 року в Україні діяла Міжвідомча координаційна рада з
питань міграції, утворена при Кабінеті Міністрів України, під головуванням Віце-прем’єрміністра, як постійно діючий дорадчий орган. До складу цієї ради входили заступники
керівників профільних державних органів.
Враховуючи наведене, а також зазначені проблеми в реалізації міжінституційної
координації, вважаємо за доцільне розглянути можливість відновлення у дещо зміненому
форматі роботи вказаного органу, як постійно діючого, під головуванням Голови ДМС або
профільного заступника Міністра внутрішніх справ, затвердивши відповідною постановою
Кабінету Міністрів положення про нього, його склад на рівні (не нижче керівників
профільних департаментів) та визначивши ДМС секретаріатом цього органу. Також
доцільно у положенні визначити засади та основні завдання органу, акцентуючи увагу на
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План заходів з розвитку інституційної спроможності ДМС (Наказ ДМС No. 11 від 30.05.11року).
До складу цієї робочої групи включено також представників зацікавлених державних органів,
Представництва ЄС в Україні та міжнародних організацій (Міжнародної організації з міграції,
Представництва УВКБ ООН та Данської Ради у справах біженців).
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розгляді питань міжінституційної співпраці, плануванні та узгодженні відповідної роботи
щодо формування та реалізації цілісної політики у цій сфері.
Окрім цього, видається, що можливим ефективним і прозорим доповнюючим механізмом
реалізації та моніторингу державної політики у сфері охорони та управління кордоном може
стати виконання програм бюджетної секторальної підтримки ЄС у цій сфері, зокрема
відповідно до Угоди про фінансування програми "Підтримка секторальної політики
управління кордоном в Україні"105, а також запланованої програми у сфері міграції, укладеної
у грудні 2013 року106.
Так, відповідно до програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в
Україні» регулярний моніторинг досягнення передбачених програмою результатів та
індикаторів виконання буде здійснюватися Спільною групою з моніторингу (СГМ), яку
створять ДПС та ДМС. СГМ проводитиме наради на регулярній основі для оцінки проведення
реформ у сфері управління кордоном та моніторингу досягнення встановлених індикаторів
результативності. СГМ повинна зустрічатися принаймні один раз на рік з питань розроблення
політики та принаймні кожний квартал з технічних питань. ДПСУ та ДМСУ будуть спільно
головувати протягом засідань СГМ. СГМ буде включати представників установ: ДПСУ,
Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство закордонних справ, Міністерство
фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Державна міграційна служба,
Міністерство інфраструктури, Секретаріат Кабінету Міністрів, Європейська Бізнес Асоціація,
Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM),
відповідні інші донори, представники громадянського суспільства, якщо доречно.
Європейська Комісія буде представлена та братиме участь в роботі СГМ в якості
співголовуючого.
Також очікується створення відповідно механізму залучення секторальної бюджетної
підтримки у сфері міграції та надання притулку107.
Водночас необхідне більш систематичне (інклюзивне) залучення до виробленні та оцінки
міграційної політики суб’єктів громадянського суспільства: правозахисних громадських
організацій; аналітичних центрів; організацій, що здійснюють консультаційну та
адвокаційну роботу, сприяють протидії торгівлі людьми та іншим злочинам, здійснюють
моніторинг міграції та зовнішньоекономічної діяльності.
Оскільки у діючому складі Громадської ради при ДМС України майже не представлені
провідні громадські організації, які здійснюють якісну незалежну експертизу за
вищезазначеними напрямками, цей недолік має бути усунено через оновлення
персонального складу ГР ДМС 108.
Враховуючи дефіцит експертної спроможності Громадської ради, пропонуємо, паралельно
з нею, оновити склад Науково-експертної ради, розширивши участь в ній правозахисників,
фахівців з сучасних міжнародних стандартів та практик управління міграцією.
Наразі можна стверджувати лише про початковий рівень впровадження ефективних практик
координації, взаємодії та співпраці в сфері міграційної політики. За останній час, особливо в
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Угода про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні",
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a71
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18.12.13 року Урядом прийнято розпорядження «Про підписання Угоди про фінансування програми
«Підтримка України щодо управління міграційними процесами та надання притулку» (№ 1023). Угоду підписано
24 грудня цього ж року.
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За аналогією можна прогнозувати створення відповідного Наглядового Комітету, до складу якого увійдуть
представники усі зацікавлені сторони, включаючи виконавців проекту та громадянського суспільства.
Окремий Комітет може бути створено для реалізації проектів Twinning та технічної допомоги.
108
http://dmsu.gov.ua/zv-iazky-z-hromadskistiu/hromadska-rada
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рамках реалізації ПДВЛ, здійснено кроки уперед, але наразі було б зарано говорити про
ефективну міжвідомчу співпрацю в сфері міграційної політики.
Взаємодія і співпраця з МВС
Як зазначено вище, порядок взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з
центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України
(Наказ МВС від 28.03.13 року, № 304).
У контексті ДМС положення Порядку спрямовані на забезпечення узгодженості,
планомірності та цілісності формування державної політики у сфері протидії нелегальній
(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших
визначених законодавством категорій мігрантів.
З аналізу положень Порядку та практики взаємодії МВС та ДМС можна зробити висновок
щодо доцільності більш чіткого практичного розмежування повноважень, завдань,
функцій та інструментів роботи. Йдеться, зокрема, про доцільність послідовнішого
зосередження МВС на роботі із спрямування роботи ДМС (визначення пріоритетів, а
відтак виробленні політики), контролю виконання відповідних індикаторів. Водночас
доцільно посилити автономність ДМС в частині здійснення операційної, поточної
діяльності з реалізації політики у сфері міграції, забезпечити уникнення необхідності
надмірного контролю МВС за процесом поточної діяльності ДМС.
З цією метою слід більш ретельно впровадити засадничі принципи адміністративної
реформи, впровадженої у грудні 2010 року Президентом України, щодо природи та
завдань міністерств як органів із вироблення політики, та служб як органів із її практичної
реалізації. Для цього відповідний Порядок взаємодії слід доопрацювати в частині більш
чіткого впровадження зазначених концептуальних підходів.
Вказане також означає необхідність посилення відповідної інституційної спроможності
структурного підрозділу, що відповідно до вищезазначеного Порядку взаємодії Міністерства
внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх
справ України здійснює нагляд за забезпеченням роботи Міністра щодо визначення
пріоритетів роботи та контролю у сфері міграції. Зокрема пропонується посилити функцію
щодо вироблення політики, що потребуватиме розвитку можливостей та підходів щодо
збору інформації, аналізу політики та формування пріоритетів, а також аналітичної
спроможності здійснювати оцінку результатів роботи у відповідній сфері, контролю за
виконанням відповідних індикаторів результативності. Водночас таке посилення має
полягати не стільки у збільшенні штатного складу зазначеного підрозділу міністерства, як
у запровадженні нових підходів та методів роботи, що мають бути притаманні
міністерству як органу, відповідальному за формування політики.
Разом з тим, вищеописана проблема має радше горизонтальний характер і стосується,
значною мірою, розвитку державного управління в Україні загалом.
Рекомендації:


