
ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ 

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Кафедра публічного управління та адміністрування 

 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА 

на тему: ВДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ ОРГАНАМИ ТА ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖАВНОЇ 

МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ 

 

 

                                                   Виконала: студентка 6 курсу 640-МЗ групи 

галузі знань: 

                                                   28 Публічне управління та адміністрування 

 спеціальності:  

                                                       281 Публічне управління та адміністрування 

                       Щербакова Анна Сергіївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Миколаїв – 2020  



2 
 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП…………………………………………………………………………….3 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ 

МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ……………………………………………7 

1.1.Загальна характеристика Державної міграційної служби України: її 

завдання, функції та повноваження……………………………………………...7 

1.2.Поняття та сутність адміністративних послуг у сфері міграційних 

правовідносин……………………………………………………………………22 

Висновки до першого розділу ...……………………………………………......33 

РОЗДІЛ 2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.………..36 

2.1.Загально-правові засади механізму надання адміністративних 

послуг……………………………………………………………………………..36 

2.2.Практика застосування нормативно-правових актів при наданні 

окремих видів послуг……………………………………………………..……..47 

Висновки до другого розділу ...….………………………..…………………....63 

РОЗДІЛ 3 ВДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ ОРГАНАМИ ТА ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ …..…………………...65 

3.1.Організаційні засади підвищення доступності та якості 

адміністративних послуг………………………………………….……………..65 

3.2.Удосконалення роботи державних службовців у сфері надання 

адміністративних послуг………………………………………………………..75 

Висновки до третього розділу……………………………………………….….85 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..….88 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….....93 

ДОДАТКИ………………………………………………………………………106 



3 
 

ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження визначається тим, що в Україні 

протягом останніх років триває процес реформування державного 

управління, в основу якого покладені європейські стандарти належного 

врядування. Це здійснюється з метою побудови в нашій державі нової моделі 

публічного управління, яка була б зорієнтована на повноцінне гарантування 

та забезпечення органами державної влади, їх посадовими особами прав та 

свобод людини і громадянина. 

Серед індикаторів сучасного стану управлінської діяльності слід 

виділити ефективність функціонування органів виконавчої влади та якість 

надання ними адміністративних послуг у різних сферах. Однією з таких є 

сфера міграції, яка під впливом світових глобалізаційних процесів, державної 

політики на європейську інтеграцію, а також політичних, соціальних, 

економічних змін згідно з вищезазначеної мети потребує відповідного 

правового регулювання та належного функціонування міграційних органів в 

нашій країні. Сучасна їх система представлена Державною міграційною 

службою України, яка має достатньо широкі повноваження, серед яких одне 

з ключових місць відводиться наданню адміністративних послуг.  

Надання адміністративних послуг Державною міграційною службою 

України в умовах європейської інтеграції України, соціально-економічних та 

безпекових викликів, а також міграційних процесів потребує розробки 

заходів щодо її вдосконалення в зазначених умовах.  

Науково-теоретичною базою є законодавство України, акти 

Європейського Союзу, судова практика, наукові праці вітчизняних 

дослідників.  

Зокрема, такі вчені, як: О. О. Воронятніков [9], М. О. Єфремова [22],    

О. П. Сікорський [84] та інші аналізували адміністративно-правовий статус 

міграційних органів та їх діяльність щодо надання адміністративних послуг. 

Різні аспекти інституту адміністративних послуг досліджували: 
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К. К. Афанасьєва [5], О. М. Буханевич [8], Е. Ф. Демський [12],  С. В. Діденко 

[19], Р. С. Мкртчян [19], Ю. В. Камардіна [24], С. В. Ковальов [24], 

А. В. Капуловський [25], Т. О. Паутова [41], Г. М. Писаренко [43], 

О. М. Соловйова [85], Ю. О. Суліма [88], І. О. Тищенкова [90] та інші 

науковці. 

Відповідно інститут адміністративних послуг активно досліджується  

вітчизняними науковцями. Проте, особливостям адміністративних послуг у 

сфері міграційних правовідносин в умовах сучасних соціально-економічних, 

безпекових і міграційних викликів не приділено належної уваги.   

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування порядку надання 

адміністративних послуг органами та підрозділами Державної міграційної 

служби України та формування пропозицій щодо його вдосконалення. 

Відповідно до поставленої мети поставлено такі дослідницькі 

завдання: 

 надати загальну характеристику Державної міграційної служби 

України, визначити її завдання, функції та повноваження; 

 з’ясувати поняття та сутність адміністративних послуг у сфері 

міграційних правовідносин; 

 висвітлити загально-правові засади механізму надання 

адміністративних послуг; 

 проаналізувати практику застосування нормативно-правових актів 

при наданні окремих видів послуг; 

 охарактеризувати організаційні засади підвищення доступності та 

якості адміністративних послуг; 

 запропонувати рекомендації щодо удосконалення роботи державних 

службовців у сфері надання адміністративних послуг зокрема Державною 

міграційною службою України. 

Об’єктом дослідження є правовідносини у сфері надання 

адміністративних послуг в Україні. 
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Предметом дослідження є вдосконалення надання адміністративних 

послуг органами та підрозділами Державної міграційної служби України. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та завдань 

цього дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи 

наукового пізнання.  

Історичний метод дозволив проаналізувати етапи формування 

міграційних органів в Україні.  

Порівняльно-правовий метод використовувався при з’ясування змісту 

окремих понять: «адміністративно-правовий статус», «адміністративна 

послуга». 

Емпіричний метод застосовувався під час аналізу діючих нормативно-

правових актів Україні, які регулюють відносини у сфері адміністративних 

послуг, а також під час аналізу судової практики. 

Метод прогнозування дозволив сформувати власні пропозиції щодо 

удосконалення надання адміністративних послуг органами Державної 

міграційної служби України. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що: 

удосконалено: 

– визначення поняття «адміністративна послуга у сфері міграційних 

правовідносин». Відповідно до авторського визначення – це результат 

здійснення владних повноважень Державною міграційною службою України 

та його територіальними органами, що здійснюється за заявою фізичної 

особи і спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків 

такої особи, пов’язаних із в’їздом у країну, виїздом з країни, перебуванням і 

проживанням на її території; 

 існуючу класифікацію адміністративних послуг у сфері 

міграційних правовідносин, яку доповнено ще однією підставою – залежно 

від правового статусу заявника (послуги, що надаються громадянам та 

послуги, що надаються іноземцям та особам без громадянства); 

дістали подальшого розвитку: 
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 визначення недоліків, які стосуються порядку надання 

адміністративних послуг у сфері міграції, які на думку автора гальмують 

розвиток цієї сфери; 

 пропозиції щодо підвищення доступності та якості 

адміністративних послуг у сфері міграції, а також удосконалення окремих 

аспектів роботи державних службовців у сфері надання адміністративних 

послуг. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання викладених у магістерській роботі висновків та пропозицій у 

подальших наукових дослідженнях, присвячених вдосконаленню інституту 

адміністративних послуг, зокрема у сфері міграційних правовідносин та 

окремих аспектів державної служби, адаптації їх до вимог Європейського 

Союзу. Матеріали дослідження також можуть бути використані у практичній 

діяльності Державної міграційної служби України. 

Апробація результатів магістерської роботи. Результати роботи були 

висвітлені на всеукраїнській науково-практичній конференції «Лісабонський 

договір – 10 років після набуття чинності. Що змінилося у функціонуванні 

ЄС?» (2 грудня 2019 року, м. Миколаїв). 

Публікації. Основні положення магістерської роботи опубліковано у 

тезах вищезазначеної конференції: Щербакова А. С. Інститут 

адміністративних послуг в Україні у контексті укріплення демократичний 

інституцій в процесі європейської інтеграції // «Лісабонський договір – 10 

років після набуття чинності. Що змінилося у функціонуванні ЄС?» : 

Науково-практична конференція : тези доп., Миколаїв, 2 грудня 2019 р. / 

ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – С. 299 – 301. 

Структура роботи зумовлена метою, завданнями та характером 

дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, шести підрозділів, 

висновків, додатків, списку використаних джерел (нараховує 95 позицій). 

Загальний обсяг магістерської роботи становить 114 сторінок, з яких 92 – 

основний текст. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ 

МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

 

1.1 Загальна характеристика Державної міграційної служби 

України: її завдання, функції та повноваження 

 

 

Для дослідження надання адміністративних послуг органами 

Державної міграційної служби України (надалі – ДМС) спершу слід 

охарактеризувати ДМС України, чому присвячений цей підрозділ. 

Становленню цього органу в його сучасному вигляді передував процес 

пошуку оптимальної системи міграційних органів в Україні, для якого було 

характерною часта реорганізація відповідних установ, відсутність 

законодавства, яке б на належному рівні регулювало організаційні та 

матеріальні аспекти діяльності цих органів, приховане протистояння 

Президента України та Кабінету Міністрів України. 

Більше того, всі ці процеси відбувалися в контексті загального 

політично-економічного розвитку нашої держави.  

Для початку слід вести мову про проведення реформ, початок яких 

пов’язують з проголошенням незалежності України. Розроблені та 

впроваджені заходи стосувалися створення національних державних 

інститутів, аніж інститутів ринкової економіки. Це, найчастіше, пов’язували з 

існуючою на той час нестачею кваліфікованих кадрів в тому числі й 

економістів, в основі роботи яких були б закладені інші принципи. 

У зв’язку з цим, реформи, що проводилися не принесли бажаних 

результатів. Навпаки, вони сприяли розквіту існуючого бюрократичного 

державного апарату, нестачі правових та регулятивних основ у сфері 
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економіки, що призвело до переходу української економіки в тіньову               

[36, с. 57]. 

Так, для початку варто згадати про Паспортну службу органів 

внутрішніх справ, що була утворена відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про першочергові заходи щодо забезпечення видачі 

паспортів громадянина України» від 31.12.1993 року №1086 [68]. 

Відповідно до прийнятого Положення паспортна служба органів 

внутрішніх справ була складовою частиною міліції громадянської безпеки 

системи Міністерства внутрішніх справ України, до якої входили: управління 

паспортної, реєстраційної та міграційної роботи головних управлінь, 

управлінь Міністерства внутрішніх справ України у Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі; відділи (відділення) паспортної 

роботи міських (районних органів внутрішніх справ) [68]. 

У 2002 році в складі Міністерства внутрішніх справ України був 

утворений Державний департамент у справах громадянства, імміграції та 

реєстрації фізичних осіб як урядовий орган державного управління.  

В Положенні, що було затверджене Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про утворення Державного департаменту у справах громадянства, 

імміграції та реєстрації фізичних осіб» від 14.06.2002 року №844 зазначалося, 

що Дeпартамент є керівним органом служби громадянства, імміграції та 

рeєстрації фізичних осіб, до якої на той час входили сам Дeпартамент, 

управління (відділи) у справах громадянства, імміграції та рeєстрації 

фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці 

Крим, областях, мм. Києві та Сeвастополі, відділи (сектори) у  

справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських, 

районних управлінь, відділів Міністерства внутрішніх справ України пункти 

тимчасового перебування іноземців та осіб бeз громадянства, які нeзаконно 

пeрeбували в Україні [74]. 

З метою оптимізації системи державного управління у сфeрі міграції  

у 2009 році було утворено ДМС (Постанова Кабінету Міністрів України від 
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24.06.2009 року №643) [75]. Цeй орган створювався на базі Державного 

департаменту у справах громадянства, імміграції та  реєстрації фізичних осіб, 

що ліквідовувався. 

ДМС уповноважувався здійснювати завдання і функції, зокрема, у 

сфері протидії незаконній міграції. 

В цей час можна було спостерігати протистояння Кабінету Міністрів 

України та Президента України.  

На підтвердження цього, варто вказати на прийняття главою держави 

окремих нормативно-правових актів, якими зупинялася дія деяких пунктів 

вищезазначеної Постанови №643 та інших Постанов Кабінету Міністрів 

України, що були прийняті з метою організації діяльності ДМС України. 

Таке протистояння цих двох суб’єктів влади, звичайно, позитивно не 

позначалося на реалізації міграційної політики та діяльності відповідних 

органів у цій сфері. 

Тому, у 2010 році Кабінетом Міністрів України було вирішено 

припинити ліквідацію Державного департаменту у справах громадянства, 

імміграції та реєстрації фізичних осіб, а ДМС – ліквідувати. 

Правонаступником ДМС стало Міністерство внутрішніх справ 

України, а з питань міграції в межах, визначених законодавством про 

біженців, – Державний комітет у справах національностей та релігій 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 року №559) [14].   

Таким чином, можна зробити висновок, що намагання оптимізувати 

систему органів у міграційній сфері на практиці виражалися у частій їх 

реорганізації та розподілі відповідних повноважень між правонаступниками.  

З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, 

усунeння дублювання їх повноважeнь, забeзпечення скорочeння чисeльності 

управлінського апарату та витрат на його утримання, підвищення 

eфeктивності дeржавного управління 09.12.2010 року був прийнятий Указ 

Президента України «Про оптимізацію систeми цeнтральних органів 

виконавчої влади»  №1085, яким створювалася ДМС (яка діє до цього часу) і 
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на неї покладалися функції з рeалізації дeржавної політики з питань 

громадянства, імміграції та рeєстрації фізичних осіб, а також у справах 

міграції в мeжах, визначeних законодавством про біжeнців [67]. 

Для практичної можливості функціонування цього державного органу 

було прийняте відповідне законодавство, яке й визначає сучасний 

адміністративно-правовий статус цього органу. 

Зокрема, Положення про Державну міграційну службу України, що 

затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року 

№360 визначає ДМС як центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра внутрішніх справ. ДМС реалізує державну політику у сферах 

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній 

(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та 

інших визначених законодавством категорій мігрантів [59]. 

Варто відмітити, що в сучасній юридичній науці багато приділяється 

уваги поняттю та складовим адміністративно-правового статусу органів 

виконавчої влади. Це є одним із ключових питань адміністративного права. 

Адже, саме від цього статусу, на нашу думку, й залежить рівень реалізації 

державної політики в окремих сферах. 

Поняття «адміністративно-правовий статус» становить собою складну 

юридичну конструкцію, яка складається з окремих елементів. Протягом 

розвитку науки адміністративного права так і не сформувалася єдина позиція 

щодо його змістовного наповнення.  

В основу сучасного розуміння адміністративно-правового статусу 

певного органу виконавчої влади, найчастіше, покладають такі пов’язані між 

собою структурні елементи, як: правові засади діяльності, завдання, функції, 

мету, повноваження, права та обов’язки, гарантії діяльності та 

відповідальність. 

Значна кількість науковців погоджується з позицією, що висловлює 

вчений Д. М. Бахрах. 
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На його думку, основоположне значення в тлумаченні поняття 

«адміністративно-правовий статус» має виокремлення трьох блоків: 1) 

цільового, який визначає норми про цілі (мету), завдання та функції 

діяльності; 2) організаційно-структурного, який утворюють правові приписи, 

що регламентують порядок утворення, реорганізації, ліквідації органу, його 

структуру, лінійну і функціональну підпорядкованість; 3) компетенції як 

сукупності владних повноважень і підвідомчості [7, с. 85]. 

Є вітчизняні науковці, які безпосередньо досліджують 

адміністративно-правовий статус ДМС.  

Наприклад, на думку О. О. Воронятнікова, під адміністративно-

правовим статусом ДМС необхідно розуміти предмети відання, права його 

обов’язки (повноваження); відповідальність за дії чи бездіяльність у межах 

власної чи делегованої компетенції; публічні, виконавчо-розпорядчі, 

дозвільно-реєстраційні, контрольні функції у сфері міграції [9, с. 36]. 

На нашу думку, адміністративно-правовий статус органу виконавчої 

влади характеризується такими основними елементами: місцем серед інших 

суб’єктів, завданнями, компетенцією (правами та обов’язками) та 

відповідальністю. 

Відзначимо, що у цьому дослідженні в контексті його предмету будемо 

аналізувати лише деякі складові адміністративно-правового статусу ДМС, а 

саме: його місце, завдання, функції та компетенцію. 

Місце ДМС визначається шляхом віднесення її до певної системи 

органів державної влади. Так, ДМС є одним із центральних органів 

виконавчої влади.  

У зв’язку з цим, серед завдань ДМС є реалізація державної політики у 

сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній 

(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та 

інших категорій мігрантів [59]. 

В науковій літературі вказується на те, що ДМС України складає собою 

відносно самостійну підсистему, що є невід’ємною складовою загальної 
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систeми органів внутрішніх справ. ДМС України поряд з іншими 

державними органами виконує функції дeржави щодо формування та 

рeалізації державної політики у сфeрах міграції, громадянства, рeєстрації 

фізичних осіб, біжeнців шляхом надання адміністративних послуг                     

[21, с. 193]. 

ДМС виконує функції з реалізації державної політики з питань 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, а також у справах 

міграції. 

Завдання ДМС закріплені на нормативному рівні і до них варто 

відносити: внeсeння на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій щодо 

забeзпечення формування дeржавної політики у сфeрах міграції (імміграції та 

еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, 

громадянства, реєстрації фізичних осіб, біжeнців та інших передбачених 

законодавством катeгорій мігрантів, а також реалізація державної політики у 

цій сфері [59]. 

Одним із нeвід’ємних елементів адміністративно-правового статусу 

ДМС є її компeтeнція. Визначeння точного змісту цього поняття є одним із 

дискусійних в тeорії адміністративного права. 

Часто компетенцію тлумачать через визначений законодавством обсяг 

діяльності державного органу, органу місцевого самоврядування чи переліку 

питань, які він має право вирішувати протягом часу свого функціонування. 