забезпечити подальше впровадження Порядку організації доступу до
інформаційних ресурсів під час інформаційної взаємодії між МВС, ДМС та ДПС,
зокрема щодо визначення уповноважених посадових осіб апаратів МВС, ДМС та
ДПС та їх територіальних органів, які будуть користувачами інформаційних
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ресурсів, порядку надання володільцем доступу та визначення обсягів доступу для
користувачів інформаційних ресурсів з урахуванням їх професійних чи службових
або трудових обов’язків, затвердження володільцями інформаційних баз переліку
відомостей, форми та електронних форматів запитів щодо доступу користувача до
інформаційних ресурсів;
 здійснити більш чітке практичне розмежування повноважень, завдань, функцій та
інструментів взаємодії МВС та ДМС, у т. ч. шляхом удосконалення Порядку
взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.Як варіант –
запровадити окремий підрозділ в межах МВС, повністю зосереджений на даній
функції.
 посилити статус, усунути дублювання функцій координаційних органів через їхнє
злиття або обґрунтоване розмежування повноважень, зокрема узгодити завдання та
функції діючих органів та відновити у дещо зміненому форматі роботу Міжвідомчої
координаційної ради з питань міграції під головуванням Голови ДМС або
профільного заступника Міністра внутрішніх справ, затвердивши відповідною
постановою Кабінету Міністрів положення про неї, її склад та визначивши ДМС
секретаріатом цього органу.
 забезпечити представлення у Громадській раді при ДМС провідних громадських
організацій, що здійснюють якісну незалежну експертизу у сфері міграційної
політики;
 оновити склад Науково-експертної ради при ДМС, розширивши участь в ній
правозахисників, фахівців з сучасних міжнародних стандартів та практик
управління міграцією.
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5.3. Адміністративні процедури, включаючи обмін інформацією
Важливе значення для належної міжвідомчої співпраці має організація процедур роботи
державних органів, визначення порядку їх взаємодії та обміну інформацією.
У контексті розвитку системи міжвідомчої координації, взаємодії органів виконавчої влади
загалом часто відзначається загальна слабкість не тільки міжінституційної співпраці, а й
проблеми у ефективній координації, контролі та оцінці здійснення відповідної політики.
Обмін інформацією, Міграційний профіль та система «Аркан»
Як зазначено вище, Кабінет Міністрів України схвалив 109 Концепцію створення єдиної
інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами. Вказану
Концепцію планується реалізувати протягом 2013—2015 років у три етапи. На сьогодні в
рамках першого етапу розробляється технічне завдання для такої системи.
Крім того, затверджено Методику аналізу ризиків з метою протидії нелегальній
міграції110, яка визначає порядок обміну між визначеними контактними підрозділами
суб'єктів з питань протидії нелегальній міграції - МВС, Міністерством соціальної
політики, МЗС, ДПС, ДМС, Службою зовнішньої розвідки, Службою безпеки статистичною та аналітичною
інформацією, види відповідної статистичної та
аналітичної інформації, передбачає проведення спільних аналітичних досліджень у сфері
нелегальної міграції в Україні. Такий обмін інформацією, згідно Методики, мав
здійснюватись через створення контактного аналітичного центру (створено у 2011 році).
Проте функції Координатора вказаного центру було покладено на підрозділ міліції
міграційного контролю 111.
Спільним наказом Адміністрації Держприкордонслужби, МВС, МЗС, Мінінфраструктури,
Мінфіну, СБУ та Нацдержслужби від 12.10.2011 року, № 753/423/737/288/1283/392/30
«Про затвердження Порядку обміну даними між суб'єктами інтегрованого управління
кордонами» також передбачається створення контактного аналітичного центру. Деякі
сфери відповідальності обох центрів, включаючи задіяні установи, є ідентичними.
Необхідно визначити більш чіткий поділ відповідальності, механізми взаємодії та
співпраці між обома центрами.
ДМС на базі інформації, наданої органами державної влади оновлюється міграційний
профіль України, який після відомчого погодження розміщено на офіційному сайті ДМС.
Враховуючи наведене необхідні подальші кроки щодо законодавчого врегулювання та
налагодження практичної роботи вказаних інформаційно-аналітичної системи та
контактного центру.
Для поліпшення якості збору інформації міграційного профілю необхідно детально
визначити внутрішньовідомчі процедури в ДМС, налагодити дієві механізми взаємодії
ДМС з іншими державними інститутами, у т.ч. через зміцнення координуючої ролі ДМС у
цьому питанні, а також визначити детальні вимоги та стандарти забезпечення надійності,
аналітичної коректності отриманих даних, послідовності їх збирання, прозорості та
адекватності методології (Див. Розділ 2.1.).
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Розпорядження Кабінету Міністрів України № 870 від 7 листопада 2012 року.
Спільний наказ МВС, МЗС, Мінсоцполітики, Адміністрації Держприкордонслужби, СЗР та СБУ від
30.06.2011 року, № 362/156/269/463/170/261, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня
2011 року за № 891/19629.
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Окремо про міліцію міграційного контролю див. вище у розділі 4.
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Використання системи «Аркан»
Також введено в експлуатацію інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну
систему контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний
кордон (система «Аркан»). До цієї системи під’єднані такі відомства, як: ДПС, ДМС, СБУ,
МВС, МЗС, Міндоходів 112, СЗРУ113, Мінсоцполітики.
Вказана система покликана інформаційно забезпечувати діяльність органів виконавчої
влади стосовно здійснення ними заходів із запобігання і недопущення в'їзду в Україну
або виїзду з України осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну
або яких тимчасово обмежено в праві виїзду з України, у том у числі згідно з
дорученнями правоохоронних органів, розшуку в пунктах пропуску через державний
кордон осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від