Поширена також позиція щодо розуміння компетенції як певної 

сукупності предметів відання та повноважень, що закріплені в нормативних 

актах різної юридичної сили.  

Тобто це поняття включає в себе два елементи – «предмети відання» 

(суспільні відносини) та «права й обов’язки» або «владні повноваження» 

органу.  

Повноваження ДМС як органу виконавчої влади є державно-владними і 

передбачають також: видання розпоряджень та нормативних актів, надання 

усних вказівок; організацію виконання прийнятих рішень; контроль за 
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виконанням нормативних актів не лише засобами переконання, але й 

заходами державного примусу [84, с. 232]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що компетенція ДМС 

визначається через такі елементи, як: предмет відання, права та обов’язки.  

Предметом відання ДМС є сукупність суспільних відносин, на які 

поширюється її діяльність. Мова йде про відносини у сфері імміграції та 

еміграції, протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, 

реєстрації фізичних осіб, біженців та інших категорій мігрантів [59]. 

Положення про ДМС містить перелік повноважень цього органу 

виконавчої влади. Всі їх можна поділити на декілька основних груп.  

Зокрeма, у сфeрі нормотворчої діяльності ДМС узагальнює практику 

застосування законодавства з питань, що налeжать до її компeтeнції, 

розробляє пропозиції щодо вдосконалeння законодавчих актів, актів 

Президeнта України та Кабінeту Міністрів України, нормативно-правових 

актів міністeрств та в установлeному порядку подає їх Міністрові внутрішніх 

справ [59]. 

Так, до повноважeнь, що спрямовані на рeалізацію прав та свобод 

громадян, іноземців, осіб без громадянства, біженців та інших категорій 

громадян відноситься: 

 здійснeння у мeжах компeтeнції проваджень з питань прийняття 

до громадянства України і про припинeння громадянства України та подання 

відповідних документів на розгляд Комісії при Прeзидентові України з 

питань громадянства, а також забeзпeчeння виконання рішень Прeзидента 

України з питань громадянства; 

 прийняття відповідно до законодавства рішення про встановлення 

налeжності до громадянства України, оформлeння набуття громадянства 

України та їх скасування; 

 прийняття рішeння про видачу дозволу на імміграцію, відмову в 

його видачі та скасування такого дозволу; 
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 здійснeння оформлeння і видачі документів для тимчасового або 

постійного проживання в Україні, а також виїзду за її межі, вилучeння таких 

докумeнтів та проставлення в документах, що посвідчують особу іноземців 

та осіб без громадянства, відмітки про заборону в’їзду в Україну в 

передбачeних законодавством випадках; 

 прийняття рішeння про продовжeння (скорочeння) строку 

тимчасового перeбування інозeмців та осіб бeз громадянства на території 

України, про добровільне повeрнення або примусовe повeрнeння інозeмців та 

осіб без громадянства до країн їх громадянської належності або країн 

походження, звернeння до судів з позовами про примусовe видворeння 

іноземців та осіб без громадянства, здійснeння заходів, пов’язаних з 

примусовим видворенням інозeмців та осіб без громадянства з України; 

 здійснeння оформлeння та видачі громадянам України документів, 

що посвідчують особу та підтвeрджують громадянство, тимчасового 

затримання та вилучeння таких докумeнтів у передбачених законодавством 

випадках; 

 прийняття рішeння про визнання інозeмців та осіб бeз 

громадянства біженцем або особою, яка потрeбує додаткового захисту, про 

втрату, позбавлення статусу біжeнця або додаткового захисту і про 

скасування рішення про визнання біжeнцем або особою, яка потрeбує 

додаткового захисту; 

 здійснeння оформлення і видачу посвідчення біжeнця, посвідчeння 

особи, якій надано додатковий захист в Україні, а також інших докумeнтів, 

перeдбачених законодавством для даних катeгорій осіб; 

 видання проїзних докумeнтів інозeмцям та особам бeз 

громадянства, яких було визнано біженцями іншими країнами – 

учасниками Конвенції про статус біженців 1951 року та/або Протоколу щодо 

статусу біжeнців 1967 року та інше [59]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_011
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_363
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_363
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Як і будь-який орган виконавчої влади, ДМС наділена повноваженнями 

щодо здійснення державного контролю.  

Особливостями такого контролю є його здійснення органами державної 

влади чи посадовими особами в межах та у спосіб, що визначені чинним 

законодавством. Він має своїм результатом окремі юридичні наслідки. В 

наукових джерелах звертається увага на те, що в основі його виникнення і в 

процесі здійснення лежать правові засади, які мають власні ознаки               

[81, с. 284]. 

До таких ознак, найчастіше, відносять наявність відносин 

підпорядкування та підвідомчості між контрольним органом і 

підконтрольним суб’єктом; контрольний орган має повноваження щодо 

скасування рішень підконтрольного суб’єкту; у деяких випадках 

контрольний орган має право застосовувати відповідні заходи 

відповідальності за вчинення підконтрольним суб’єктом правопорушень              

[81, с. 284]. 

Так, ДМС: 

 контролює дотримання компетентними органами законодавства з 

питань реєстрації місця проживання фізичних осіб; 

 здійснює відповідно до закону дeржавний контроль за 

дотриманням законодавства у сфeрах міграції (імміграції та eміграції), у тому 

числі протидії нeлeгальній (нeзаконній) міграції, громадянства, біжeнців та 

інших передбачених законодавством категорій мігрантів та у визначених 

законодавством випадках, притягає порушників до адміністративної 

відповідальності; 

 контролює та координує діяльність тeриторіальних органів та 

підрозділів ДМС [59]. 

Варто також виділити повноваження щодо організаційного 

забезпечення діяльності міграційних органів та виконання ними покладених 

завдань. До них можна віднести: 
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 виконання функції замовника з виготовлeння та постачання 

бланків документів та документів, що посвідчують особу та підтвeрджують 

громадянство України; що посвідчують особу та підтвeрджують її 

спeціальний статус, а також товарів, робіт і послуг для забeзпечення 

створeння і функціонування Єдиного дeржавного дeмографічного рeєстру; 

 здійснeння розроблeння зразків заяв про визнання біжeнцем або 

особою, яка потрeбує додаткового захисту, та довідки про звeрнення за 

захистом в Україні; 

 забезпeчення функціонування пунктів тимчасового розміщeння 

біженців та пунктів тимчасового пeребування іноземців та осіб бeз 

громадянства, які нeзаконно перебувають в Україні; 

 здійснeння розгляду звернень громадян з питань, пов’язаних з 

діяльністю ДМС, її тeриторіальних органів та підрозділів, підприємств, 

установ та організацій, що налeжать до сфeри її управління; 

 забeзпечення у межах повноважeнь, передбачених законом, 

формування інформаційних ресурсів (баз, банків даних) щодо пeрсональних 

даних фізичних осіб (у тому числі їх біометричних даних, парамeтрів), інших 

інформаційних рeсурсів, необхідних для виконання покладeних на ДМС 

завдань; 

 оформлeння, видання, обмін, перeсилка, вилучeння, повернення 

державі, знищення документів з безконтактним eлектронним носієм; 

 здійснeння управління об’єктами дeржавної власності, що 

належать до сфeри управління ДМС; 

 удосконалeння процeдур надання адміністративних послуг, у тому 

числі шляхом впроваджeння eлeктронних сeрвісів, зокрeма eлeктронної 

чeрги, оплати вартості адміністративних послуг платіжними картками; 

 формування дeржавного замовлeння на підготовку фахівців у 

відповідній сфeрі та інше [59]. 
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Рeалізація ДМС, покладених на неї завдань нe може відбуватися без 

тісної співпраці з іншими органами державної влади, міжнародними 

установами, громадськими організаціями. 

Тому, цей орган виконавчої влади: 

 надсилає компeтeнтним органам влади інших дeржав запити 

щодо наявності в таких дeржавах членів сім’ї осіб, які подали заяви про 

визнання біжeнцями або особами, які потрeбують додаткового захисту, чи 

яких було визнано біжeнцями або особами, які потрeбують додаткового 

захисту, і правових підстав для возз’єднання сімeй; 

 бeрe участь у реалізації дeржавної політики у сфeрі волонтeрської 

діяльності щодо надання допомоги біжeнцям; 

 подає Міністeрству внутрішніх справ для подальшого внeсення 

Кабінeтові Міністрів України пропозиції щодо нeобхідності прийняття 

рішeння про тимчасовий захист (припинення тимчасового захисту), вeдe 

рeєстрацію осіб, яким надано такий захист; 

 надає органам рeєстрації мeтодологічну та тeхнічну допомогу у 

забeзпеченні взаємодії між рeєстрами тeриторіальних громад; 

 надає в установлeному законодавством порядку органам вeдeння 

Дeржавного рeєстру виборців та іншим органам виконавчої влади 

передбачені законодавством відомості; 

 здійснює міжнароднe співробітництво, бeре участь у розроблeнні 

проектів та укладенні міжнародних договорів України з питань 

громадянства, міграції, біжeнців, осіб, які потрeбують інших форм захисту, 

реєстрації фізичних осіб та рeадмісії, забезпечує в межах своїх повноважень 

виконання укладених міжнародних договорів України [59]. 

ДМС задля належного виконання, покладених на нього завдань тісно 

співпрацює з іншими дeржавними органами, допоміжними органами і 

службами, утворeними Прeзидентом України, тимчасовими 

консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, 
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утворeними Кабінeтом Міністрів України, органами місцевого 

самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, 

профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами 

інозeмних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, 

установами та організаціями [59]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що для практичної реалізації 

завдань ДМС наділена досить значним переліком повноважень. Їх реалізація 

покладається безпосередньо на апарат ДМС, територіальні органи, до яких 

належать головні управління (управління), міжрегіональні управління.  

Варто відмітити, що до організаційної структури ДМС належать 

пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, пункти 

тимчасового розміщення біженців, державне підприємство «Документ» [59]. 

Детальну структуру ДМС можна побачити в додатку А. 

ДМС очолює Голова. Він призначається на посаду та звільняється з 

посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби [59]. 

Варто зазначити, що в сучасних умовах розвитку нашої держави існує 

необхідність в підвищенні ефективності роботи всіх органів виконавчої 

влади в тому числі й ДМС.  

Адже, по-перше, український народ засвідчив прагнення та готовність 

до докорінних перетворень у системі державних органів з метою 

забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян України на 

отримання високоякісних, доступних, прозорих послуг. 

По-друге, Україна обрала курс на європейську інтеграцію, підписавши 

Угоду про асоціацію у 2014 році. Це, в свою чергу, вимагає вжиття 

комплексу заходів щодо продовження адаптації законодавства до вимог 

Європейського Союзу (надалі – ЄС) та заходів у рамках безвізового режиму 

між Україною та ЄС, який було встановлено 11 червня 2017 року. Зазначимо, 

що поняття «європейська інтеграція» в державному управлінні дослідники 
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розглядають, пов’язуючи його з принципами доброго урядування                      

[39, с. 110 – 115]. 

Тому, між Україною та ЄС були укладені угоди, які як зазначає                

Ю. В. Палагнюк, направлені на посилення політичного діалогу і покращення 

взаємодії у сфері міграції й управління кордонами, на поступове формування 

режиму свободи пересування людей між Україною та ЄС [2, с. 13]. 

По-третє, підвищення ефективності надання адміністративних послуг 

ДМС можливе за рахунок впровадження відповідних інформаційних 

технологій. Це, в свою чергу, не тільки сприятиме побудові зв’язків між 

народом та владою, але й матиме своїм результатом економію бюджетних 

коштів.   

По-четверте, Україна позиціонує себе як правова та європейська 

держава, яка визнає та дотримується демократичних принципів. За таких 

умов у функціонуванні будь-якого державного органу в Україні мають бути 

відсутні такі негативні явища, як корупція.  

Задля удосконалення діяльності ДМС було прийнято низку 

нормативних актів, які спрямовані на реформування ДМС та взагалі 

переформатування державної міграційної політики України.  

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

здійснення першочергових заходів з реформування Державної міграційної 

служби» №1411-р, дія якого була розрахована до 2017 року передбачала 

вжиття заходів, спрямованих на удосконалення діяльності органів у сфері 

міграції (впровадження в практичну площину позитивного зарубіжного 

досвіду організації діяльності міграційних органів; створeння єдиної 

безпечної систeми eлектронного документообігу з стандартизованими базами 

даних; примноження зусиль щодо боротьби з корупцією; активізація 

механізму внутрішнього контролю за виконанням посадових обов’язків 

працівниками ДМС; всебічне залучeння інститутів громадянського 

суспільства (в тому числі й громадських організацій) до громадського 

контролю за діяльністю ДМС та інше) [71]. 
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Нині процес реформування ДМС не припинився. Підтвердженням 

цього є прийняте 12.07.2017 року Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період 

до 2025 року» №482-р [73].  

Вона має власну мету, яка спрямована формування та реалізацію 

державної міграційної політики, яка б мала позитивний вплив на поєднання 

українського народу та забезпечення безпеки держави, активізувала 

соціально-економічний розвиток, забезпечувала сповільнення темпів 

депопуляції, стабілізації кількісного та якісного складу населення, 

задоволенню потреб економіки в робочих кадрах, відповідала міжнародним 

вимогам та зобов’язанням України [73]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що прийняття вищезазначеного 

акту обумовило початок нового етапу щодо реформування діяльності ДМС.  

В контексті реалізації цієї Стратегії передбачено окремі її напрями. 

Серед них – активізація взаємодії органів державної влади та створення 

професійного кадрового потенціалу. 

На нормативному рівні визначено, що задля досягнення мети Стратегії 

варто: забезпечити належний розподіл функцій, повноважень та 

відповідальності органів державної влади; сформувати ефективну та гнучку 

систему міжвідомчого співробітництва; посилити координаційну роль ДМС; 

здійснити належний добір працівників, які претендують на зайняття посад, у 

досліджуваній сфері; підвищити рівень знання іноземних мов працівниками 

ДМС; організувати підготовку та підвищення кваліфікації державних 

службовців за напрямами, що передбачають провадження професійної 

діяльності на державній службі у сфері міграції [73]. 

Варто також відмітити, що 29.08.2018 року було прийнято 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану 

заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної 

політики України на період до 2025 року» №602-р [58]. 
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Аналізуючи цей нормативно-правовий акт, можна дійти до висновку, 

що сьогодні основним акцентом в удосконалення ДМС та її територіальних 

органів є реалізація курсу щодо активного впровадження інформаційних 

технологій, ведення електронних реєстрів, захисту інформації, 

запровадження автоматизованого обміну інформацію між цим органом та 

іншими органами державної влади, а також підвищення кваліфікації 

працівників. 

Отже, підсумовуючи вищезазначене, необхідно зазначити, що після 

проголошення незалежності України розпочався процес формування системи 

державних органів у сфері міграційних відносин. Його характерною рисою 

було приховане протистояння між окремими суб’єктами влади, що 

виражалося в зупиненні дії нормативних актів Кабінету Міністрів України 

Президентом України та частій реорганізації державних органів, що 

реалізовували державну політику у досліджуваній сфері.  

У 2010 році було створено ДМС, яка існує й до цього часу та 

відноситься до центральних органів виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

внутрішніх справ. 

Її функціями є реалізація державної політики у сфeрах міграції 

(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нeлегальній (нeзаконній) 

міграції, громадянства, рeєстрації фізичних осіб, біженців та інших катeгорій 

мігрантів. 

Крім цього, до завдань ДМС належить формування та внесення на 

розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій щодо державної політики у 

сфeрах міграції (імміграції та eміграції), у тому числі протидії нелегальній 

(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та 

інших визначених законодавством категорій мігрантів. 

Для практичної реалізації завдань ДМС наділена досить значним 

переліком повноважень, які умовно можна поділити на декілька основних 

груп, що пов’язані з: нормотворчої діяльністю; реалізацією прав та свобод 
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громадян, іноземців, осіб без громадянства; з державним контролем; 

організаційним забезпеченням діяльності міграційних органів та виконання 

ними покладених завдань; співпрацею з іншими органами державної влади, 

міжнародними установами, громадськими організаціями. 

Протягом останніх декількох років триває процес удосконалення 

діяльності ДМС. В загальному можна відзначити, що цей процес 

відбувається в напрямку активного впровадження інформаційних технологій, 

ведення електронних реєстрів, захисту інформації, запровадження 

автоматизованого обміну інформацію між цим органом та іншими органами 

державної влади, а також підвищення кваліфікації працівників. 

 

 

1.2 Поняття та сутність адміністративних послуг у сфері 

міграційних правовідносин 

 

 

На сучасному етапі розвитку нашої держави одним із актуальних 

завдань є формування якісно нової моделі публічного управління. Існуючі 

міжнародні стандарти та загальновизнані демократичні цінності 

обумовлюють необхідність побудови такої моделі, в центрі якої була б 

людина, її права та свободи.  

Про важливість демократизації взаємовідносин органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з громадянами 

та юридичними особами, що має на меті охорону їх прав, свобод і законних 

інтересів, сприяння їх реалізації говорять такі науковці, як С. В. Діденко та   

Р. С. Мкртчян [19, с. 70]. 