відбуття кримінальних покарань, припинення протиправної діяльності фізични х і
юридичних осіб, які незаконно переправляють мігрантів в Україну або транзитом
переміщують їх через територію України, посилення контролю за додержанням правил
в'їзду, виїзду, перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, а також
виконання інших завдань у правоохоронній сфері згідно із законодавством.
Загалом згадана система «Аркан» дозволяє здійснювати оновлення даних
інформаційних ресурсів (баз даних) органів виконавчої влади у режимі обробки
повідомлень, надання її суб’єктам відомостей зі згаданих інформаційних ресурсів,
здійснювати двосторонні комунікаційні зв’язки між суб’єктами системи, електронний
документообіг та захист інформації із розмежуванням доступу. Хоча система вже
функціонує слід зазначити, що користування нею обмежене відповідним високим
рівнем службових осіб її суб’єктів, інформація, що вноситься до системи може
використовуватись із певними обмеженнями також і на регіональному та місцевому
рівнях, проте тоді цією інформацією повинні володіти відповідний орган виконавчої
влади, тобто інформація внесена у систему не може бути надана, навіть в рамках однієї
адміністративно-територіальної одиниці, наприклад, підрозділом СБУ структурам
митної служби.
Адміністративний нагляд та контроль здійснення заходів державної політики
З метою налагодження міжвідомчої взаємодії з проведення заходів щодо здійснення
нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері а рамках
виконання Плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики
затверджено відповідний Порядок114, яким закріплено координуючу роль ДМС у
підготовці інформації про заходи центральних органів виконавчої влади, спрямовані на
реалізацію державної політики в міграційній сфері, захист державної безпеки та
національних інтересів України у сфері міграції, забезпечення дотримання
законодавства в цій сфері, ефективне управління міграційними процесами та протидію
нелегальній міграції. Зокрема йдеться про організацію та проведення таких заходів, як:
«Мігрант» (ДМС), «Кордон» (ДПС), «Студент» (МОН) та «Трудова міграція»
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Раніше до системи були підключені Державна податкова служба та Державна митна служба.
Служба зовнішньої розвідки
114
Спільний наказ МВС, Мінсоцполітики, МОН 04.09.2013 року, № 850/536/1226 «Про затвердження
Порядку проведення заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в
міграційній сфері».
113
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(Державна інспекція України з питань праці) тощо 115. Згідно вказаного Порядку
залучені органи подають ДМС інформацію про виконання заходів, ДМС узагальнює
відповідну інформацію та подає відповідний звіт Кабінетові Міністрів України.
Оскільки зазначені заходи знаходяться у стадії впровадження, необхідно здійснювати
контроль за їхньої адекватністю та ефективністю, а за рік після набуття чинності
відповідних рішень – здійснити восени 2014 року ґрунтовну оцінку якості впровадження,
операційної спроможності впроваджених механізмів і за потреби – внести зміни і
доповнення до зазначеного Порядку, і, можливо – Плану заходів.
Горизонтальні проблеми управління
На наш погляд, значною мірою, відповідні проблеми є прямим наслідком існуючої системи
державного управління, взаємодії центральних органів виконавчої влади, розвитку державної
служби тощо.
Необхідним є удосконалення у таких сферах, як адміністративно-процедурне
законодавство, що передбачає прийняття та забезпечення виконання Адміністративнопроцедурного кодексу України та іншого пов’язаного законодавства відповідно до
принципів ЄС і кращої міжнародної практики, а також державна служба, що передбачає
прийняття та забезпечення виконання нової редакції Закону України «Про державну
службу», який має запровадити систему державної служби, що забезпечуватиме
професіоналізм державної служби та відповідність європейській практиці.
Відтак, їх вирішення є можливим в рамках подальшого впровадження адміністративної
реформи та реформи державної служби, у т. ч. через прийняття Адміністративнопроцедурного кодексу та вдосконалення законодавства у сфері державної служби з
врахуванням рекомендацій Програми SIGMA 116.
У цьому контексті також рекомендується забезпечити відновлення для України Програми
секторальної бюджетної підтримки ЄС у сфері державної служби та адміністративнопроцедурного законодавства117.
Горизонтальні питання фінансування
Забезпечення належного фінансування державної політики у сфері міграції слід розглядати
не лише в контексті обсягів фінансування, а також у контексті впровадження у діяльність
органів державної влади України середньострокового бюджетного прогнозування,
включаючи визначення відповідних концептуальних засад, повне впровадження
програмно-цільового методу, стратегічного планування на рівні міністерств, інших
головних розпорядників бюджетних коштів. З цією метою слід забезпечити повне,
належне та швидке виконання і впровадження Стратегії розвитку системи управління
державними фінансами та Плану заходів з її реалізації, що були затверджені
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 року, № 774.
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До проведення вказаних заходів обов’язково залучаються Міністерство внутрішніх справ, Державна
міграційна служба, Державна прикордонна служба та Служба безпеки України. З ініціативи центрального
органу виконавчої влади, відповідального за організацію проведення заходу, до участі в його проведенні
можуть залучатися інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади (за погодженням).
116
Див.: http://www.center.gov.ua/pro-tsentr/proekti/sigma
117
Україна втратила право використовувати 70 млн євро, виділених ЄС на
реформи.http://dt.ua/economics/ukrayina-vtratila-pravo-vikoristovuvati-70-mln-yevro-vidilenih-yes-na-reformi124970_.html
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Рекомендації:
Стосовно розробки та впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи управління
міграційними процесами:


розробити відповідні закони, зміни та доповнення до чинних законів, які б
визначали та уточнювали обсяг та структуру даних, що має збиратися,
постачальників (джерела) та отримувачів інформації, контроль доступу до даних,
заходи з впровадження вимог із захисту персональних даних, особливо,
персонально чутливу інформацію.



провести дослідження щодо оптимізації єдиної інформаційної системи взаємодії, її
архітектури, процедурної взаємодії між установами, сумісності та зв’язки з іншими
базами даних та реєстрами.
оцінити результати та досягнення, здійснити подальші кроки щодо законодавчого
врегулювання та налагодження практичної роботи контактного аналітичного
центру з метою обміну статистичною і аналітичною інформацією з питань протидії
нелегальній міграції в Україні.



за рік після набуття чинності Спільного наказу МВС, Мінсоцполітики, МОН від
04.09.2013 року, № 850/536/1226 «Про затвердження Порядку проведення заходів
щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній
сфері», здійснити оцінку ефективності впроваджених заходів та визначити потреби
щодо подальших дій, практичних кроків.



забезпечити відновлення для України Програми секторальної бюджетної підтримки у
сфері державної служби та адміністративно-процедурного законодавства.

 забезпечити впровадження установами, задіяними до управління міграцією,
Стратегії розвитку системи управління державними фінансами та Плану заходів з її
реалізації, що були затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від
01.08.2013 року, № 774.
Для поліпшення якості збору інформації міграційного профілю необхідно:


створити дієві процедури взаємодії всередині ДМС (між її структурними ланками)
та з іншими державними інститутами.



забезпечити надійність, аналітичну коректність отриманих даних, послідовність їх
збирання, прозорість та адекватність методології.



зміцнити координуючу роль ДМС у підготовці щорічного міграційного профілю.



врахувати у подальшій роботі оцінки та рекомендації, що містяться у дослідженні
МОМ щодо збільшення спроможності відповідних органів стосовно збору,
поширення, збереження та аналізу міграційних даних в Україні, яке здійснюється в
рамках даного проекту (MIGRECO).
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ВИСНОВКИ:
ПРОГАЛИНИ У МІГРАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО
ЇХНЬОГО ПОДОЛАННЯ
Прогалина:
Брак систематичності та комплексності при оцінюванні обсягів міграції та динаміки
міграційних процесів у їх різноманітних проявах, з повільним впровадженням сучасних
методологій оцінювання. Внаслідок цього в інформаційному просторі України активно
циркулюють необґрунтовані оцінки міграційних процесів та хибні висновки щодо їхніх
суспільних наслідків, в тому числі такі, що провокують зростання неприязні до мігрантів.
Як подолати:
Запровадити сучасну методологію обрахунку обсягів неврегульованої міграції. Зокрема,
використовувати сучасні підходи європейських експертів, які використовують методи
обрахунку «прихованого населення» (hidden population), оцінку осілості та оцінку
зростання (мультиплікації) іноземних мігрантів (multiplier estimation techniques), які
тривалий час використовуються в країнах ЄС. 118
Відокремлювати обрахунок незаконної міграції в контексті статистики незаконного
перетину кордонів від нелегальної трудової міграції, кількості незаконно зайнятих – так,
наприклад, як це детально описано у дослідженні Міхаела Яндла 119
Подолати дефіцит ефективної системи аналізу фактів злочинів та проявів агресії на грунті
ненависті, зокрема, стосовно мігрантів. Запровадити офіційне оцінювання поширення
такого виду злочинів на основі міжнародно прийнятих методологій, наприклад тих, що
розроблені ОБСЄ/БДІПЛ, що оприлюднює щорічні доповіді з цього питання «Злочини на
грунті ненависті в регіоні ОБСЄ» 120 та Національним центром жертв злочинів (США) 121.
Прогалина:
Незавершеність інституційної модернізації органів, що відповідають за різні складові
міграційної політики, та впровадження сучасних практик у відповідності з
європейськими стандартами. Як наслідок, бракує інституційної спроможності в наданні
послуг та якості в імплементації міжнародних зобов’язань, зокрема, в політиці стосовно
біженців, шукачів притулку, повернення мігрантів у країни походження тощо.
Як подолати?
Для ДМС:
Завершити процес інституційного становлення ДМС України як органу, відповідального за
розробку та впровадження цілісної міграційної політики держави. Зокрема, в контексті
роботи над оновленням Концепції державної міграційної політики та новим Планом
118

Michael Jandl, The Estimation of Illegal Migration in
Europehttp://internazionali.ulss20.verona.it/docs/projects/here/inventory/LITERATURE/European/The_Estimation_
of_illegal_immigration_in_Europe.pdfInternational Centre for Migration Policy Development (ICMPD), 2004.
119
ibid
120
Остання опублікована доповідь: Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses: Annual Report
for 2012 http://www.osce.org/odihr/108395
121
http://www.victimsofcrime.org/
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заходів (див. нижче) передбачити розвиток організаційної структури ДМС у відповідності
з виявленими недоліками та організаційними прогалинами, насамперед, в політиці
стосовно біженців, шукачів притулку, повернення, а також стосовно стратегічного та
поточного планування, моніторингу та контролю.
Збільшити кількість службовців, відповідальних за реалізацію нового законодавства у
сфері міграції, зокрема щодо розгляду заяв про надання статусу біженців, шукачів
притулку, осіб, що потребують додаткового захисту.
Збільшити штат працівників територіальних органів, у т.ч. з урахуванням необхідності
забезпечення виконання наявних та нових функцій ДМС.
Забезпечити фактичну рівність вартості однакових адміністративних послуг по всій
Україні (включно з видачею паспортів) незалежно від місця надання таких послуг, а також
повну реалізацію принципу «одного вікна».
Для ДПС:
Реформувати діяльність відділів прикордонної служби як місцевих правоохоронних
органів із певними функціями державного управління шляхом надання їм більшої
самостійності в прийнятті рішень і передачу деяких повноважень від центральних органів
на місцевий рівень, що призведе до подальшої децентралізації структур управління у
Державній прикордонній службі України, а також надасть більше можливостей для
міжвідомчої координації та міжнародного співробітництва для ефективної оперативної
правоохоронної діяльності на кордоні;
Розширювати інфраструктуру пунктів пропуску через державний кордон відповідно до
зростання руху фізичних осіб і транспортних засобів через кордон. Метою політики у цій
галузі має стати досягнення балансу між надійним контролем та максимальним
спрощенням процедур.
Застосовувати кращі практики, що дозволяють суттєво скорочувати час, необхідний для
перетину кордонів. Впроваджувати практику «єдиної зупинки» на основі аналізу досвіду,
набутого на україно-польському кордоні під час Євро - 2012.
Забезпечити технічне переоснащення підрозділів ДПС з огляду на уроки, винесені зі
збройного конфлікту на Сході України у 2014 році. Посилити інфраструктурне, а за
потреби – і бойове оснащення стаціонарних підрозділів на кордонах, насамперед в пунктах
пропуску через державний кордон з РФ.
Водночас скерувати додаткові зусилля на формування мобільних підрозділів ДПС, зокрема
на удосконалення системи управління їх оперативно-службовою діяльністю та технічне
переоснащення новітніми зразками технічних засобів охорони державного кордону.
Щодо окремих складових міграційної політики, зокрема,


щодо добровільного повернення, міграційної амністії та інтеграції мігрантів:

Переглянути відповідні нормативні, процедурні, організаційні та фінансові складові
відповідної політики, щоб добровільне повернення стало варіантом, доступним для
максимально широкої кількості осіб. Зокрема, передбачити інформування цілової
аудиторії щодо відповідних процедур, її фінансової та організаційної сторони, підготувати
фахівців, здатних вести роз’яснювальну та консультаційну роботу щодо даної процедури,
в рамках державного бюджету передбачити належне фінансування даного напрямку
міграційної політики.
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Доопрацювати та внести зміни до Плану заходів щодо інтеграції іноземних мігрантів та
реінтеграції українських мігрантів в Україні на 2011-2015 роки з метою розширення
заходів щодо реінтеграції громадян України. Забезпечити чітке розмежування
повноважень та, водночас, координацію дій ДМС та Мінсоцполітики за даним напрямком.
Запропонувати вимірювані індикатори досягнення реінтеграції, визначити пріоритети за
загальнодержавним та регіональним принципом, передбачити відп овідне фінансування.
На основі міжнародного досвіду розробити і запропонувати для реалізації механізми
міграційної амністії в Україні, підготовити проекти відповідних рішень для їх
впровадження. Зокрема, передбачити періодичність проведення міграційної амністії.


щодо примусового повернення:

Впровадити більш суворі вимоги до подання інформації про ситуацію в країнах
походження біженців та шукачів притулку, зробивши наголос на дотримання базових прав
людини, стані захисту життя, здоров’я та фундаментальних прав громадян. Провести
навчання персоналу з даного питання з опорою на міжнародні стандарти.
Створити дієві запобіжники необгрунтованому примусовому поверненню біженців до
країн походження. Впровадити процедури та провести відповідне навчання персоналу
щодо здійснення практики добровільного повернення біженців у країну їх походження чи
переселенню у держави, які погоджуються надати їм притулок.


щодо біженців, притулку та додаткового захисту:

Запровадити на законодавчому рівні визначення, що рішення щодо надання статусу
біженця приймається з використанням точної та актуальної інформації щодо ситуації в
країні походження, визначити відповідальний державний орган та забезпечити його
достатніми повноваженнями для збору відповідної інформації та здійснення оцінок.
Привести підзаконні акти у сфері охорони здоров’я у відповідність із Законом України
«Про біженців та осіб, які потребують тимчасового захисту» у частині надання безоплатної
медичної допомоги (забезпечити на практиці біженцям та шукачам додаткового захист у
належний доступ до безоплатної медичної допомоги на рівні з громадянами України);
Послідовно впроваджувати нові практики, передбачених законодавством про біженців
(зокрема, щодо додаткового захисту).
Сприяти впровадженню рекомендацій, що містяться у доповіді УВКБ ООН «Україна як
країна притулку: Спостереження за ситуацією з шукачами притулку та біженцями в
Україні», оприлюднену у липні 2013 року:


щодо внутрішніх переселенців:

Забезпечити своєчасне впровадження Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб», ухваленого Верховною Радою 20 жовтня 2014 року. Передбачити в
проекті бюджету на 2014 рік кошти на виконання даного Закону.
Ухвалити відповідні підзаконні акти для реалізації вищезгаданого Закону, зокрема, надати
належні повноваження у цій сфері Мінсоцполітики, ДМС та МВС.
Запровадити інструменти державно-приватного партнерства щодо облаштування пунктів
тимчасового проживання та інших форм надання необхідної допомоги внутрішнім
переселенцям.


щодо реадмісії:

Продовжити роботу щодо укладення угод про реадмісію та відповідних імплементаційних
протоколів, звертаючи увагу насамперед на країни підвищеного міграційного ризику.
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Здійснити комплексну оцінку впровадження діючих угод про реадмісію, зокрема,
відслідкувавши практику «ланцюгової реадмісії», метою якої є повернення мігранта у
країну походження. За наслідками оцінювання ініціювати внесення змін та доповнень до
таких угод там, де закладені в них положення і механізми не в повній мірі забезпечують
досягнення цілей угод.
Відновити регулярну роботу Спільного комітету експертів з питань реадмісії між
Україною та ЄС. Через даний Комітет розробити і подати проект змін та доповнень до
Угоди про реадмісію між Україною та Європейським Співтовариством.