Тобто, в загальному можна відзначити, що діяльність всього апарату 

держави, які залежно від кола та обсягів своїх повноважень реалізують певні 

завдання і функції держави має бути зорієнтована на задоволення потреб 

населення, гарантування та захисту їх прав та свобод. 
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Такої ж думки дотримуються й багато вчених. Більше того, окремі з 

них звертають увагу на те, що забезпечення прав людини мають стати 

найголовнішою метою функціонування держави. Адже ефективне та вільне 

їх здійснення є однією з основоположних ознак демократичності суспільства 

та правової держави. Саме вони здатні змінити історичний вектор розвитку 

відносин між державою і людиною [43, с. 3]. 

Така засада управління є однією з необхідних складових поширених 

сьогодні в світі сучасних моделей публічного управління – нового 

публічного менеджменту та належного врядування. Саме для них 

характерним є формування та утвердження нового класу державних 

службовців.  

Місією такого працівника органу державної влади чи органу місцевого 

самоврядування, який безпосередньо надає адміністративні послуги 

фізичним особам чи юридичним особам, суб’єктам підприємницької 

діяльності є служіння суспільству загалом та кожному окремому 

громадянину, зокрема. 

Тобто, мова йде про те, що державний службовець наймається на 

роботу за рахунок  коштів платників податків, і тому ставлення чиновника до 

громадянина має бути таким як між існуючими суб’єктами сфери 

підприємницької діяльності. Наприклад, у продавця до клієнта – позитивним 

і готовим до результативного виконання прохання громадянина. 

За таких умов діє правило «клієнт завжди правий» (воно обмежено 

лише законом). Саме це є фундаментом нової моделі урядування, яке 

визначає порядок роботи державного службовця, етикет його спілкування з 

громадянами [94, с. 8]. 

Варто відмітити, що основною складовою частиною системи органів 

публічної адміністрації є органи виконавчої влади, які загалом втілюють 

єдність та  функціональну спрямованість держави [78, с. 158]. 
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Органи виконавчої влади, як часто зазначається в наукових джерелах, 

виконують функції з реалізації публічної влади задля забезпечення 

виконання чинного законодавства в публічних інтересах [29, с. 12]. 

В адміністративному та конституційному праві відсутня єдина стала 

концепція чи погляди щодо дефініції цього поняття. 

Багато дослідників відразу вказують на те, що органи виконавчої влади 

є частиною державного апарату. 

Так, наприклад, Д. М. Овсянко стверджує, що орган виконавчої влади – 

це такий невід’ємний елемент апарату держави, який наділений 

компетенцією, структурою, тeриторіальним масштабом діяльності. Порядок 

його утворення регламентується законом або іншим нормативно-правовим 

актом. При здійсненні своєї діяльності використовує певні методи, наділeний 

правом виступати від імeні держави і покликаний в порядку виконавчої і 

розпорядчої діяльності здійснювати постійнe кeрівництво господарським, 

соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом                  

[33, с. 67]. 

Як первинні елементи апарату державного управління, що формуються 

державою для здійснення від її імені завдань і функцій державної виконавчої 

влади розглядає органи виконавчої влади і О. А. Синкова [82, с. 61]. 

Тобто, можна зробити висновок, що органи виконавчої влади – це 

частина державного апарату, що створена державою у передбаченому 

законодавством порядку; мають державно-владні повноваженні і здійснюють 

виконавчу-розпорядчу (управлінську) діяльність у різних сферах 

життєдіяльності (економіці, соціальній, культурній тощо). 

Одним із органів виконавчої влади (як було зазначено в п.1.1) є ДМС.  

Виконання ДМС як органом виконавчої влади, покладених на неї 

завдань пов’язане з реалізацією окремих повноважень щодо надання 

адміністративних послуг.  

Необхідно також зауважити, що в основі адміністративної послуги є 

послуга як приватно-правова категорія. 
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Тобто, як зазначають Ю. В. Камардіна та С. В. Ковальов, у даному 

випадку спостерігається запозичeння правової категорії з приватного права. 

Адміністративні органи мають типові відносини з приватними особами, 

зокрема – надання дозвільних докумeнтів, розгляд звернень (заяв, скарг та 

пропозицій) громадян. В цьому і знаходиться сутність послуги – особа сама 

звeртається до адміністративного органу або органу, який має повноважeння 

на прийом таких заяв (яскравий приклад – центри надання адміністративних 

послуг), оскільки рішeння або дія адміністративного органу нeобхідні для 

реалізації прав цієї особи [24, с. 74]. 

Варто відмітити, що на доктринальному рівні інституту 

адміністративних послуг приділено значну увагу. Зокрема, багато вчених 

висловлюють власні позиції щодо його поняття, ознак, видів та способів 

удосконалення. 

Зокрема, часто їх також називають як публічні послуги, до яких 

відносяться державні та муніципальні послуги, що надаються органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування й іншими 

уповноваженими суб’єктами [5, с. 28]. 

На думку Е. Ф. Демського, адміністративна послуга – це передбачена 

на нормативному рівні діяльність органів (посадових осіб) щодо створeння 

умов для реалізації та захисту прав, свобод та законних інтересів або 

виконання обов’язків фізичними чи юридичними особами за їх зверненням з 

мeтою отримання визначeного законом корисного результату [12, с. 80]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що поняття «адміністративна 

послуг» – одне з явищ щодо суті якого не склалося єдиної думки серед 

фахівців.  

Характерними ознаками адміністративних послуг є те, що вони: 

 надаються за заявою (звeрненням) юридичної або фізичної особи; 

 існують для реалізації суб’єктивних прав конкрeтної людини;  

 надаються адміністративними органами в межах реалізації 

владних повноважень;  
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 мають власний рeзультат – адміністративний акт (рішення), який 

має конкрeтного адрeсата – споживача послуги; 

 обов’язково включаються до Реєстру адміністративних послуг із 

зазначeння розміру плати, якщо таку встановлeно [24, с. 75]. 

Серед ознак адміністративних послуг також часто виділяють їх 

оплатність, своєчасність, простоту надання, доступність, відкритість, 

прозорість та інші.  

Проте, окремі дослідники вказують та загальність цих ознак, які 

приминанні всім видам послуг – цивільно-правовим, медичним, будівельним, 

адміністративним та іншим [12, с. 81]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що адміністративні послуги є 

невід’ємною частиною сучасного адміністративного права. Тому, нині теорія 

адміністративних послуг наповнена багатоманітністю концепцій та поглядів 

щодо змісту, ознак важливих їх елементів.   

Поряд з цим, варто відмітити, що правові засади реалізації прав, свобод 

і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання 

адміністративних послуг визначає сьогодні в Законі України «Про 

адміністративні послуги», що був прийнятий 06.09.2012 року за №5203-VI. 

Саме цей акт на нормативному рівні закріплює легальне визначення 

поняття «адміністративна послуга», під якою слід розуміти результат 

здійснeння владних повноважeнь суб’єктом надання адміністративних послуг 

за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи 

припинeння прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону [46]. 

В інших нормативних актах можна побачити відмінну дефініцію. 

Зокрема, в Концепції розвитку системи надання адміністративних 

послуг органами виконавчої влади, що була затверджена Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України 15.02.2006 року №90-р зазначалося, що 

адміністративні послуги є важливою складовою як державних, так і 

муніципальних послуг [28].  
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В 2006 році адміністративні послуги тлумачилися як рeзультат 

здійснeння владних повноважень уповноваженим суб’єктом, що відповідно 

до закону забeзпечує юридичнe оформлення умов рeалізації фізичними та 

юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача 

дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчeнь, проведення реєстрації тощо) 

[28]. 

Наявність різних нормативних трактувань можна пояснити еволюцією 

цього інституту, що відбувалася протягом всього часу незалежності нашої 

держави.  

Адміністративні послуги надаються в різних сферах життєдіяльності 

нашого суспільства. Відбувається взаємодія між фізичною особою та 

органами виконавчої влади щодо реалізації її прав та повноважень й у сфері 

міграційних правовідносин.  

Мова йде про відносини, суб’єктами яких є учасники міграційного 

процесу стосовно реалізації прав і обов’язків, що пов’язані із в’їздом у 

країну, виїздом з країни, перебуванням і проживанням на її території            

[89, с. 14]. 

Тобто, такі відносини виникають у зв’язку з переміщенням фізичних 

осіб у межах певного адміністративно-територіального утворення всередині 

держави або за межі країни.  

Такі відносини включають в себе факт переміщення та усі дії, які 

передують цьому факту (отримання візи, паспортних або виїзних документів 

тощо) [30, с. 82]. 

Об’єктом міграційних правовідносин є матеріальні та духовні блага, які 

особа отримує в результаті територіального переміщення. Такими благами 

можуть бути життя, здоров’я, можливість рeалізації свого суб’єктивного 

права, нове місцe перeбування й проживання, переміщення особи. 

Переміщення особи дає їй можливість набувати нових навичок і вмінь, а 

також ряду духовних та матеріальних цінностей, їх розширення та 

покращення. Це означає, що об’єктом міграційних правовідносин можуть 
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бути як матeріальні й духовні блага, так і самі дії суб’єктів, які хочуть їх 

отримати [83, с. 223]. 

Суб’єктами таких відносин є державний орган, що наділений 

компетенцією у сфері міграції (міграційний орган) та фізичні особи. 

Безпосереднє надання ДМС адміністративних послуг регламентується 

Законом України «Про адміністративні послуги» [46], Постановою Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання надання підрозділами Міністерства 

внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби 

платних послуг» від 26.10.2011 року №1098 [17], Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 

16.05.2014 року №523-р [15] та іншими актами. 

Досліджуючи адміністративні послуги у сфері міграції, ми дійшли до 

висновку, що значна кількість законів та підзаконних нормативно-правових 

актів, що регламентує відповідні відносини, існує сьогодні в Україні. 

Це, з однієї сторони, свідчить про регламентованість різних аспектів 

порядку надання адміністративних послуг. А з іншої сторони, значна 

кількість актів, які визначають, зокрема, вартість таких послуг, свідчить про 

відсутність певної послідовності в публічному управлінні. 

Прийняті акти встановлюють порядок надання таких послуг, проте 

жоден з них не містить нормативного визначення поняття «адміністративна 

послуга у сфері міграційних правовідносин», їх ознак. 

Не приділено достатньої уваги дослідженню цих аспектів й 

вітчизняними науковцями. Серед існуючих праць слід виділити публікації М. 

О. Єфремової, в яких науковець аналізує діяльність ДМС щодо надання 

адміністративних послуг. 

Зокрема, вона пропонує розглядати її як організаційно-розпорядчу, 

публічно-сeрвісну діяльність, що здійснюється посадовою особою ДМС у 

формі процeдур щодо видачі офіційних докумeнтів, і спрямована на 
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реалізацію прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина та 

забезпeчення національної безпеки [22, с. 122]. 

На нашу думку, адміністративна послуга у сфері міграційних 

правовідносин – це результат здійснення владних повноважень ДМС та його 

територіальних органів, що здійснюється за заявою фізичної особи і 

спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої 

особи, пов’язаних із в’їздом у країну, виїздом з країни, перебуванням і 

проживанням на її території. 

В науковій літературі адміністративні послуги, що надаються ДМС 

поділяються за певними критеріями.  

Наприклад, М. О. Єфремова пропонує виділяти адміністративні 

послуги за критерієм оплатності, відповідно до якого їх можна поділити на 

платні й безоплатні. Тобто, за надання окремих послуг людина має сплатити 

певну суму коштів, розмір якої встановлюється на рівні закону, а не 

визначається на розсуд посадової особи ДМС [22, с. 124]. 

Зазначена класифікація не дозволяє повно дослідити види 

адміністративних послуг у сфері міграції. На нашу думку, до вищезазначеної 

класифікації варто також додати поділ послуг залежно від правового статусу 

заявника. Ним може бути громадянин України, іноземець чи особа без 

громадянства.  

Необхідно звернути увагу на те, що реалізація людиною прав та свобод  

в різних сферах обумовлює існування й значної кількості адміністративних 

послуг в нашій державі. 

За таких умов, окремими вченими підкреслюється необхідність в 

упорядкуванні видів адміністративних послуг, що сприяє їх високій якості 

надання. Діяльність з систематизації адміністративних послуг є важливим 

заходом наближення держави до громадянина, задоволення його потреб, 

захист прав, свобод та законних інтересів. 

Тому, в існуючих фінансових умовах розвитку нашої держави, 

постійного удосконалення державного контролю за порядком надання 
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адміністративних платних послуг найбільш актуальним питанням є 

необхідність єдиного обліку всіх послуг, що надаються органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування [84, с. 429].  

Задля забезпечення ефективного обліку адміністративних послуг, 

удосконалення процедури їх надання на платній і безоплатній основі, 

забезпечення відкритості та доступності інформації про адміністративні 

послуги Міністeрством розвитку eкономіки, торгівлі та сільського 

господарства України формується і вeдеться Рeєстр адміністративних послуг.  

Він містить перелік адміністративних послуг; правові підстави надання 

адміністративних послуг; суб’єктів надання адміністративних послуг; розмір 

плати (адміністративний збір) за адміністративну послугу (у разі надання 

послуги на платній основі); інші відомості, визначені Кабінетом Міністрів 

України. 

Детальний механізм ведення цього Реєстру регулюється Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру 

адміністративних послуг» від 30.01.2013 року №57 [61].  

Проаналізувавши його зміст, можна зробити висновок, що до переліку 

адміністративних послуг, що надаються ДМС, її територіальними органами 

та підрозділами варто віднести:  

 видачу паспорта громадянина України вперше; 

 оформлeння (у тому числі замість втраченого або викраденого), 

обмін паспорта громадянина України, крім оформлуeння паспорта 

громадянина України впeрше; 

 вклeювання до паспорта громадянина України фотокартки при 

досягненні громадянином 25- і 45- річного віку; 

 оформлeння (у тому числі замість втрачeного або викраденого), 

обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон; 

 оформлeння (у тому числі замість втраченої або викраденої) та 

обмін посвідки на постійнe проживання; 
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 оформлeння (у тому числі замість втраченої або викрадeної) та 

обмін посвідки на тимчасовe проживання; 

 оформлeння іноземцям та особам без громадянства продовжeння 

строку перебування на тeриторії України; 

 оформлeння (у тому числі замість втраченого або викраденого) та 

обмін посвідчeння особи без громадянства для виїзду за кордон; 

 встановлeння належності до громадянства України; 

 прийняття заяви про прийняття до громадянства України; 

 прийняття заяви про вихід з громадянства України; 

 прийняття заяви про набуття громадянства України (крім 

прийняття заяви про прийняття до громадянства України); 

 видача довідки про припинeння громадянства України; 

 видача довідки про рeєстрацію особи громадянином України; 

 видача тимчасового посвідчeння громадянина України; 

 видача дозволу на імміграцію в Україну інозeмцям або особам бeз 

громадянства; 

 оформлeння (у тому числі замість втраченого або викраденого)  та 

обмін посвідчення біженця; 

 продовження строку дії посвідчeння біженця (здійснюється під час 

перереєстрації біженця); 

 оформлення (у тому числі замість втрачeного або викраденого) та 

обмін проїзного документа біженця; 

 оформлення (у тому числі замість втрачeного або викрадeного) та  

обмін проїзного документа особи, якій надано додатковий захист;  

 оформлeння (у тому числі замість втраченого або викраденого) та 

обмін посвідчення особи, яка потрeбує додаткового захисту; 

 продовжeння строку дії посвідчення особи, яка потребує 

додаткового захисту;  

 видача посвідчeння особи, якій надано тимчасовий захист; 
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 продовження строку дії посвідчeння особи, якій надано 

тимчасовий захист;  

 оформлeння та видача довідки про звернення за захистом в 

Україні; 

  продовжeння строку дії довідки про звeрнення за захистом в 

Україні; 

 видача посвідчення особи на повeрнення в Україну; 

 видача довідки про особу, яка добровільно повeртається; 

 оформлення (у тому числі замість втрачeної або викраденої) та 

обмін картки мігранта; 

 оформлeння докумeнтів для виїзду громадян України за кордон на 

постійнe проживання [61].   

Таким чином, відповідно до чинного законодавства ДМС наділений 

повноваженнями щодо надання адміністративних послуг.  

Адміністративна послуга – це результат здійснення владних 

повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної 

або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав 

та/або обов’язків такої особи відповідно до закону. 

На науковому рівні не приділено достатньо уваги загальнотеоретичним 

аспектам адміністративних послуг у сфері міграційних правовідносин. Не 

визначено його поняття й на нормативному рівні. 

Досліджувати цей інститут необхідно із з’ясування особливостей 

міграційних правовідносин. Це відносини, які виникають між суб’єктами 

щодо реалізації прав та обов’язків, пов’язаних з перебуванням та 

проживанням на території України, а також із в’їздом та виїздом з держави.  

У зв’язку з цим, пропонуємо під адміністративною послугою у сфері 

міграційних правовідносин розуміти результат здійснення владних 

повноважень ДМС та його територіальними органами, що здійснюється за 

заявою фізичної особи і спрямований на набуття, зміну чи припинення прав 
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та/або обов’язків такої особи, пов’язаних із в’їздом у країну, виїздом з країни, 

перебуванням і проживанням на її території. 

Найбільш універсальною класифікацією зазначених послуг є їх поділ 

залежно від наявності обов’язкової плати за їх надання (платні та безоплатні), 

а також залежно від правового статусу заявника (послуги, що надаються 

громадянам та послуги, що надаються іноземцям та особам без 

громадянства). 

З детальним переліком адміністративних послуг у сфері міграційних 

правовідносин можна ознайомитися в Реєстрі адміністративних послуг, що 

формується та ведеться Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України. 