щодо видачі віз для в’їзду в Україну

Спростити вимоги до документів, що вимагаються при отриманні візи для в’їзду в
Україну, використовуючи випробувані міжнародні практики. Зокрема, дозволити
українським юридичним особам, зареєстрованим в установленому порядку, надсилати
запрошення для в’їзду в Україну громадянам країн невисокого міграційного ризику без
засвідчення в територіальних органах ДМС. Для громадян країн високого міграційного
ризику спростити порядок засвідчення, запровадивши, зокрема, електронну форму
подання відповідної заявки.
Переглянути в бік зниження вартість віз для в’їзду в Україну, адаптувавши розмір
консульських зборів до загальноєвропейських стандартів: (35-60 Євро, незалежно від
терміну дії візи та кількості в’їздів)
Переглянути правовий статус довгострокової візи (D), надавши її володільцям право
безперешкодного в’їзду-виїзду з території України протягом усього терміну її дії, видавати
її не на 45 днів, а на весь термін, передбачений супровідними документами.
Прогалина:
Дефіцит практики ефективного планування політики, контролю за виконанням,
моніторингу та звітності. Зокрема, розрив між плануванням цілей, заходів та
бюджетним плануванням. Виконання запланованих заходів не завжди веде до
досягнення цілей. Державний бюджет не враховує всіх заходів, зафіксованих у планах
заходів та цілей, передбачених середньостроковими концепціями.
Як подолати?
На основі аналізу набутого досвіду розпочати розробку нової редакції Концепції державної
міграційної політики, врахувавши недоліки чинного документу, який містить ознаки
декларативності та браку зв’язку між проблемами, цілями та плануванням політики
(зокрема, бюджетним плануванням). Розглянути можливість створення Міжвідомчої
робочої групи для розробки такого документу із залученням представників МВС, ДМС,
ДПС, Мінсоцполітики, МЗС, Адміністрації Президента, апарату РНБО, СБУ та, можливо,
інших державних органів, із обов’язковим залученням недержавних експертів.
За наслідками виконання Плану заходів з виконання Концепції державної міграційної
політики у 2013 році, вже у 2014 році розпочати розробку нового Плану заходів, де
врахувати як здобутки, так і недоліки попередніх планувальних документів, мінімізувати
формалістичний підхід та зробити акцент на конкретності та послідовності планованих
заходів, досяжності та вимірюваності їхніх результатів, чіткому визначенні відповідальних
за виконання.
Підняти інституційний рівень планування політичних рішень у сфері міграційної політики
до рівня РНБО. Передати РНБО функцію розробки стратегічних рішень щодо міграційної
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політики, зокрема розробки змін як до рамкового, так і спеціального законодавства з
питань міграції.
Вирішити питання щодо забезпечення, зокрема фінансового та інституційного, належного
функціонування системи виявлення незаконних мігрантів всередині країни – із
розмежуванням та координацією функцій ДМС та МВС (міліція);
Переглянути підходи до бюджетного планування діяльності ДМС, зокрема, запровадити
більшу деталізацію переліку витрат, передбачених державним бюджетом. Ввести окремі
бюджетні лінії для фінансування політики біженців, притулку, додаткового захисту,
інтеграції та реінтеграції мігрантів, медичного обслуговування, запобігання торгівлі
людьми тощо. Запровадити взаємопов’язане планування відповідних статей державного
бюджету та міжнародної допомоги.
Визначити пріоритети, дії та очікувані результати для ефективного використання
Програми секторальної бюджетної підтримки у сфері міграції для потенційної технічної
допомоги щодо зміцнення спроможностей ДМС.
Забезпечити впровадження ДМС заходів Стратегії розвитку системи управління
державними фінансами та Плану заходів з її реалізації.
Здійснити оцінювання виконання чинної Концепції Інтегрованого управління кордонами
та відповідного Плану заходів. У відповідності з висновками оцінювання запропонувати
зміни та доповнення до даної Концепції та розробити новий План заходів з урахуванням
отриманого досвіду та винесених уроків. Зокрема, звернути увагу на заплановане Планом
заходів створення «віртуальних центрів» зі збору та аналізу інформації, повернутись до
розгляду питання щодо створення координаційного органу з впровадження ІУП.
Ширше використовувати раніше аналізовані та адаптовані до потреб ДПС методи
оптимізації витрат в умовах обмеженого фінансування на основі застосування
комплексного показника «витрати-корисність», зокрема, методу динамічного планування.
Прогалина:
Брак кваліфікованого персоналу. Недостатність зв’язку між існуючими практиками
набору, підготовки та перепідготовки персоналу та сучасними завданнями та
стандартами міграційної політики (насамперед стосовно персоналу ДМС та ДПС).
Високий рівень корупції персоналу. Слабкість механізмів «зворотного зв’язку» із
тими, кому надаються відповідні послуги.
Як подолати?
Запровадити додаткові навчальні курси та матеріали, зокрема, за напрямками:
•

Міжнародні стандарти (зокрема, стандарти ЄС) щодо управління міграцією (для
службовців середнього рівня, що працюють з іноземцями).

•

Безпека біометричних документів та засоби виявлення фальшивих документів, які є
підставою для видачі паспортів (для молодшого персоналу підрозділів, що видають
документи для виїзду за кордон)

Тренінги за даними напрямками мають спиратися на міжнародні стандарти та відповідний
досвід, а не лише на чинне законодавство України.
Вдосконалити систему кваліфікаційних вимог до персоналу, зокрема, з акцентом на досвід
комунікації з зарубіжними партнерами, знайомство з міжнародним досвідом та
правозахисною діяльністю, знання іноземних мов.
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Розробити та запровадити додаткові навчальні матеріали (міжнародні стандарти
управління міграцією (для службовців середнього рівня, що працюють з іноземцями;
безпека біометричних документів та засоби виявлення фальшивих документів);
Впровадити практику практичного узгодження відповідних державних програм із
можливими навчальними проектами в рамках міжнародної допомоги;
Забезпечити імплементацію критеріїв та завдань третього блоку Плану дій з лібералізації
ЄС візового режиму для України, рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції
та Стамбульського плану дій Організації економічного співробітництва та розвитку
Збільшити обсяг часу і ресурсів на підготовку персоналу середньої ланки до сучасних
принципів, умов і процедур міжнародної співпраці
Ширше використовувати інструменти міжнародної співпраці (тренінги, навчання) з
акцентом на питаннях дотримання прав людини при впровадженні міграційної політики.
Відповідні зміни мають бути внесені до програм тренінгів та навчальних курсів.
Оновити інструкції для персоналу, з додатковим акцентом на зрозумілі вимоги та правила
(terms of reference), прозорі критерії оцінювання та кар’єрного просування.
Запровадити дистанційну форму професійної підготовки всіх категорій службовців,
використовувати методологію «тренінгів для тренерів», мультиплікаційні підходи до
навчання, а також навчання на робочому місці. Розрізняти підготовку професіоналів
молодшого персоналу, «середнього етапу кар’єри» (mid-carrier) та «просунутого» навчання
для фахівців високого рівня.
Для ДПС:
Посилити програму курсів підвищення кваліфікації для службовців відділів прикордонної
служби, акцентувавши її, зокрема, на роботі з місцевим населенням, роботи з медіа та
зв’язків з громадськістю місцевому рівні.
Розробити та впровадити нові критерії професійної придатності кандидатів на службу й
навчання та оптимізувати процедуру професійно-психологічного відбору. Запровадити
систему управління людськими ресурсами на основі компетенції (competence-based human
resources management), включаючи підбір персоналу, навчання, спрямування кар’єри та
оцінювання.
Посилити компонент професійної підготовки співробітників ДПС щодо дотримання
міжнародних стандартів та українського законодавства про біженців, шукачів притулку та
осіб, що потребують додаткового захисту. Залучати до проведення відповідних тренінгів
правозахисників та фахівців з міжнародних стандартів та практик.
Запровадити практику зворотного зв’язку: збирання та систематизації відгуків про роботу
ДПС від осіб, що перетинають кордон, та прикордонних громад. Коригувати практику з
огляду на отримані відгуки.
Ширше використовувати аналітичні та методичні розробки міжнародних фахівців, зокрема
стосовно класифікації типових сегментів корупції у прикордонних службах, її поділу на
«корупцію, що належить до організованої злочинності», «малу корупцію» та
«адміністративно-бюрократичну корупцію», як це, наприклад, визначено у дослідженні
Європейського агентства по управлінню оперативною співпрацею на зовнішніх кордонах
держав-членів Європейського Союзу «FRONTEX». Відповідно коригувати програми
тренінгів для цільових груп посадових осіб.
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Ширше запроваджувати сучасні технології зменшення корупції в прикордонних службах,
зокрема, пропонованих «FRONTEX»: «тестування чесності», електронний нагляд
(відеоспостереження), ротація персоналу;
Активніше працювати з організаціями громадянського суспільства, Секретаріатом
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з усього спектру питань захисту
прав людини, що виникає на кордоні, запровадити систему незалежного аудиту процедур
прикордонного контролю.
Для МЗС України щодо персоналу, задіяного до видачі віз:
Запровадити навчання персоналу, що опікується видачею віз, із обов’язковим
ознайомленням з європейськими практиками та функціонуванням відповідних
інформаційним систем (Шенгенська інформаційна система, Візова інформаційна система
ЄС, національні системи).
Провести навчання персоналу з опорою на міжнародні стандарти з питань подання
інформації про ситуацію в країнах походження біженців та шукачів притулку, зробивши
наголос на дотримання базових прав людини, стані захисту життя, здоров’я та
фундаментальних прав громадян.
Прогалина:
Недостатність використання наявних можливостей міжнародної взаємодії та
співпраці ключових органів, що відповідають за міграційну політику.
Як подолати?
Для всіх задіяних органів:
Збільшити обсяг часу і ресурсів на підготовку персоналу середньої ланки міграційних та
прикордонних служб до сучасних принципів, умов і процедур міжнародної співпраці
Вдосконалити кваліфікаційні вимоги до персоналу з акцентом на досвід комунікації з
зарубіжними партнерами, знайомство з міжнародним досвідом та правозахисною
діяльністю, знання іноземних мов;
Впровадити регулярну програму обміном досвіду та тренінгів за участю міграційних та
прикордонних служб (поліції) країн ЄС та Західних Балкан (що мають «свіжий» досвід
впровадження передових практик міграційного управління), а також сусідніх з Україною
країн-членів ЄС.
Для ДПС:
Започаткувати спільне патрулювання українсько-угорського, українсько-румунського та
українсько-словацького державного кордону. Вже наявний позитивний досвід спільної
роботи на кордонах з Угорщиною та Словаччиною перенести на кордон з Румунією;
Запровадити скоординоване патрулювання на українсько-білоруському кордоні;
Збільшити інтенсивність та залучення персоналу до участі у міжнародних операціях,
оцінках ризиків, спільній аналітичній роботі під координацією «FRONTEX»;
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Розширити обмін відкритою статистичною та аналітичною інформацією з прикордонними
відомствами суміжних і партнерських держав, а також механізм спільного аналізу загроз
на державному кордоні у відповідності з досягнутими домовленостями. Використовувати
досвід спільних звітів України та Молдови щодо співпраці з EUBAM, українськопольської спільної оцінки ризиків при підготовці до Євро - 2012;
Ширше застосовувати різноманітні форми міжнародної співпраці, такі як «офіси зв’язку»
ДПС в дипломатичних установах за кордоном, активніше співпрацювати з посадовцями
ЄС у Києві, що опікуються питаннями імміграції та безпеки кордонів.
Прогалина:
Недостатній зв'язок між політикою запобігання неврегульованій міграції та
політикою щодо регулювання легальної трудової міграції. Брак ефективної системи
захисту трудових прав іноземців.
Як подолати?
За наслідками громадського обговорення подати на розгляд Кабінету Міністрів
консолідований законопроект щодо трудової міграції, який би враховував визнані
міжнародними експертами переваги першої версії урядового проекту (від 2011 року), а
також включив би в себе основні позитивні інновації альтернативного законопроекту,
запропонованого громадськими організаціями у 2013 році.
Підготувати зміни до нормативно правових актів, якими передбачити гарантування
трудових та соціальних прав шукачів притулку та осіб, що претендують на додатковий
захист на тому ж рівні, як це передбачено для біженців. Запровадити процедури контролю
щодо дотримання трудових прав біженців та осіб, що потребують додаткового захи сту.
Збільшити кількість персоналу, задіяного до забезпечення трудових прав іноземців та осіб
без громадянства, зокрема, біженців та шукачів притулку. Проводити регулярні навчання
персоналу з акцентом на дотримання відповідних міжнародних стандартів.
Розширити склад Ради з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті Міністрів
України, залучивши ширше коло представників аналітичних центрів та громадських
організацій, зокрема тих, що засвідчили свій високий експертний потенціал під час роботи
над законопроектами щодо трудової міграції.
Прогалина:
Брак практики міжвідомчої співпраці, взаємодії та координації, недостатня якість
політики у тих випадках, де її результат залежить від горизонтальної співпраці та
міжніституційної взаємодії різних державних органів.
Як подолати:
Забезпечити підвищення статусу нормативно-правових актів, які регулюють міжвідомчу
взаємодію, координацію та співпрацю в сфері міграційної політики. Опрацювати можливість
ухвалення комплексної Постанови Кабінету міністрів щодо міжвідомчої координації та
взаємодії в сфері міграційної політики, якою охопити всі суттєві складові такої взаємодії. Це
може стати елементом нового Плану заходів з виконання Концепції державної міграційної
політики.
Провести інвентаризацію існуючих наказів міністерств та відомств з метою оптимізації
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створених ними форматів взаємодії та координації, зокрема, уникнення дублювання функцій
координаційних органів.
Забезпечити подальше впровадження Порядку організації доступу до інформаційних
ресурсів під час інформаційної взаємодії між МВС, ДМС та ДПС, зокрема щодо
визначення уповноважених посадових осіб апаратів МВС, ДМС та ДПС та їх
територіальних органів, які будуть користувачами інформаційних ресурсів, порядку
надання володільцем доступу та визначення обсягів доступу для користувачів
інформаційних ресурсів з урахуванням їх професійних чи службових або трудових
обов’язків, затвердження володільцями інформаційних баз переліку відомостей, форми та
електронних форматів запитів щодо доступу користувача до інформаційних ресурсів;
Здійснити більш чітке практичне розмежування повноважень, завдань, функцій та
інструментів взаємодії МВС та ДМС, у т. ч. шляхом удосконалення Порядку взаємодії
Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра внутрішніх справ України. Як варіант – запровадити окремий підрозділ в межах
МВС, повністю зосереджений на даній функції;
Посилити статус, усунути дублювання функцій координаційних органів через їхнє злиття
або обґрунтоване розмежування повноважень, зокрема узгодити завдання та функції діючих
органів та відновити у дещо зміненому форматі роботу Міжвідомчої координаційної ради з
питань міграції під головуванням Голови ДМС або профільного заступника Міністра
внутрішніх справ, затвердивши відповідною постановою Кабінету Міністрів положення
про неї, її склад та визначивши ДМС секретаріатом цього органу.
Зокрема, щодо розробки та впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи
управління міграційними процесами:


Розробити відповідні зміни до нормативно-правових актів, які б визначали та
уточнювали обсяг та структуру даних, що має збиратися, постачальників (джерела)
та отримувачів інформації, контроль доступу до даних, заходи з впровадження вимог
із захисту персональних даних, особливо, персонально чутливу інформацію.



Провести дослідження щодо оптимізації єдиної інформаційної системи взаємодії, її
архітектури, процедурної взаємодії між установами, сумісності та зв’язки з іншими
базами даних та реєстрами.

Оцінити результати та досягнення та здійснити подальші кроки щодо законодавчого
врегулювання та налагодження практичної роботи контактного аналітичного центру з
метою обміну статистичною і аналітичною інформацією з питань протидії нелегальній
міграції в Україні;
За рік після набуття чинності Спільного наказу МВС, Мінсоцполітики, МОН від
04.09.2013року, № 850/536/1226 «Про затвердження Порядку проведення заходів щодо
здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері»,
здійснити оцінку ефективності впроваджених заходів та визначити потреби щодо
подальших дій, практичних кроків.;
Забезпечити відновлення для України Програми секторальної бюджетної підтримки у сфері
державної служби та адміністративно-процедурного законодавства;
Забезпечити впровадження установами, задіяними до управління міграцією, Стратегії
розвитку системи управління державними фінансами та Плану заходів з її реалізації, що
були затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 року, № 774.
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Щодо поліпшення якості збору інформації міграційного профілю:


Створити дієві процедури взаємодії всередині ДМС (між її структурними ланками)
та з іншими державними інститутами.



Забезпечити надійність, аналітичну коректність отриманих даних, послідовність їх
збирання, прозорість та адекватність методології.



Зміцнити координуючу роль ДМС у підготовці щорічного міграційного профілю.



Врахувати у подальшій роботі оцінки та рекомендації, що містяться у дослідженні
МОМ щодо збільшення спроможності відповідних органів стосовно збору,
поширення, збереження та аналізу міграційних даних в Україні, яке здійснене в
рамках даного проекту (MIGRECO) та презентоване у травні 2014 року.
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