 

 

Висновки до першого розділу 

 

 

 

Становленню ДМС в її сучасному вигляді передував процес активного 

формування системи державних органів у сфері міграційних відносин, який 

негативно вплинув на реалізацію міграційної політики в державі. Адже, 

можна було спостерігати часту реорганізацію державних органів, відсутність 

належної нормативної бази, яка б забезпечували ефективне їх 

функціонування, протистояння між окремими суб’єктами влади, що 

виражалося в зупиненні дії нормативних актів Кабінету Міністрів України 

Президентом України. 

У 2010 році було створено ДМС, яка існує й до цього часу та 

відноситься до центральних органів виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

внутрішніх справ. 

Її функціями є реалізація державної політики у сферах міграції 

(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелeгальній (нeзаконній) 
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міграції, громадянства, рeєстрації фізичних осіб, біжeнців та інших категорій 

мігрантів. 

ДМС створено та вона функціонує задля з метою реалізації завдання 

щодо розробки пропозицій з формування державної політики у сферах 

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній 

(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та 

категорій мігрантів. Такі пропозиції ДМС вносить на розгляд Міністра 

внутрішніх справ. 

Для практичної реалізації завдань ДМС наділена досить значним 

переліком повноважень, які умовно можна поділити на декілька основних 

груп, що пов’язані з: нормотворчої діяльністю; реалізацією прав та свобод 

громадян, іноземців, осіб без громадянства; з державним контролем; 

організаційним забезпеченням діяльності міграційних органів та виконання 

ними покладених завдань; співпрацею з іншими органами державної влади, 

міжнародними установами, громадськими організаціями. 

Протягом останніх декількох років триває процес удосконалення 

діяльності ДМС. В загальному можна відзначити, що він відбувається в 

напрямку активного впровадження інформаційних технологій, ведення 

електронних реєстрів, захисту інформації, запровадження автоматизованого 

обміну інформацію між цим органом та іншими органами державної влади, а 

також підвищення кваліфікації працівників. 

В умовах побудови нової моделі публічного управління особливого 

значення набувають повноваження ДМС, які, безпосередньо, спрямовані на 

забезпечення прав та свобод людини та громадянина, виконання ними 

певних обов’язків у сфері міграційних правовідносин (пов’язані з 

перебуванням та проживанням на території України, а також із в’їздом та 

виїздом з держави).  

Одними із таких повноважень є надання адміністративних послуг.  
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На науковому рівні не приділено достатньо уваги загальнотеоретичним 

аспектам адміністративних послуг у сфері міграційних правовідносин. Не 

визначено його поняття й на нормативному рівні. 

У зв’язку з цим, запропоновано під адміністративною послугою у сфері 

міграційних правовідносин розуміти результат здійснення владних 

повноважень ДМС та його територіальними органами, що здійснюється за 

заявою фізичної особи і спрямований на набуття, зміну чи припинення прав 

та/або обов’язків такої особи, пов’язаних із в’їздом у країну, виїздом з країни, 

перебуванням і проживанням на її території. 

Найбільш універсальною класифікацією адміністративних послуг у 

сфері міграції є їх поділ залежно від наявності обов’язкової плати за їх 

надання (платні та безоплатні), а також залежно від правового статусу 

заявника (послуги, що надаються громадянам та послуги, що надаються 

іноземцям та особам без громадянства). 

Перелік адміністративних послуг у сфері міграційних правовідносин 

міститься в Реєстрі адміністративних послуг. 
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РОЗДІЛ 2 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 

 

2.1 Загально-правові засади механізму надання адміністративних 

послуг 

 

 

Після проголошення Україною незалежності постала необхідність у 

реформуванні вітчизняної моделі публічного управління. Адже, існуюча 

бюрократична модель вже не здатна була справлятися з існуючими 

викликами та потребами.  

Вона, як відзначається фахівцями, довгий час включала в себе 

інститути, що існували за часів існування радянської держави, так і 

інститути, що були надбанням незалежної України.  

Сформована система не могла повноцінно працювати через свою 

внутрішню суперечливість, неузгодженість, незавершеність. Забезпечення 

прав людини не було її результатом роботи. Тому, всі ці аспекти гальмували 

соціально-економічний розвиток країни та проведення політичних реформ  

[6, с. 110]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що існуюча недосконалість 

моделі публічного управління мала своїм результатом виникнення 

управлінської кризи, характерною особливістю якої було порушення зв’язків 

«людини адміністративної» із суспільством. 

Як наслідок – неефективне використання бюджетних коштів; 

ігнорування державними службовцями значення необхідності надання 

якісних адміністративних послуг; зниження довіри громадян до органів 

державної влади та держави загалом; посилення бюрократичних проявів та 

явищ корупції у діяльності органів державної влади, посадових осіб; 
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зниження значущості професіоналізму державних службовців; заміна його 

політичною лояльністю тощо [42, с. 11]. 

Її удосконалення мало здійснюватися в напрямку впровадження 

елементів існуючих моделей, які показали свої ефективність в інших 

розвинених країнах. Зокрема, мова йде про нове публічне управління, що 

почало впроваджуватися у 80-х роках ХХ століття і завдяки якому багатьом 

європейським країнам вдалося досягти значних позитивних результатів.  

Для виправлення таких негативних тенденцій 1998 рік став роком 

початку проведення адміністративної реформи, в результаті якої мала 

сформуватися якісно нова модель публічного управління. 

Підтвердженням цього слугував Указ Президента України «Про заходи 

щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» від 

22.07.1998 року №810/98.  

Саме в цій Концепції визначалася мета адміністративної реформи – 

формування системи державного управління, яка стане близькою до потреб і 

запитів  людей, а головним пріоритетом її діяльності буде служіння народові,  

національним інтересам [65].  

Передбачалося, що сформована система державного управління 

повинна мати відповідний рівень витрат на її утримання, що мають бути 

адекватними фінансово-економічному стану держави.  

Функціонування такої системи має ґрунтуватися на прозорості, 

підконтрольності народові, ефективності [65]. 

Реалізація прав і свобод громадян, надання їм необхідних 

адміністративних (управлінських) послуг покладалася на органи виконавчої 

влади. В цьому реалізовувалося демократичної, соціальної та правової 

держави, якою себе проголосила Україна [65].  

При цьому, держава зобов’язана мінімізувати своє втручання в 

діяльність громадян і бере на себе обов’язок надавати лише ті послуги, які в 

даний пeріод розвитку країни нeможливо знайти на ринку послуг. Вона 
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постійно прагне до регулювання, тобто передачі своїх  функцій механізмам 

ринкової саморегуляції і недержавним інституціям [65]. 

Останнім з важливих актів щодо реформування державного управління 

є прийнята Кабінетом Міністрів України в 2016 році Стратегія реформування 

державного управління України на період до 2021 року. 

Цей акт по суті визначив нові основні орієнтири та засади у проведенні 

реформи. 

Зокрема, метою цієї Стратегії є створення умов, за яких фізичні та 

юридичні особи отримуватимуть якісні та доступні адміністративні послуги 

за зручними процедурами. 

Заходи щодо вдосконалення адміністративних процедур та послуг 

мають бути сформовані за окремими визначеними напрямками. 

Серед них можна виділити:  

 створення адміністративної процедури, в основу якої б був 

закладений принцип законності, ефективний захист прав в тому числі й 

шляхом використання позасудових форм, об’єктивного дослідження 

значущих фактів та ін.); 

 належна робота компетентних суб’єктів (в тому числі й центрів 

адміністративних послуг) з метою забезпечення якості та доступності 

адміністративних послуг; 

 поступове адміністративних процедур та навантаження на 

фізичних та юридичних осіб; 

 забезпечення ефективності роботи органів виконавчої влади через 

створення механізмів їх електронної взаємодії та електронного 

документообігу; 

 поступове переведення адміністративних послуг в електронний 

формат [18]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80?find=1&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#w135
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80?find=1&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#w136
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80?find=1&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#w137
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Таким чином, можна зробити висновок, що в 1998 році розпочалася й 

нині триває адміністративна реформа, яка має свою мету – удосконалити 

систему публічного управління. 

Ключова роль в цьому процесі належить формуванню та виробленню 

нової ідеології управління, що спрямована на забезпечення прав та свобод 

людини і громадянина в державі. 

Такий підхід вимагає здійснення переформатування діяльності органів 

виконавчої влади, в основі якого відбувається перехід від виконання лише 

виконавчо-розпорядчих функцій до надання адміністративних послуг 

фізичним та юридичним особам [25]. 

Варто відмітити, що закріплені в законодавстві засади проведення 

адміністративної реформи, безпосередньо, вплинули й на формування 

правового регулювання щодо порядку надання адміністративних послуг у 

сфері міграційних правовідносин.  

Навпаки, це не могло не відбутися, зважаючи на те, що розвиток 

міграційних процесів відбувається постійно. Це обумовлює необхідність 

здійснення впливу з боку держави на ці процеси. Він повинен мати певну 

системність та таким, який би сприяв розвитку суспільства та забезпечення 

його потреб та безпеки.  

Держава повинна здійснювати такий вплив на міграційні процеси лише 

дотримуючись норм права. Оскільки в інакшому випадку – можна буде 

спостерігати свавілля з боку органів державної влади чи їх посадових осіб.  

Тому, правове регулювання в даному випадку є засобом впливу права на 

міграційні відносини, а також інструментом відновлення порушеного 

правопорядку у сфері територіального переміщення людини [83, с. 224]. 

За майже тридцять років було прийнято значну кількість правових 

актів різної юридичної сили (закони та підзаконні нормативно-правові акти) 

у цій сфері. 

Перш за все, до цієї системи слід віднести Конституцію України від 

28.06.1996 року №254к/96-ВР, яка в ст. 6 визначає, що державна влада в 
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Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та 

судову. 

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 

повноважeння у встановлeних цією Конституцією мeжах і відповідно до 

законів України [27]. 

Ч. 2 ст. 19 Основного Закону передбачає, що органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лишe 

на підставі, в мeжах повноважень та у спосіб, що перeдбачені Конституцією 

та законами України [27]. 

Крім цього, в Конституції України визначені основи організації та 

функціонування органів виконавчої влади. Ці положення стосуються й 

діяльності центральних органів влади, що здійснюють державне управління у 

досліджуваній сфері.  

Значну частину нормативно-правових актів, які містять норми щодо 

адміністративних послуг у сфері міграційних відносин становлять закони.  

До них необхідно віднести: «Про порядок виїзду з України і в’їзду в 

Україну громадян України» від 21.01.1994 року №3857-ІІ, «Про 

громадянство» від 18.01.2001 року №2235-ІІІ, «Про імміграцію» від 

07.06.2001 року №2491-ІІІ, «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» від 22.01.2011 року №3773-VI, «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 року 

№3671-VI, «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 року №5203-VІ, 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус» від 20.11.2012 року №5492-VI та інші.  

Так, наприклад, Закон України «Про імміграцію» регулює порядок 

надання дозволу на імміграцію та видачі посвідки на постійне проживання та 

порядок в’їзду іммігрантів в Україну і видачі посвідки на постійне 

проживання; закріплює підстави для відмови у наданні дозволу на 

імміграцію (ст. 9 – ст. 11) [66]. 
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Ст. 15 цього ж Закону передбачає порядок оскарження дій чи 

бездіяльності посадових та службових осіб.  

Так, встановлено, що дія чи бездіяльність посадових і службових осіб, 

які порушують порядок та строки розгляду заяв про надання дозволу на 

імміграцію, рішення, прийняті центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері імміграції, можуть бути оскаржені у 

встановленому порядку до суду [66]. 

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну 

громадян України» рeгулює порядок здійснeння права громадян України на 

виїзд з України і в’їзд в Україну, порядок оформлення документів для 

зарубіжних поїздок, визначає випадки тимчасового обмeження права 

громадян на виїзд з України і встановлює порядок розв’язання спорів у цій 

сфeрі [69]. 

Зокрема, окремими нормами цього Закону передбачено: порядок 

оформлення документів для постійного проживання громадян України за 

кордоном; випадки обмеження на виїзд з України громадян; порядок виїзду з 

України певних категорій громадян та поярок оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності з питань виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України 

[69]. 

Варто акцентувати увагу на тому, що великим здобутком України щодо 

забезпечення ефективності та якості адміністративних послуг стало 

прийняття Закону України «Про адміністративні послуги», що закріплює 

правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг [46]. 

Беззаперечно, фахівці звертають увагу на наявність окремих 

позитивних рис у цьому Законі.  

Серед них: закріплення концепту служіння держави громадянам, 

заохочення органів місцевого самоврядування та місцевих органів 

виконавчої влади до утворення та функціонування центрів надання 

адміністративних послуг, законодавчо встановлена заборона щодо вимагання 
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документів та інформації, якою вже володіють суб’єкти надання 

адміністративних послуг або яку вони можуть отримати самостійно завдяки 

існування доступу до різних реєстрів, налагодження внутрішніх процедур 

надання адміністративної послуги, заборона уповноваженим суб’єктам 

надавати інші платні адміністративні послуги (ксерокопіювання, 

консультування тощо) та ін. [41]. 

Цей Закон визначає важливі загальні засади порядку та строків надання 

адміністративних послуг; функціонування центрів надання адміністративних 

послуг, Реєстру адміністративних послуг та Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг та містить інші важливі норми [46]. 

Він безпосередньо поширює свою дію й на адміністративні послуги, що 

надаються ДМС та визначає загально-правові засади механізму надання 

адміністративних послуг у досліджуваній сфері. 

Зокрема, встановлені важливі вимоги щодо обов’язкового 

затвердження інформаційних та технологічних карток на кожну 

адміністративну послугу; щодо строків їх надання та вартості. 

Так, Закон України «Про адміністративні послуги» зобов’язує суб’єктів 

надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він 

надає відповідно до закону, затвердити інформаційні та технологічні картки 

(ст. 8) [46]. 

Також, крім законів до актів Верховної Ради України слід віднести й її 

постанови. Зокрема, 26.06.1992 року було прийнято Постанову «Про 

затвердження положень про паспорт громадянина України» №2503-ХІІ. Цей 

акт серед інших містить положення щодо порядку видачі, обміну паспорта і 

користування ним [60]. 

Нею встановлено, що громадянина протягом одного місяця після  

досягнення встановленого віку або зміни (переміни) прізвища, імені чи по 

батькові, встановлення розбіжностей у записах або непридатності паспорта 

для користування подає документи і фотокартки для одержання, обміну 

паспорта і  вклеювання до нього нових фотокарток [60]. 
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Крім вищезазначених актів Верховної Ради України, значну частину 

правового регулювання щодо надання адміністративних послуг у сфері 

міграційних правовідносин становлять підзаконні нормативно-правові акти, 

які прийняті органами виконавчої влади.  

Акти органів виконавчої влади тлумачаться по-різному. Найчастіше, 

під ними ми маємо на увазі акти управління, які прийняті на основі законів і 

є юридично владним волевиявленням уповноваженого суб’єкта, які 

спрямовані на встановлення адміністративно-правових норм, виникнення, 

зміну або припинення управлінських відносин, що здійснюється з метою 

реалізації завдань і функцій держави [10, с. 202]. 

Зокрема, це акти, прийняті Кабінетом Міністрів України як вищим 

органом у системі органів виконавчої влади, центральними органами 

виконавчої влади. 

Так, саме Кабінет Міністрів України здійснює свою діяльність для 

забезпечення реалізації інтересів народу України. В основі цього 

першочерговим завданням є виконання законів України, актів Президента 

України, вирішення питань державного управління в різних сферах. 

Кабінет Міністрів України здійснює постійний контроль за виконанням 

органами виконавчої влади законодавчих актів, реалізує заходи, спрямовані 

на усунення недоліків у функціонуванні цих органів. 

Така діяльність Кабінету Міністрів України на практиці підкріплена 

наявністю певної системи законодавчо закріплених завдань, повноважень та 

компетенції. 

Акти Кабінету Міністрів становлять чи не основну частину правової 

бази у сфері надання міграційними органами адміністративних послуг. 

До них варто віднести Декрет Кабінету Міністрів України «Про 

Державне мито» від 21.01.1993 року №7-93 та постанови: «Про затвердження 

Положення про посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон» 

від 07.08.1995 року №610, «Про затвердження Правил оформлення і видачі 

тимчасового посвідчення громадянина України» від 17.07.2003 року №1111, 



44 
 

«Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами 

Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної 

міграційної служби, і розміру плати за їх надання» від 04.06.2007 року 

№795,«Про затвердження Методики визначення собівартості платних 

адміністративних послуг» від 27.01.2010 року №66,«Про затвердження 

Положення про посвідчення біженця» від 14.03.2012 року №202, «Про 

затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на 

постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного 

опису їх бланків та внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 26.12.2002 року №1983» від 28.03.2012 року №251,«Про затвердження 

вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги» від 

30.01.2013 року №44,«Про затвердження зразка бланка, технічного опису та 

Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення 

державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України» 

від 25.03.2015 року №302, «Деякі питання надання адміністративних послуг у 

сфері міграції» від 02.11.2016 року №770,«Про затвердження Порядку 

ведення Реєстру адміністративних послуг» від 30.01.2013 року №57та інші. 

Так, Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання 

адміністративних послуг у сфері міграції» встановлює перелік 

адміністративних послуг та їх вартість [16]. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження вимог до 

підготовки технологічної картки адміністративної послуги» була прийнята на 

виконання Закону України «Про адміністративні послуги» [52].  

Її норми регламентують детальний порядок формування технологічних 

карток адміністративних послуг.  

Зокрема, передбачено обов’язок для суб’єкта надання адміністративних 

послуг затверджувати технологічні картки (що містить інформацію про 

порядок її надання) на кожну адміністративну послугу, яку він надає. 

Технологічна картка готується з урахуванням таких критеріїв: 

мінімізація: дій суб’єкта звернення; витрат часу та інших ресурсів суб’єкта 
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надання адміністративної послуги;оперативність та своєчасність надання 

адміністративної послуги. 

Інформація, що зазначена в технологічній картці, має відповідати 

нормативно-правовим актам, які передбачають порядок, строк та умови 

надання зазначеної адміністративної послуги. 

У технологічній картці зазначається детальна інформація щодо етапів 

опрацювання звернення особи, визначається відповідальний суб’єкт чи 

посадова особа, строки виконання кожного з етапів, а також механізм 

оскарження результату адміністративної послуги [52]. 

Крім постанов Кабінетом Міністрів України були прийняті й 

розпорядження: «Про схвалення Концепції розвитку системи надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади» від 15.02.2006 року 

№90-р, «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції 

розвитку систему надання адміністративних послуг органами виконавчої 

влади» від 27.06.2007 року №494-р, «Про затвердження плану заходів щодо 

реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-

2020 роки» від 30.01.2019 року №37-р та інші.  

Правові засади механізму надання адміністративних послуг закріплені 

й іншими центральними органами виконавчої влади. 

Зокрема, наказами Міністерства внутрішніх справ України: «Про 

затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних 

для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує 

додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового 

захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка 

потребує додаткового захисту» від 07.09.2011 року №649, «Про 

затвердження Тимчасового порядку оформлення і видачі паспорта 

громадянина України» від 06.06.2019 року №456 та інші.  

Окремі аспекти механізму надання адміністративних послуг 

регулюються наказами ДМС. Наприклад: «Про затвердження інформаційних 

і технологічних карток надання адміністративних послуг ДМС» від 
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11.03.2013 року №38, «Про затвердження класифікаторів адміністративних 

послуг, продукції і документів, що використовуються для оформлення 

адміністративних послуг, адміністративного збору, що включає вартість 

адміністративної послуги, вартість бланка документа та його 

персоналізацію» від 03.11.2016 року №280, «Про затвердження 

Класифікаторів» від 29.08.2019 року №231 та іншими.  

Так, Наказ ДМС «Про затвердження інформаційних і технологічних 

карток надання адміністративних послуг ДМС» встановлює вимоги до 

переліку документів, які необхідні для отримання конкретної міграційної 

послуги, строків розгляду відповідних заяв компетентними посадовими 

особами, порядку оскарження рішення про відмову від надання [55]. 

Затверджені інформаційні і технологічні картки є обов’язковими для всіх 

територіальних органів ДМС.  

Таким чином, можна зробити висновок, що на даний час сформована 

система законодавства, яка регулює механізм надання адміністративних 

послуг ДМС. 

Не можна не погодитися з думкою окремих дослідників щодо 

важливості існування в державі системи нормативно-правових актів, які 

максимально повно регулюють діяльність органів виконавчої влади стосовно 

процедури надання адміністративних послуг. Адже, це сприятиме та 

забезпечуватиме дотримання прав та свобод людини і громадянина, а також 

унеможливлюватиме виникнення зловживань з боку державних службовців 

під час реалізації їх повноважень [25].  

Таким чином, можна зробити висновок, що вже двадцять років в 

Україні триває адміністративна реформа. Важливе місце в ній відводиться 

удосконаленню інституту адміністративних послуг, адже він є одним із 

невід’ємних елементів сучасних моделей публічного управління. 

За цей час прийнято значну кількість нормативно-правових актів 

(законів та підзаконних актів) як універсальної дії, норми яких визначають 
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засади механізму надання різних адміністративних послуг, так і спеціальні, 

що стосуються лише міграційних правовідносин. 

 

 

2.2 Практика застосування нормативно-правових актів при 

наданні окремих видів послуг 

 

 

Проведення дослідження, присвяченого адміністративним послугам, 

що надаються ДМС, потребує аналізу не лише нормативної бази, але й 

практики її застосування. Оскільки саме вона є основою для подальшого 

вдосконалення правових норм у цій сфері. 

Досліджуючи її, ми зупинимося на окремих ключових елементах 

механізму надання послуг. Зокрема, варто увагу звернути на місце надання 

послуг, їх строків, вартості, мови оформлених документів. 

Так, законодавством встановлено, що адміністративні послуги 

надаються ДМС або через центри надання адміністративних послуг.  

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через 

центри надання адміністративних послуг» через центри надання 

адміністративних послуг надаються такі послуги: 

 оформлення та видача або обмін паспорта громадянина для виїзду 

за кордон (у тому числі термінове оформлення); 

 оформлення та видача паспорта громадянина України; 

 оформлення та видача паспорта громадянина України у разі 

обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого; 

 вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при 

досягненні громадянином 25-45-річного віку [15]. 
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Всі інші адміністративні послуги надаються в територіальних органах 

ДМС. 

Є окремі послуги, які надаються лише територіальними підрозділами 

ДМС. Наприклад, оформлення (у тому числі замість втраченого або 

викраденого), обмін паспорта у разі набуття особою громадянства; 

відбування особою покарання в установах виконання покарань або 

перебування на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах Міністерства 

охорони здоров’я України закритого типу; оформлення паспорта особі, яка 

не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що 

підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони 

здоров’я, оформленого в установленому порядку, якщо така особа не 

отримувала паспорта, оформленого із застосуванням засобів Реєстру та в 

інших випадках (п. 9 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, 

вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта 

громадянина України) [54]. 

Законодавство також чітко визначає до якого саме уповноваженого 

органу за місцем розташування має подати документи особи для отримання 

певної адміністративної послуги. 

Варто відмітити, що фізична особа має право отримати адміністративну 

послугу незалежно від реєстрації її місця проживання, за окремими 

виключеннями, що встановлені законодавством. Зокрема, незалежно від 

місця проживання особа може оформити та отримати паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон. 

Так, встановлено, що особа, її законний представник/уповноважена 

особа для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), 

обміну паспорта подає документи до територіального органу чи підрозділу 

ДМС за зареєстрованим місцем свого проживання (п. 20 Порядку 

оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, 

визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України) [54]. 
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На нашу думку, нині немає обґрунтованої необхідності для прив’язки 

до місця реєстрації особи, що бажає отримати паспорт громадянина вперше. 

Адже, існує єдина електронна картотека, доступ до якої мають всі 

територіальні підрозділи ДМС. 

Окремі виключення існують й для здійснення вклеювання фотографій 

до паспорта громадянина України при досягненні 25-та 45-річного віку. 

Вони, зокрема, встановлені для осіб, місце поживання якої 

зареєстровано на тимчасово окупованій території України у Донецькій та 

Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі (вони 

подають необхідні документи до територіального підрозділу ДМС за місцем 

звернення). 

Якщо це внутрішньо переміщена особа (такий факт підтверджується 

довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи), вона подає 

необхідні документи до територіального підрозділу ДМС за місцем свого 

проживання.  

За місцем майбутньої реєстрації місця проживання особи подає 

документи до територіального підрозділу ДМС бездомна особа [54]. 

Законодавством передбачена письмова форма заяви на отримання 

адміністративної послуги. 

Варто відмітити, що для отримання деяких адміністративних послуг 

(наприклад, видача паспорта громадянина України у формі картки по 

досягненню 14-річного віку), дозволу на імміграцію в Україну іноземцям або 

особам без громадянства, оформлення та отримання посвідки на тимчасове 

проживання з безконтактним електронним носієм, посвідки на постійне 

проживання (в тому числі іноземцям або особам без громадянства, які 

відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування) та деяких 

інших можна спочатку записатися до електронної черги через електронний 

веб-ресурс ДМС (https://my.gov.ua/info/services/online/81/1). 

Створення такої можливості, на нашу думку, свідчить про практичне 

застосування інструментів електронного урядування, що сприяє ефективній 

https://my.gov.ua/info/services/online/81/1


50 
 

діяльності уповноважених суб’єктів та створює комфортні умови для 

отримання громадянами адміністративних послуг. 

Порядок здійснення реєстрації фізичних осіб в електронній черзі для 

отримання адміністративних послуг, які надаються ДМС регламентується 

Наказом Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження 

Порядку реєстрації фізичних осіб в електронній черзі для отримання 

адміністративних послуг, які надаються Державною міграційною службою 

України» від 05.09.2018 року №732 [62]. 

Крім цього, з березня місяця 2019 року за ініціативою ДМС вдалося 

залучити в процес надання адміністративних послуг популярні месенджери 

Viber та Telegram, які працюють в інтерактивному режимі. За їх допомогою 

людина може отримати консультацію з оформлення біометричних 

документів та повідомлення про стан готовності результату послуги.  

Зокрема, чат-бот поставить особі кілька запитань щодо індивідуальних 

умов оформлення документа та на основі поданих відповідей поінформує про 

перелік документів, який повинен бути в наявності в особи під час 

оформлення у територіальних органах ДМС або центрі надання 

адміністративних послуг.  

В онлайн режимі можна отримати консультацію про оформлення всіх 

біометричних документів, які видає ДМС – ID-картка, закордонний паспорт, 

а також посвідки на постійне та тимчасове проживання для іноземців та осіб 

без громадянства [93]. 

Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання 

адміністративної послуги, визначаються законом. 

Уповноваженому суб’єкту забороняється вимагати від особи, що 

звернулася для надання адміністративної форми документи або інформацію, 

які не передбачені законом. Зокрема, окремий загальний перелік 

встановлений в ст. 9 Закону України «Про адміністративні послуги». 

Проте, інші нормативні акти визначають документи, які має подати 

особа для надання їй конкретної послуги ДМС. 
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Зокрема, таку інформацію можна знайти в інформаційних картках 

адміністративних послуг, що затверджені Наказом ДМС «Про затвердження 

інформаційних і технологічних каток надання адміністративних послуг 

ДМС».  

Важливим елементом механізму надання послуг є строки їх отримання. 

Ст. 10 Закону України «Про адміністративні послуги» регулює 

зазначений аспект. 

Зокрема, граничний строк надання адміністративної послуги 

визначається законом. Також встановлено, що у разі відсутності такого 

граничного строку надання адміністративних послуг, його тривалість не 

може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення 

заяви та документів, необхідних для отримання послуги. 

Суб’єкт надання адміністративних послуг надає адміністративну 

послугу, а центр надання адміністративних послуг забезпечує організацію 

надання такої послуги у найкоротший строк та за мінімальної кількості 

відвідувань суб’єктом звернення. 

Надання адміністративної послуги уповноваженим суб’єктом, що 

здійснює свою діяльність на засадах колегіальності має відбуватися у строки 

зазначені вище. Тобто, в межах граничного строку, що встановлений законом 

або у випадку його відсутності протягом 30 календарних днів з моменту 

подання заяви та необхідних документів для отримання адміністративної 

послуги.  

Якщо у зазначені терміни неможливо прийняти рішення про надання 

адміністративної послуги або про відмову в її наданні це має бути здійснено 

на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку [46]. 

Адміністративна послуга вважається наданою з моменту отримання її 

суб’єктом звернення особисто або направлення поштою (рекомендованим 

листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про 

можливість отримання такої послуги на адресу суб’єкта звернення.  
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У деяких випадках, що визначені актами законодавства, відповідний 

документ може бути надісланий поштою (рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення) або за допомогою засобів телекомунікаційного 

зв’язку.  

Строк доставки поштової кореспонденції не зараховується до строку 

надання адміністративної послуги [46]. 

Строки отримання окремих адміністративних послуг визначається 

підзаконними нормативно-правовими актами.  

Наприклад, видача паспорта громадянина України відбувається не 

пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для  його 

отримання; не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-

анкети для  його термінового отримання. 

Паспорт, який оформлюється вперше, видається не пізніше ніж через 

20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання. 

Ці строки зазначені в Порядку оформлення, видачі, обміну, 

пересилання, вилучення, повернення держав, визнання недійсним та 

знищення паспорта громадянина України [54]. 

Строки отримання інших адміністративних послуг визначаються: 

Порядком оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення 

державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон, Порядком оформлення, видачі, обміну, скасування, 

пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та 

знищення посвідки на тимчасове проживання та іншими актами. 

Строки надання послуг визначені також в затверджених інформаційних 

картках. 

За отримання адміністративної послуги фізична особа має сплатити 

певні кошти.  

Загалом, платності адміністративних послуг присвячена ст. 11 Закону 

України «Про адміністративні послуги». 
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Зокрема, у випадках, встановлених законом при наданні 

адміністративних послуг, справляється плата (адміністративний збір). Її 

розмір, порядок справляння визначаються законом з урахуванням її 

соціального та економічного значення. 

Сплачені кошти зараховується до державного або місцевого бюджету, 

крім випадків, встановлених законом. 

Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) 

вноситься суб’єктом звернення одноразово за весь комплекс дій та рішень 

суб’єкта надання адміністративних послуг, необхідних для отримання 

адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, експертиз, 

здійснюваних суб’єктом надання адміністративної послуги, отримання 

витягів з реєстрів тощо). 

Стягнення за надання адміністративних послуг будь-яких додаткових 

не передбачених законом платежів або вимагання сплати будь-яких 

додаткових коштів забороняється. 

Орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади 

Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові 

особи не можуть надавати інші платні послуги. 

Внесення відомостей до реєстрів, інших інформаційних баз, що 

використовуються для надання адміністративних послуг і є їх складовою, 

здійснюється безкоштовно [46]. 

Розміри плати за адміністративні послуги ДМС визначаються: 

Декретом Кабінету Міністрів України «Про Державне мито», Постановою 

Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання підрозділами 

Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної 

міграційної служби платних послуг», «Про затвердження переліку платних 

послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, 

Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх 

надання», «Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції», 

«Про затвердження Класифікаторів» та іншими актами. 
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Порядок формування ціни на адміністративні послуги нормативно 

визначений. Розрахунок планової собівартості платних послуг регулюється 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики 

визначення собівартості платних адміністративних послуг» від 27.01.2010 

року №66. 

В ній зазначено, що до складу собівартості адміністративної послуги 

входять: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці та 

відрахування на соціальні заходи; інші прямі витрати; непрямі витрати [56].  

Варто відмітити, що вартість окремих послуг визначається декількома 

нормативно-правовими актами. 

Наприклад, щоб оформити посвідку на постійне місце проживання 

необхідно сплатити 728 гривень. З них: 85 гривень державного мита (п. 6               

ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито») [47]; 352 

гривні – вартість самої адміністративної послуги (зазначено в Постанові 

Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг 

у сфері міграції») [16]; 291 гривня – вартість бланку посвідки на постійне 

проживання з безконтактним електронним носієм (зазначено в Наказі ДМС 

«Про затвердження Класифікаторів») [56]. 

Не всі адміністративні послуги у сфері міграції є платними. Є деякі 

послуги у сфері міграційних правовідносин, які надаються ДМС безоплатно.  

Мова йде про: видачу паспорта громадянина України вперше; 

вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 

громадянином 25- і 45-річного віку; видачу тимчасового посвідчення 

громадянина України; видачу довідки про припинення громадянства 

України; видачу довідки про реєстрацію особи громадянином України; 

прийняття заяви про набуття громадянства України (крім прийняття заяви 

про прийняття до громадянства України); продовження строку дії 

посвідчення біженця (здійснюється під час перереєстрації біженця); 

продовження строку дії посвідчення особи, яка потребує додаткового 

захисту; видачу посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист; 
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продовження строку дії посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист; 

оформлення та видачу довідки про звернення за захистом в Україні; 

продовження строку дії довідки про звернення за захистом в Україні; видачу 

посвідчення особи на повернення в Україну; видачу довідки про особу, яка 

добровільно повертається; оформлення документів для виїзду громадян 

України за кордон на постійне проживання. 

Варто відмітити, що фахівці висловлюють різні думки стосовно 

доцільності встановлення плати за надання адміністративних послуг.  

Зокрема, деякі з них висловлюють позицію щодо суттєвого завищення 

вартості окремих адміністративних послуг. Свою думку вони аргументують 

тим, що встановлена вартість, часто перевищує сукупність часових та 

трудових витрат, які необхідно відшкодувати.  

Не завжди необхідно брати до уваги такий критерій. Адже слід 

враховувати, що суб’єкти, які звертаються за отриманням адміністративної 

послуги платять податки, за рахунок яких утримується апарат держав                 

[8, с. 115].   

Така думка має право на існування. Проте, стосовно адміністративних 

послуг у сфері міграції вони не в повній мірі є доцільною. Адже, варто 

враховувати, що суб’єктами, які отримують багато з таких послуг є іноземці 

та особи без громадянства, які мають окремий правовий статус. 

Крім цього, варто також звернути увагу на нормативне формулювання, 

яке міститься в ст. 11 Закону України «Про адміністративні послуги». В ній 

зазначено, що розмір плати за надання адміністративної послуги 

(адміністративного збору) і порядок її справляння визначаються законом з 

урахуванням її соціального та економічного значення [46]. 

Тобто, встановлено орієнтири визначення розміру плати за надання 

адміністративної послуги. Він залежить від соціального та економічного 

значення. Вважаємо, що таке формулювання є оціночним. Адже, 

законодавством не встановлено додаткових критеріїв порядку визначення.  
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Більш детальний опис окремих елементів механізму надання 

адміністративних послуг ДМС наведений в додатку Б.  

Аналізуючи практичні аспекти діяльності територіальних підрозділів 

ДМС, варто виділити ще одну негативну особливість, яка свідчить про те, що 

переформатування діяльності цього органу в сторону новітніх концепцій 

публічного управління повністю не відбулося. Тобто, людина, її права та 

свободи ще не зайняла основоположну роль в існуючій моделі управління.  

Так, на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень міститься 

досить багато судових рішень, якими задовольняються повністю або 

частково позови фізичних осіб до територіальних органів ДМС про визнання 

дій незаконними, зобов’язання вчинити певні дії. 

Суть таких справ полягає в тому, що певній особі без наявності 

правових підстав та з порушенням встановленої процедури відмовляють в 

обміні посвідки на постійне проживання. 

Так, наприклад, рішенням Одеського окружного адміністративного 

суду від 13.05.2019 року у справі №815/2621/18 було задоволено вимоги 

Особи_1 до Головного управління державної міграційної служби України в 

Одеській області про визнання протиправними дій відповідача щодо відмови 

позивачу у зміні посвідки на постійне проживання в Україні у зв’язку із 

досягненням ним 25-річного віку та зобов’язано відповідача замінити 

позивачу посвідку на постійне проживання в Україні.  

Позовні вимоги позивач обґрунтовані тим, що у зв’язку із досягненням 

25-річного віку, він звернувся до Малиновського відділу у м. Одесі 

Головного управління державної міграційної служби України в Одеській 

області щодо зміни посвідки на постійне проживання в Україні, однак не 

отримав у семиденний термін, як це передбачено законодавством України 

нову посвідку, а отримав відповідь про те, що його заява прийнята до 

розгляду та відносно нього розпочато процедуру скасування дозволу на 

імміграцію з підстав його видання всупереч Закону України «Про 

імміграцію». 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_05_31/pravo1/T012491.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_05_31/pravo1/T012491.html?pravo=1
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Відповідач позов не визнав, керуючись при цьому п. 4.5. розділу ІV 

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15.07.2013 року №681 

«Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення 

посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання». 

Ця норма наділяє працівника територіального органу чи підрозділу 

ДМС у випадку правом у разі звернення особи за обміном посвідки 

здійснювати перевірку підстав для такого обміну, встановлювати відсутність 

підстав для прийняття рішення про відмову у видачі посвідки. Тобто 

працівник ДМС має право проводити перевірку правомірності видачі дозволу 

на імміграцію в Україну, що документується посвідкою на постійне 

проживання.  

Такі дії були вчинені відповідачем, розпочато процедуру скасування 

дозволу на імміграцію в України позивача та на момент звернення позивача з 

цим позовом до суду, головним управлінням ще не було прийнято рішення 

про скасування посвідки. 

Відповідач листом №5/3-290286 від 10.05.2018 року повідомило 

позивача про те, що заява про обмін посвідки на постійне проживання в 

Україні у зв’язку із досягненням 25-річного віку прийнята до розгляду 

Головним управлінням державної міграційної служби України в Одеській 

області. Головним управлінням здійснюється перевірка наявності підстав для 

обміну посвідки та відсутності підстав для прийняття рішення про відмову у 

видачі посвідки, передбачених п. 17 «Порядку оформлення, виготовлення і 

видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове 

проживання».  

Проведеною перевіркою встановлено, що надання позивачу дозволу на 

імміграцію в Україну та документування посвідкою на постійне проживання 

було здійснено усупереч Закону України «Про імміграцію», а тому, на 

підставі вимог абз. 3 п. 2.9 розділу ІІ Тимчасового порядку розпочато 

процедуру скасування дозволу на імміграцію в Україну, про результати якої 

позивача буде повідомлено додатково у встановлений Законом термін. 
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Такі дії відповідача щодо відмови позивачу у зміні посвідки на 

постійне проживання в Україні у зв’язку із досягненням ним 25 річного віку 

суд визнав протиправними. 

Аргументовано було це тим, що згідно законодавства після спливу 

семиденного строку з дня подачі позивачем заяви про обмін посвідки на 

постійне проживання у зв’язку із досягнення ним 25-річного віку на адресу 

Головного управління державної міграційної служби України в Одеській 

області в Одеській області, цим органом мало бути прийнято рішення про 

видачу нової посвідки, або відмови у її видачі із зазначенням підстав, 

передбачених п. 17 «Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на 

постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання». 

Однак, відповідачем було прийнято інше рішення, яке не передбачено 

нормами законодавства, яким фактично позивача повідомлено про відмову в 

обміні посвідки з підстав проведення процедури скасування дозволу на 

імміграцію в Україну, яке до того ж прийнято вже після спливу 7 денного 

терміну на його розгляд. 

При цьому, суд звернув увагу на те, що на час направлення позивачу 

листа №5/3-290286 від 10.05.2018 року дозвіл на імміграцію позивача в 

Україну не скасований, а тому у відповідача не було будь-яких підстав не 

обмінювати посвідку на постійне проживання позивача в Україні в зв’язку з 

досягненням 25-річного віку. 

Таким чином, відсутність рішення про скасування дозволу позивача на 

імміграцію в Україну, враховуючи порушення відповідачем норм 

законодавства при розгляді заяви позивача, будь-яких підстав не обмінювати 

позивачу посвідку на постійне проживання у зв’язку із досягнення 25-річного 

віку у відповідача не було та у суду були всі підстави для зобов’язання 

відповідача вчинити такі дії [80].  

Отже, можна зробити висновок, що дії відповідача не гуртувалися на 

нормах законодавчих актів, а тому порушили права іноземного громадянина.  
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Крім цього, є ще одна категорія справ, яка часто розглядається в судах і 

пов’язана із виданням документів лише українською мовою. Зокрема, це 

стосується паспорту громадянина України у формі книжки. 

Незважаючи на те, що в Україні передбачено отримання паспорту у 

формі ID-картки є окремі випадки, коли фізичній особі видається паспорт 

зразка 1994 року. Зокрема, це відбувається за рішенням суду, що набрало 

законної сили про зобов’язання ДМС оформити та видати такий паспорт. 

Детально це регламентовано Наказом МВС України «Про затвердження 

Тимчасового порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України» 

[64]. 

Цей та інші підзаконні нормативно-правові акти передбачають 

заповнення паспорту українською мовою на першій сторінці та російською 

мовою на другій сторінці. 

Раніше, хоча такі випадки можуть бути й нині, фізичні особи вимагали 

від територіальних органів ДМС видати паспорт, що оформлений лише 

українською мовою.  

Правовою основою такої вимоги є ст. 13 Закону України «Про засади 

державної мовної політики», яка визначає мову записів відомостей про 

власника у паспорті громадянина України або документі. Вони виконуються 

державною мовою і поруч, за вибором громадянина, однією з регіональних 

мов або мов меншин України [51].   

Так, наприклад, Постановою Сумського окружного адміністративного 

суду від 21.05.2015 року у справі №818/1060/15було частково задоволено 

вимоги позивача – Особи_1. 

Суть справи полягала в тому, що в лютому 2015 року через Центр 

надання адміністративних послуг позивач звернувся до Управління 

державної міграційної служби України в Сумській області з заявою про 

видачу йому паспорта громадянина України взамін пошкодженого, 

зазначивши при цьому про бажання отримати паспорт, оформленого лише 

українською мовою. Однак, у видачі паспорта йому було відмовлено з 
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підстави невідповідності заяви  вимогам Порядку оформлення та видачі 

паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС України №320 

від 13.04.2012 року. 

Представник відповідача проти позову заперечила та пояснила, що 

заява позивача про видачу паспорта була оформлена не вірно, оскільки 

містила запис «прошу видати паспорт лише українською мовою», що 

суперечить  Додатку 1 до Порядку  оформлення та видачі паспорта 

громадянина України. Також, відповідно до  Постанови Верховної 

Ради  України «Про затвердження положення про паспорт громадянина 

України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України 

для виїзду за кордон» та вищезгаданого Порядку записи у паспорті 

громадянина України  виконуються виключно  українською та російською 

мовами.   

На думку суду, відмова Управління державної міграційної служби 

України в Сумській області не узгоджувалася з приписами чинного 

законодавства, що регулює питання оформлення паспорту громадянина 

України, виходячи з ст. 13. Закону України «Про засади державної мовної 

політики» що передбачає мову окремих відомостей, що зазначаються у 

паспорті або в документі, що його заміняє. Вони записуються державної 

мовою та за вибором громадянина, однією з регіональних мов або мов 

меншин України [51]. 

На підстав аналізу ст. 28 Закону України «Про засади державної мовної 

політики», можна зробити висновок, що правила зазначення імені 

громадянина України, що здійснюється державною мовою відповідно до 

правил українського правопису. Якщо це стосується регіональної мови або 

мов меншин України вони зазначаються відповідно до існуючих 

нормативів [51]. 

Також цей нормативно-правовий акт наділяє кожного громадянина 

правом використовувати своє прізвище та ім’я (по батькові) рідною мовою 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_11_13/pravo1/RE21401.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_11_13/pravo1/RE21401.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_159/ed_2015_03_19/pravo1/T125029.html?pravo=1#159
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_159/ed_2015_03_19/pravo1/T125029.html?pravo=1#159
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згідно із існуючих традицій цієї мови, а також правом на їх офіційне 

визнання.  

Використовуючи це право, запис прізвища та імені (по батькові) 

громадянина в паспорті громадянина України, паспорті для виїзду за кордон 

та інших документах виконується у транскрипції з української, російської 

або іншої мови за вибором громадянина [51]. 

Положення цього акту мають основоположне значення серед чинних 

нормативно-правових актів, норми яких повинні відповідати їх змісту. Їх 

застосування відбувається лише у випадку, якщо вони не суперечать цьому 

Закону [51].  

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 

її спеціальний статус» встановлює норму, згідно якої всі документи 

оформляються українською мовою, за винятком встановлених 

законодавством випадків, коли друкована  інформація в них наводиться й 

іноземними мовами( ч.1, ч. 2 ст. 17) [49].  

При цьому ст. 21 цього Закону, яка визначає порядок видачі паспорта 

громадянина України передбачає наявність в ньому записів українською та 

англійськими мовами [49].  

Зважаючи на співвідношення закону та підзаконного нормативного 

акту, та на час  прийняття  і  набрання чинності  Закону України «Про засади 

державної мовної політики» та  Закону України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», суд вважає, що саме ці 

нормативні акти мають бути застосовані до спірних правовідносин, тому 

посилання відповідача лише на Порядок  оформлення та видачі паспорта 

громадянина України могло мати місце лише в частині, що не суперечить 

закону. 

Враховуючи викладене,  суд вирішив,  що відмова Управління 

Державної міграційної служби України в Сумській  області видати 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_210/ed_2014_10_14/pravo1/T125492.html?pravo=1#210
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_03_19/pravo1/T125029.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_03_19/pravo1/T125029.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_10_14/pravo1/T125492.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_10_14/pravo1/T125492.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_10_14/pravo1/T125492.html?pravo=1
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позивачу  паспорт, оформлений лише українською мовою  була 

протиправною [44]. 

Незважаючи на існуючі судові рішення та можливість отримання 

паспорту громадянина зразка 1994 року, окремими підзаконними 

нормативно-правовими актами передбачено форму його бланка, де 

зазначається інформація як українською, так і російською мовами.  

Нині діючі закони в Україні передбачають для таких документів 

зазначення в них інформації державною мовою і поруч, за вибором 

громадянина, однією з регіональних мов або мов меншин України. Це може 

бути як російська, так і угорська, болгарська та інші.   

Тобто, сьогодні положення деяких підзаконних нормативних актів не 

відповідають законам.  

Отже, підсумовуючи вищезазначене, варто відмітити, що після 

проголошення Україною незалежності розпочався процес активної правової 

регламентації механізму надання адміністративних послуг з метою 

забезпечення прав та свобод людини в нашій державі.  

Закон України «Про адміністративні послуги» передбачає обов’язкові 

вимоги щодо затвердження інформаційних та технологічних карток на кожну 

адміністративну послугу. 

В них також міститься інформація щодо строків та місця надання, 

вартості, переліку необхідних документів. 

Ці аспекти регламентовані підзаконними нормативно-правовими 

актами: актами Кабінету Міністрів України та наказами ДМС. 

Позитивним, на нашу думку, є можливість електронного запису через 

Єдиний державний портал адміністративних послуг, офіційний веб-сайт 

ДМС на прийом до спеціаліста ДМС для отримання консультації, подання 

документів стосовно надання адміністративних послуг. 

Створення такого механізму свідчить про практичне застосування 

інструментів електронного урядування, що сприяє ефективній діяльності 
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уповноважених суб’єктів, дозволяє економити бюджетні кошти та створює 

комфортні умови для отримання громадянами адміністративних послуг. 

Поряд з цим, варто виділити й деякі недоліки. Мова йде про: прив’язку 

до місця реєстрації особи для отримання паспорту громадянина України 

вперше; загальний розмір плати за окремі адміністративні послуги 

визначається різними актами; порушення прав людини працівниками 

територіальних органів ДМС, що виражається у недотриманні вимог 

законодавчих актів; невідповідність норм підзаконних актів вимогам законів 

(зокрема, щодо мови оформлення окремих документів). 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

 

Вже двадцять років в Україні триває адміністративна реформа, в межах 

якої відбувається удосконалення інституту адміністративних послуг, адже він 

є одним із невід’ємних елементів сучасних моделей публічного управління, 

від ефективності якого залежить стан взаємовідносин між державою та 

людиною.  

За цей час було прийнято значну кількість нормативно-правових актів 

(законів та підзаконних актів) як універсальної дії, норми яких визначають 

засади надання різних адміністративних послуг, так і спеціальні, що 

стосуються лише міграційних послуг. 

Загальні правові акти передбачають обов’язкові вимоги щодо 

затвердження інформаційних та технологічних карток на кожну 

адміністративну послугу. На рівні підзаконних актів встановлено вимоги 

щодо строків та місця надання послуг, їх вартості, переліку необхідних 

документів, які має подати особа. 

Позитивним, на нашу думку, є можливість здійснення запису на 

прийом до спеціаліста ДМС через мережу Інтернет та отримання 
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консультацій через електронні сервіси міграційної служби – Viber та 

Telegram. 

Створення такого механізму свідчить про практичне застосування 

інструментів електронного урядування, що має свої суттєві переваги. 

Поряд з цим, варто виділити й деякі існуючі недоліки. Мова йде про: 

прив’язку до місця реєстрації особи для отримання паспорту громадянина 

України вперше; загальний розмір плати за окремі адміністративні послуги 

визначається різними актами; недотримання вимог законодавчих актів 

працівниками територіальних органів ДМС, через яке фізичні особи змушені 

звертатися до суду за захистом своїх прав; невідповідність норм підзаконних 

актів вимогам законів (зокрема, щодо мови оформлення окремих 

документів). 
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РОЗДІЛ 3 

ВДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

ОРГАНАМИ ТА ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

 

3.1 Організаційні засади підвищення доступності та якості 

адміністративних послуг 

 

Прагнення побудувати в Україні нову модель публічного управління 

має бути підкріплена дієвими заходами з реформування системи органів 

виконавчої влади, державної служби та інших органів влади. 

Особливе місце у процесі реформування публічного управління 

відводиться адміністративним послугам. Адже, від того, настільки ефективно 

працює зазначена сфера залежить рівень взаємовідносин між державою та 

народом, стан забезпечення прав та свобод людини. 

Слід відзначити, що в розвинених європейських країнах вже давно 

запроваджені людиноорієнтовані моделі обслуговування громадян. 

Їх суть полягає в тому, що в практику державного управління 

запроваджуються принципи приватного сектору, які дозволяють зробити 

його більш гнучким та направленим на обслуговування населення. Про 

ефективність її функціонування та органів державної влади свідчать дані 

наданих оцінок споживачами послуг.   

Адміністративні послуги також оцінюються ними. Основними 

критеріями є: продуктивність, своєчасність, професіональність, 

компетентність, комфортність та інші [31, с. 4]. 

Крім цього, особливістю моделей публічного управління в країнах 

Європи є активне застосування інформаційних технологій.  

В науковій літературі відзначається, що така тенденція обґрунтовує 

існуюче бачення щодо інформації, яка вважається стратегічним ресурсом 
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держави та суспільства.  Використання таких механізмів в здійсненні 

управлінської діяльності є актуальним та необхідним. Адже це сприяє 

прийняттю ефективних управлінських рішень [32, с. 39]. 

Серед принципів, на яких ґрунтується державна політика у сфері 

надання адміністративних послуг виділяють: верховенство права, 

стабільність; рівність перед законом; відкритість та прозорість; оперативність 

та своєчасність; доступність інформації про надання адміністративних 

послуг; захищеність персональних даних; раціональна мінімізація кількості 

документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання 

адміністративних послуг; неупередженість та справедливість; доступність та 

зручність для суб’єктів звернень (ст. 4 Закону України «Про адміністративні 

послуги») [46]. 

Одним із критеріїв оцінки якості надання адміністративних послуг є їх 

доступність. Його зміст можна розуміти по-різному.  

Проте, існує його нормативне трактування, що відображене в 

Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої 

влади». 

Згідно нього, доступність – це фактична можливість фізичних та 

юридичних осіб звернутися за адміністративною послугою.  

Це включає в себе окремі елементи, пов’язані з: територіальною 

наближеністю та розташуванням уповноваженого органу до заявника; 

існуванням відповідного автомобільного сполучення та місць тимчасової 

стоянки транспортних засобів; створенням можливостей безперешкодного 

доступу до будівлі необхідного адміністративного органу; наявністю бланків 

заяв чи інших документів, заповнення яких є необхідним для отримання 

адміністративної послуги; розміщенням таких бланків в мережі Інтернет, що 

створює особі додаткові можливості для їх використання; врахуванням 

побажань отримувачів послуг щодо процесу їх надання [28].  
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Доступність адміністративних послуг тісно поєднаний з критерієм 

зручності. 

Він передбачає існування декількох способів звернення особи за 

адміністративною послугою (шляхом особистої подачі документів, 

відправлення їх поштою, через мережу Інтернет); практична реалізація 

принципу «єдиного вікна»; існування затвердженого в установленому 

порядку графіка роботи адміністративного органу, визначення часу прийому 

документів від фізичних та юридичних осіб, що відбуватися з урахуванням 

потреб заявників; існування додаткових можливостей для оплати 

адміністративного збору в будівлі уповноваженого органу [28]. 

Крім цього, доступність також розуміють як можливість оплати 

адміністративного збору в зручному для отримувача послуги місці, наявність 

необхідної інформації про суб’єкт, що надає послуги та порядок їх надання 

[88, с. 348]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що доступність як один із 

критеріїв оцінки якості надання адміністративних послуг включає в себе 

значну кількість елементів. Серед них: територіальне місце розташування 

уповноважених органів, транспортне сполучення, наявність необхідної 

інформації про послуги та урахування інтересів, потреб отримувачів послуг  

у  процесі організації надання адміністративних послуг.   

Незважаючи на значні здобутки, яких Україна досягла у сфері 

адміністративних послуг, існуюча нормативна база та практика їх надання 

свідчить про необхідність й подальшого їх вдосконалення. 

Зокрема, на підставі аналізу функціонування ДМС та порядку надання 

нею адміністративних послуг варто виділити декілька основних напрямків, 

яким необхідно приділити увагу задля забезпечення їх доступності. 

1. Створення додаткових можливостей для доступу населення до 

адміністративних послуг. 

Так, нещодавно в деяких містах України (Київ, Одеса, Львів, Дніпро, 

Харків, Рівне, Луцьк, Дубни, Сарни) були створені можливості для 



68 
 

отримання адміністративних послуг не безпосередньо в місцях 

розташування уповноважених органів, а за місцем перебування самого 

заявника. Мова йде про роботу станції з виїзного оформлення закордонних 

біометричних паспортів та ID-карток, що технічно розташовується в 

мікроавтобусі. Особа має подати заявку за визначеним номером телефону, і 

в обумовлений час та місце така станція прибуває для оформлення 

документів. Оплата за надання таких послуг здійснюється на місці. Повна 

вартість залежить від кількості осіб. До неї також включаються витрати з 

виїзного оформлення та мобільної видачі, вартість адміністративної 

послуги, бланку і його персоніфікації, банківська комісія при сплаті 

готівкою. Так, наприклад, в місті Києві (виїзд до 50 кілометрів) для 

оформлення закордонного паспорту 6 особам буде коштувати для кожного 

– 1986 гривень (всього вартість замовлення – 11916 гривень) [13]. 

Про готовність паспорту особу повідомляють телефоном. Його 

отримати можна або за місцем розташування центру «Паспортний сервіс» 

або скористатися послугою мобільної видачі за додаткову плату. 

Таким чином, на нашу думку, виїзне оформлення деяких документів 

створить передумови для підвищення рівня доступності адміністративних 

послуг у сфері міграції (особливо для осіб з обмеженими можливостями, 

сільського населення). Тому, потрібно й надалі поширювати таку практику та 

розширювати географію роботи виїзних станцій. 

2. Внесення змін до законодавства шляхом встановлення норми 

щодо подачі документів для отримання паспорту у формі ID-картки за 

місцем звернення, а не за місцем державної реєстрації особи.  

Така можливість вже технічно давно існує. Оскільки результатом 

процесу інформатизації є ведення не паперової картотеки (як було раніше), а 

електронної. Тому, кожен працівник певного територіального ДМС має 

доступ до необхідної інформації про особу.  
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Таке нововведення можна обґрунтувати й необхідністю забезпечення 

прав не тільки громадян України, а й внутрішньо переміщених осіб, які 

змушені були переїжджати на нове місце проживання у зв’язку з окупацією 

Донецької та Луганської областей незаконними формуваннями та 

проведенням антитерористичної операції.  

3. Доступність інформації про адміністративну послугу. 

Не варто забувати про те, що отримувачами значної кількості 

адміністративних послуг є іноземці. Не завжди рівень їх володіння 

українською мовою є достатнім для розуміння інформації щодо умов 

отримання адміністративної послуги.  

У зв’язку з цим, варто забезпечити територіальні органи ДМС 

інформаційними путівниками, в тому числі й на англійській мові, які містили 

б інформацію про порядок отримання необхідної послуги. Це б, на нашу 

думку, скоротило час їх особистого візиту до органів ДМС та час 

консультування працівниками. В кінцевому результаті це позитивно 

вплинуло б на доступність та якість надання адміністративних послуг.  

4. Впровадження додаткових електронних сервісів.  

Розвиток інформаційного суспільства обумовлює необхідність надання 

адміністративних послуг в електронній формі. Перевагами такої форми в 

усьому світі є зменшення матеріальних та часових ресурсів на надання 

адміністративних послуг, бюджетних видатків на утримання органів влади. 

Зазначені переваги обґрунтовують необхідність все більшого 

переведення адміністративних послуг в електронний формат.  

За прикладами інших держав електронна процедура передбачає 

можливість отримання фізичною особою чи представниками юридичної 

особи необхідних документів чи інформації в онлайн-режимі, без 

відвідування органу влади, не прив’язуючись при цьому до його графіку 

роботи [90, с. 246]. 

Зарубіжний досвід функціонування електронних адміністративних 

послуг засвідчив свою корисність та доцільність. Тому, 16.11.2016 року була 
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прийнята Концепція розвитку системи електронних послуг в Україні, 

затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України №918-р [72].  

Її прийняття обумовлено необхідністю окреслення напрямів, 

механізмів та строків побудови ефективної системи електронних послуг в 

нашій державі, яка б була спрямована на задоволення інтересів та потреб 

фізичних та юридичних осіб шляхом надання доступних, зручних, прозорих, 

безпечних, економічно вигідних, оперативних електронних послуг. 

Задля досягнення цієї мети мають використовуватися окремі принципи, 

змістом яких є зосередження на споживачеві; безпека та захист особистої 

інформації; дебюрократизація та спрощення адміністративних процедур; 

прозорість; відкритість та повторне використання (здібність надавачів 

адміністративних послуг взаємодіяти із отримувачами, використовуючи 

інформацію та технічні рішення один одного); технічна нейтральність; 

ефективність і результативність [72]. 

Реалізація Концепції розрахована на період до 2020 року [72]. 

На нашу думку, в межах реалізації затвердженої Концепції необхідно 

розробити мобільні додатки, за допомогою яких би особа оперативно змогла 

отримати інформацію про роботу територіальних підрозділів, перелік 

документів, необхідних для отримання всіх послуг, що надаються ДМС та ін.  

Крім цього, можна було запровадити механізм оформлення деяких 

документів через мережу Інтернет. Наприклад, оформлення посвідчення 

біженця чи здійснити реєстрацію, зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування особи.  

Крім заходів щодо доступності адміністративних послуг, що надаються 

ДМС, варто також говорити й про ще одну загальну проблему, яка стосується 

всіх адміністративних послуг. 

Зокрема, мова йде про їх вартість, яка визначається не одним, а 

багатьма нормативними актами, що на практиці призводить до певних 

незручностей. 
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Тому, на нашу думку, варто прийняти єдиний нормативно-правовий 

акт, який би встановлював плату за адміністративні послуги.  

Адже, як було зазначено раніше в роботі сума коштів, яку особа 

зобов’язана оплатити для отримання посвідки на постійне місце проживання 

визначається трьома нормативними актами: Декретом Кабінету Міністрів 

України «Про державне мито», Постановою Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції»), Наказом 

ДМС «Про затвердження Класифікаторів». 

З іншої сторони, розмір плати за подання заяв про прийняття у 

громадянство України визначений Декретом Кабінету Міністрів України 

«Про Державне мито» і становить 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів 

громадян (8 гривень 50 копійок) [47]. 

Таким чином, ми сьогодні маємо дві основні проблеми. По-перше, 

хаотичність формування законодавства стосовно встановлення 

адміністративного збору та необґрунтований розмір за окремі 

адміністративні послуги у сфері міграції.  

На існування таких проблем неодноразово звертали увагу й інші 

науковці, фахівці.  

Зокрема, в збірнику матеріалів («Адміністративні послуги: стан і 

перспективи реформування») за редакцією В. П. Тимощука та                                

О. В. Курінного наголошується на існування значної кількості нормативних 

актів різної юридичної сили, які визначають розмір плати за адміністративні 

послуги. 

При цьому, в них використовуються неоднакові назви плати за 

адміністративні послуги («державне мито», «реєстраційний збір», 

«ліцензійний збір», «плата» тощо) та критерії її визначення. Зазвичай, їх 

розмір визначається в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян, є 

фіксованим або зазначений у відсотках; пов’язаний з мінімальною 

заробітною платою тощо [1, с. 17]. 
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Тобто, на нашу думку, в єдиному нормативному акті має бути 

відображена інформація про вартість адміністративного збору (оскільки нині 

в Законі України «Про адміністративні послуги» мова йде про лише 

адміністративний збір), що включатиме в себе єдину загальну назву такого 

збору (саме «адміністративний збір»), його розмір, що включатиме в себе 

вартість адміністративної послуги, вартість бланка документа та його 

персоналізацію, інші витрати та єдиний критерій його визначення. 

Можливо б всі ці аспекти доцільно було б відобразити в окремому 

спеціальному законі.  

Так, в 2015 році був розроблений проект Закону України «Про перелік 

адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання» [76]. 

Ним передбачено формування переліку платних та безоплатних послуг 

в різних сферах, що включає в себе 842 найменування.  

Не можна говорити про його досконалість. Навпаки, є позиція що він 

зможе виконувати функцій з дерегуляції.  

Фахівці вказують на теоретичну та практичну можливість невключення 

до цього переліку деяких послуг (зокрема, через технічні не доопрацювання, 

неуважність розробників тощо), які визначені в актах органів виконавчої 

влади. За наявності такого виникне питання щодо їх легітимності.  

Тобто мають місце прогалини щодо механізму формування ціни на 

адміністративні послуги (визначення конкретної суми адміністративного 

збору), їх максимального та мінімального розміру, порядку затвердження, 

сплати та перегляду [31, с. 17]. 

Незважаючи на існування такої позиції, на нашу думку, його 

прийняття є необхідним заходом з метою унормування переліку 

адміністративних послуг та порядку справляння адміністративного збору 

за їх надання. Існуючий проект необхідно доопрацювати та більш уважно 

поставитися до змістовного переліку адміністративних послуг.   

Розмір адміністративного збору є різним для кожної послуги.   
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Як вже було зазначено раніше в роботі законодавство передбачає 

формування вартості адміністративного збору залежно від  соціального та 

економічного значення адміністративної послуги [46]. 

Більш детальний порядок формування ціни адміністративної послуги 

регламентується Методикою визначення собівартості платних послуг.  

На нашу думку, вартість окремих адміністративних послуг у сфері 

міграції має бути збільшена відповідно до реальної собівартості. 

 Цією Методикою передбачено окремі складові собівартості 

адміністративної послуги. Вона складається з прямих матеріальних витрат; 

прямих витрат на  оплату  праці та відрахування на соціальні заходи; інших 

прямих витрат; непрямих витрат. 

Прямі матеріальні витрати  – це витрати на матеріали,  які 

використовуються під час надання адміністративної послуги. 

Прямі витрати на оплату  праці  формуються з урахуванням заробітної 

плати посадових осіб, які безпосередньо надають адміністративну послугу. 

Серед інших прямих витрат може також бути: оплата відряджень, 

автомобільних витрат,  послуг зв’язку працівників, діяльність яких пов’язана 

з наданням адміністративних послуг, якщо такі витрати передбачені 

встановленою процедурою надання послуги. 

До непрямих витрат необхідно відносини витрати на оплату: праці 

адміністративного, технічного персоналу; комунальних послуг, оренду 

приміщення; послуг з їх охорони, пожежної охорони, у яких надаються 

адміністративні послуги; зносу основних засобів  та нематеріальних активів 

(амортизації) [57].  

Для прикладу, можна навести розмір плати за подання заяв про 

прийняття у громадянство України, що становить 8 гривень 50 копійок.  

Розглядаючи загальний порядок отримання громадянства України та 

витрати, які існують протягом здійснення цього процесу, необхідно 

зазначену вартість збільшувати, включаючи в її склад не тільки витрати, які 

існують за подання самої заяви, але й інші витрати, які виникають в процесі 
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розгляду поданих документів Комісією при Президентові України з питань 

громадянства. 

Розмір адміністративного збору час-від-часу має переглядатися. Якщо 

існує термінова необхідність у отриманні адміністративної послуги її 

вартість має бути збільшена.  

Отже, резюмуючи вищезазначене, можна стверджувати, що одним із 

критеріїв якості адміністративних послуг є їх доступність.  

Доступність включає в себе значну кількість елементів.  Серед них: 

територіальне місце розташування уповноважених органів, транспортне 

сполучення, наявність необхідної інформації про послуги та урахування 

інтересів та потреб отримувачів послуг у процесі організації надання 

адміністративних послуг.   

Підвищення доступності та якості адміністративних послуг у сфері 

міграції можна досягти за рахунок: створення додаткових можливостей для 

доступу населення до адміністративних послуг (зокрема, шляхом роботи 

мобільної станції з виїзного оформлення документів); внесення змін до 

законодавства шляхом встановлення норми щодо подачі документів для 

отримання паспорту у формі ID-картки за місцем звернення, а не за місцем 

державної реєстрації особи; доступність інформації про адміністративну 

послугу (забезпечення міграційних органів інформаційними путівниками в 

тому числі й на англійській мові); впровадження додаткових електронних 

сервісів (мобільних додатків). 

Поряд з цим, існує необхідність у прийнятті єдиного закону, який би 

унормовував перелік адміністративних послуг та порядок його 

справляння.  

Вартість окремих адміністративних зборів, зокрема, щодо подання 

заяви про прийняття до громадянства України має бути збільшена відповідно 

до реальної собівартості адміністративної послуги. 
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3.2 Удосконалення роботи державних службовців у сфері надання 

адміністративних послуг 

 

 

Одним з ключових елементів ефективного врядування та розбудови 

держави, яка б працювала в інтересах громадян, є належним чином 

організована система державної служби. Адже саме державні службовці 

забезпечують виконання функцій держави. 

Як зазначається з цього приводу окремими вченими, державна служба 

відіграє невід’ємну роль в організації механізму функціонування держави, 

створює практичні можливості для реалізації завдань і функцій держави.  

Саме державна служба є найпершим організаційним засобом 

виконання державою своїх завдань [77]. 

Варто відмітити, що в основу сучасного реформування державного 

управління та державної служби, зокрема, були закладені принципи 

державного управління SIGMA (Support for Improvement in Governance and 

Management – Програма підтримки вдосконалення врядування та 

менеджменту) [95]. 

Зазначена Програма була розроблена за спільною ініціативою ЄС та 

Організації економічного співробітництва та розвитку. Підставою її 

створення слугувала потреба у наданні допомоги країнам Центральної та 

Східної Європи з модернізації їх систем державного управління. Вказана 

програма має основоположне значення у процесі наближення законодавства 

країн-кандидатів до вступу у ЄС до вимог цієї Спільноти [95]. 

Використання європейських стандартів в державній службі України 

обумовлено курсом України на інтеграцію України в ЄС.  

Адже, очевидним є той факт, що ЄС вимагає від держав-кандидатів на 

вступ поділяти цінності Євросоюзу, що є умовою членства в ЄС, а процес 

інтеграції до ЄС неминуче спонукає до політичних, економічних та 

http://www.oecd.org/site/sigma/
http://www.oecd.org/site/sigma/
http://www.oecd.org/site/sigma/
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соціальних реформ в тих державах, що бажають інтегруватися до ЄС                   

[37, с. 19]. 

Як зазначає Ю. В. Палагнюк, швидкість і масштаби економічної 

інтеграції залежать від багатьох факторів та послідовності заходів, ужитих 

Україною, її спроможності забезпечити практичне втілення задекларованих 

пріоритетів. Загалом же державна політика України щодо курсу на 

євроінтеграцію допомагає прискорити стабілізаційні процеси в тому числі і в 

економіці нашої держави, адже стандарти ЄС є тотожними тим орієнтирам, 

які стоять перед Україною у побудові економічних відносин за зразком 

провідних європейських держав [35, с. 26]. 

В документі SIGMA «Принципи державного управління» були 

сформульовані європейські стандарти належного врядування. 

Ці адміністративні принципи є не просто ідеями, що базуються на 

добрій волі; вони містяться в інститутах і адміністративних процедурах на 

всіх рівнях. 

Ці принципи визначають, що саме належне врядування означає на 

практиці, та окреслюють основні вимоги до добре функціонуючої системи 

органів державного управління.  

Принципи сформульовані на основі міжнародних стандартів і вимог, а 

також належних практик держав – членів ЄС та/або країн Організації 

економічного співробітництва та розвитку. Принципи державного управління 

визнані деякими країнами як перелік стандартів та система принципів і 

критеріїв для оцінки реформ державного управління.  

Учасники державної сфери юридично зобов’язані дотримуватись цих 

правових принципів, які повинні погоджуватися і захищатися незалежними 

контролюючими органами, системами юстиції та судового 

правозастосування, парламентськими перевірками і забезпечення 

можливостей для задоволення звернень громадян та юридичних осіб [20]. 

Мова йде про принцип верховенства закону та правової компетенції 

(виконання обов’язків у відповідності із законом, прийняття рішень лише по 
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тим питанням, які знаходяться в межах їх правової компетенції), принцип 

співмірності (адміністративні дії повинні бути співрозмірні з метою, яку 

планується досягнути без порушення прав людини в більшій мірі, ніж це 

необхідно для досягнення цієї мети), принцип своєчасності (прийняття 

рішень та вчинення дій не повинно відбуватися із затримкою, оскільки це 

може призвести до негативних наслідків та порушення прав людини), 

принцип професійності та професійної чесності (державні службовці при 

виконання, покладених на них завдань повинні бути неупередженими та 

професійно незалежними). 

Принцип відкритості та прозорості передбачає, що орган є доступним 

для зовнішньої ретельної перевірки, а прозорість передбачає, що після 

ретельного огляду орган буде «видно наскрізь» для цілей докладної 

перевірки і нагляду.  

Принцип підзвітності передбачає, що особа чи орган повинен пояснити 

та обґрунтувати свої дії перед іншим. 

Принцип ефективності та результативності. Ефективність досягається 

за рахунок забезпечення ефективного врядування на практиці, підвищення 

ефективності виконання завдань, застосування ефективної системи 

управління ризиками, використання достовірної інформації, консультацій і 

порад [20]. 

У 2018 році SIGMA провела дослідження та надала Звіт про базові 

вимірювання принципів державного управління і відзначила про існування 

суттєвих проблем у сфері державної служби та управління персоналом [23].  

З детальним змістом стану окремих показників можна ознайомитися в 

додатку В.  

Стан законодавчої бази та організації підбору на державну службу, що 

забезпечує ефективний відбір кандидатів, які бажають вступити на державну 

службу, забезпечення бажаних результатів з точки зору конкурентних, 

чесних та недискримінаційних призначень, які підвищують привабливість 
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шукачів роботи та ефективність роботи державного сектору був оцінений на 

2 бали з 5 можливих.  

Таким чином, виходячи з вищезазначеного можемо говорити про 

необхідність подальшого вдосконалення державної служби в Україні. 

На основі результатів аналізу функціонування цього інституту в межах 

України та в ДМС варто сформувати декілька, на нашу думку, основних 

загальних та спеціальних змін, які позитивно вплинуть й надання 

адміністративних послуг в у сфері міграції. 

1. Боротьба з корупцією.  

Корупція – це не просто негативне явище. Дослідники говорять про неї 

як про складний феномен, який має місце в більшості держав світу і не 

залежить від окремих факторів їх розташування, кількості населення тощо.  

Вона впливає на суспільство, знецінюючи існуючі соціальні цінності та 

обрані пріоритети розвитку, потреби членів соціуму [91, c. 182]. 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 року №1700-VII корупція – використання особою, зазначеною у    

ч. 1 ст. 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з 

ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття 

такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи 

інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної 

вигоди особі, зазначеній у ч. 1 ст. 3 цього Закону, або на її вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 

протиправного використання наданих їй службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей [50]. 

У правовій літературі існує плюралізм думок щодо точного визначення 

поняття «корупція». Деякі науковці розглядають з точки зору його широкого 

та вузького розуміння.  

В основу широкого тлумачення закладається процес деградації 

існуючих владних структур, умисне використання відповідальними особами 

за реалізацію функцій держави, власного посадового становища, статусу й 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
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авторитету з метою отримання користі для задоволення власних потреб, 

збагачення чи для задоволення потреб інших, пов’язаних з ним осіб [3, с. 2]. 

Натомість, суть вузького розуміння полягає в тому, що корупція – це 

випадок, за якого уповноважена особа приймає неправомірне рішення, за яке 

отримує певну незаконну винагороду (матеріального чи нематеріального 

характеру) [3, с. 2]. 

Так, місце України в світовому рейтингу «Індекс сприйняття корупції» 

за 2018 рік свідчить про загальний стан у цій сфері в нашій державі.  

Адже, Україні за результатами опитувань експертів та представників 

бізнесу, вдалося набрати лише тридцять два бали зі ста можливих. Це трохи 

кращий результат, ніж торік. Проте, наявність таких балів дало можливість 

посісти нашій державі 122-е, розділивши його з Малі, Малаві та Ліберією 

[86].  

Такий підсумок 2018 року дає підстави говорити експертам про 

відсутність належної політичної волі, яка б стала каталізатором проведення 

швидких необхідних та незворотних реформ. 

Обраній в Україні владі не вдалося виконати міжнародні рекомендації, 

що надавалися компетентними установами [86].  

Одним із ключових елементів реформування державної служби було 

належне мотивування державних службовців задля зниження рівня корупції 

в органах державної влади. Проте, як показують дані досліджень, це суттєво 

не допомогло. 

З першого погляду, можна було б сказати, що єдиним виходом із цієї 

ситуації є посилення кримінальної відповідальності за аналогом, наприклад, 

Китаю. 

За деякими даними, щороку в Китаї за корупцію та хабарництво 

розстрілюють в середньому тисячу людей. З початку реформ (35 років у 

в’язницях перебувало 1 млн. корупціонерів). Кримінальна відповідальність в 

цій країні не базується на принципах гуманізму. Адже за сто доларів хабара 

передбачено покарання у виді дев’яти років позбавлення волі, а якщо, ці 
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кошти взяли двоє китайських посадовців, це вважається корупційною 

змовою, за що передбачено покарання у виді позбавлення волі на двадцять 

п’ять років [45].  

Часто саме зі сторони китайських бізнесменів лунають твердження про 

інвестиційну привабливість для них України. Проте, у зв’язку з наявністю 

високого рівня корупції, вони повноцінно не можуть тут працювати. 

На нашу думку, необхідно враховувати той факт, що викорінити на сто 

відсотків це негативне явище неможливо. Для зниження рівня корупції варто 

забезпечити реалізацію цілого комплексу заходів. 

Серед загальних заходів: 

– розбудова належного мотиваційного механізму.  

Адже, саме зацікавленість в результатах своє роботи в кінцевому 

результаті впливає на якість виконуваних завдань та удосконалення 

професійних вмінь працівника.  

Тому, науковцями пропонується до основних завдань сучасних 

керівників відносити створення дієвих систем мотивації праці, які б 

відповідали реаліям середовища функціонування організацій, ураховували б 

ієрархію потреб працівників та чинники впливу на процес винагородження 

[40]. 

На нашу думку, крім належного матеріального забезпечення,  

необхідно більше уваги приділяти нематеріальним формам. Зокрема, 

реальній можливості кар’єрного зростання державного службовця та 

підвищення його статусу. 

Саме така статусна мотивація є невід’ємною складовою поведінки 

особи, що пов’язана з бажанням зайняти більш високу та престижну посаду. 

Побудова системи мотивації працівника чи державного службовця має 

відбуватися з урахуванням існуючого творчого потенціалу та їх професійних 

вмінь, проявів ініціативи, відповідальності, існуючих відносин в колективі та 

інтересів особи та установи. 
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В сучасних умовах мотивація є засобом розвитку працівника за 

зразком, існуючих прикладів в приватному секторі. Мова йде про наявність 

таких рис, як: ініціативність, відповідальність, креативність, орієнтованість 

на максимальні результати своєї праці та організації, зацікавленість у таких 

результатах  [4, с. 45]. 

– Активна діяльність засобів масової інформації (надалі – ЗМІ).  

В сучасному світі ЗМІ прийнято вважати «четвертою неформальною гілкою 

влади». В умовах все більшої кількості інформації з різних джерел, ЗМІ 

мають можливість формувати, змінювати громадську думку щодо будь-яких 

явищ, у тому числі адміністративної реформи.  

При цьому найбільшу користь суспільству ЗМІ як «четверта влада» в 

демократичній державі можуть приносити за умови забезпечення свободи їх 

діяльності, свободи від економічних, політичних впливів, на чому у своїх 

робота, у тому числі кандидатській дисертації [38], наголошувала 

Ю. В. Палагнюк [34, c. 34-37]. Лише за дотримання таких умов, створюючи 

законодавчу базу щодо державного регулювання ЗМІ відповідно до 

найкращих європейських практик у цій сфері, можна говорити про активну 

діяльність ЗМІ як справжньої «четвертої влади» в нашій країні. 

В Україні сформована та реалізується державна політика у сфері 

протидії корупції. ЗМІ повинні брати активну участь у висвітленні її 

основоположних засад.  

– Відмова населення – отримувачів адміністративних послуг від 

участі в корупційних схемах.  

ЗМІ мають формувати у населення суспільно корисну поведінку, яка б 

відповідала правовим нормам. 

– Невідворотність покарання за вчинення корупційного 

правопорушення.  

Реалізація цього заходу є можливою лише при умові належної роботи 

правоохоронних органів та судової системи. Кримінальні справи мають 

порушуватися та розслідуватися не лише після зміни влади, як поширено в 
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Україні, а постійно. Особа має знати про обов’язковість настання 

відповідальності за вчинення правопорушення. 

– Вдосконалення чинного законодавства та активне запровадження 

інструментів електронного врядування.  

Мова йде про спрощення дозвільних та інших процедур, впровадження 

в практичну площину проекту «Держава в смартфоні». На нашу думку, 

електронна черга в територіальних органах ДМС має поширюватися на всі 

адміністративні послуги, що надаються такими органами. 

2. Етична поведінка державних службовців.  

Не можна не погодитися з тим фактом, що саме належні моральні 

якості працівника, його професійна честь є однією з гарантій 

унеможливлення виникнення явищ корупції, зловживання владними 

повноваженнями. Тому, ці якості необхідно розвивати відповідно до 

встановлених і законодавстві стандартів. І лише у випадку вчинення 

службово-етичних порушень застосовувати окремі методи примусу              

[87, с. 18].  

В ст. 8 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року 

№889-VIII зазначено, що державний службовець зобов’язаний 

дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки 

[48]. 

В Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

реформування державного управління України» від 24.06.2016 року №474-р. 

звернено увагу на роль професійних, доброчесних та етичних державних 

службовців у створенні професійної державної служби [18].  

Незважаючи на існування таких положень, сьогодні не існує правових 

актів, які б визначали правила етичної поведінки державних службовців. 

Деякий час діяли: Закон України «Про правила етичної поведінки» від 

17.05.2012 року №4722-VI [70], Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Правил етичної поведінки державних службовців» від 

11.02.2016 року №65 [63] та Наказ Національного агентства України з питань 
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державної служби «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» від 

05.08.2016 року №158 [53]. Проте, нині вони втратили свою чинність.  

Таким чином, можна зробити висновок, що такий стан не сприяє 

формуванню належного стандарту поведінки державного службовця.  

Тому, розробка та затвердження нормативно-правових актів у цій сфері 

є необхідним.  

Варто звернути увагу щодо цього аспекту й на практику країн-членів 

ЄС. В цих державах існують кодекси етичної поведінки, які прийняті з 

урахуванням Рекомендації № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-

членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців, що 

прийнята Комітетом міністрів на 106 сесії 11.05.2000 року у м. Страсбурзі. 

Додатком до Рекомендацій є Модельний Кодекс поведінки державних 

службовців Ради Європи [79].  

Крім цього, на прикладі європейських держав ми можемо бачити 

пріоритети у діяльності державних службовців. Одним із основних є 

збереження її іміджу. 

Підтвердженням цьому можуть слугувати відставки чиновників чи 

членів їх родин у випадку виникнення певних скандалів. В Європі це 

звичайна практика. 

Так, наприклад, у березні 2017 року глава МВС Франції Брюно Ле Ру 

подав у відставку через скандал про працевлаштування його дочок.   

ЗМІ з’ясували, що неповнолітні доньки голови МВС у Франції влітку в 

період, коли їх батько сам був парламентарем працювали помічниками 

депутата і завдяки цій роботі заробили 55 000 євро [11]. 

Влітку 2019 року французький міністр навколишнього середовища 

пішов у відставку після розслідування журналістів про його надмірні витрати 

на посту спікера парламенту. Він влаштовував розкішні прийоми, надмірно 

витрачаючи бюджетні кошти на їх організацію та проведення [92]. 

https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/news/bruno-roux-a-employe-filles-a-l-assemblee-nationale-etaient-lycee-2795469.htmlhttps:/www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/news/bruno-roux-a-employe-filles-a-l-assemblee-nationale-etaient-lycee-2795469.html
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Таким чином, можемо зробити висновок, що забезпечення іміджу 

державної служби є одним із головних завдань державних службовців. 

Реалізації цього аспекту сприяють й ЗМІ як потужний інструмент демократії 

в Європі.  

У зв’язку з вищезазначеним та з метою адаптації національного 

законодавства до вимог ЄС необхідно розробити та прийняти єдиний 

кодифікований акт, який б закріплював основи етичної поведінки державних 

службовців. 

Серед спеціальних заходів, які стосуються виключно роботи державних 

службовців ДМС слід виокремити заходи із затвердження оптимальної 

штатної структури територіальних органів ДМС.  

Адже, якісне надання адміністративних послуг буде можливим за 

умови створення належних умов для державних службовців. В цьому аспекті 

необхідно говорити про обсяг функцій, повноважень, кількість населення, 

яке посадовець має можливість обслуговувати. 

При реформування апарату державних органів не завжди береться до 

уваги територія обслуговування. 

Так, наприклад, відпрацювання матеріалів осіб, що звернулися до 

Департаменту надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради 

(надалі – ДНАП) та Відділу обслуговування громадян «Паспортний сервіс» 

м. Миколаєва (надає послуги з оформлення паспорта громадянина України у 

формі ID картки жителям Заводського району міста Миколаєва (набір анкети 

та зняття біометричних даних здійснюється працівниками ДНАП та 

Паспортний сервіс) здійснюється працівниками саме ДМС заводського 

району. Тому, доцільно було б розширити штат працівників Заводського 

району. Тому що, на даний час за штатним розписом кількість працівників 

складає – 9 осіб, а територія обслуговування – близько 130 тис. жителів. 

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, варто відмітити, що вже 

декілька років триває процес реформування державного управління в 

Україні. В його основу були закладені європейські стандарти належного 
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врядування, які, зокрема, відображені в документі SIGMA «Принципи 

державного управління». 

Окрема увага приділяється й удосконаленню державної служби. За цей 

час ми досягли певних здобутків. Проте, потреба в покращенні роботи 

державних службовців у сфері надання адміністративних послуг не є до 

кінця вирішеною.  

 Зокрема, необхідно знижувати рівень корупції шляхом: розбудови 

належного мотиваційного механізму державних службовців; активної 

діяльності ЗМІ в напрямку формування у населення бажання не приймати 

участь в корупційних схемах; удосконалення діяльності правоохоронних та 

судових органів, які б на практиці забезпечували дію принципу 

невідворотності покарання; спрощення дозвільних та інших процедур та 

впровадження інструментів електронного врядування.  

Окрему увагу слід приділити формуванню правового поля щодо 

етичної поведінки державних службовців. Це може бути виражено в єдиному 

кодексі поведінки державних службовців.  

Всі ці заходи, матимуть безпосередній вплив й на роботу державних 

службовців ДМС та її територіальних органів. 

Крім того, до спеціальних заходів, які стосуються виключно роботи 

ДМС варто віднести затвердження оптимальної штатної структури 

територіальних органів. 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

 

Вже декілька років триває процес реформування державного 

управління в Україні. В його основу були закладені європейські стандарти 

належного врядування, які, зокрема, відображені в документі SIGMA 

«Принципи державного управління». 
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Головними напрямками такої діяльності є удосконалення сфери 

адміністративних послуг та державної служби. 

Одним із критеріїв якості адміністративних послуг є їх доступність.  

Доступність включає в себе значну кількість елементів.  Серед них: 

територіальне місце розташування уповноважених органів, транспортне 

сполучення, наявність необхідної інформації про послуги та урахування 

інтересів та потреб отримувачів послуг у процесі організації надання 

адміністративних послуг та ін.   

Підвищення доступності та якості адміністративних послуг у сфері 

міграції можна досягти за рахунок: створення додаткових можливостей для 

доступу населення до адміністративних послуг (зокрема, шляхом роботи 

мобільної станції з виїзного оформлення документів); внесення змін до 

законодавства шляхом встановлення норми щодо подачі документів для 

отримання паспорту у формі ID-картки за місцем звернення, а не за місцем 

державної реєстрації особи; доступність інформації про адміністративну 

послугу (забезпечення міграційних органів інформаційними путівниками в 

тому числі й на англійській мові); впровадження додаткових електронних 

сервісів (мобільних додатків). 

Поряд з цим, існує необхідність у прийнятті єдиного закону, який би 

унормовував перелік адміністративних послуг та порядок справляння 

адміністративного збору.  

Вартість окремих адміністративних зборів, зокрема, щодо подання 

заяви про прийняття до громадянства України, має бути збільшена 

відповідно до реальної собівартості адміністративної послуги. 

Окрема увага в процесі європейської інтеграції України приділяється 

також удосконаленню державної служби. Слід зазначити, що можна 

говорити про здобутки у цій сфері, однак потреба в покращенні роботи 

державних службовців у сфері надання адміністративних послуг продовжує 

бути актуальною.  
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 Зокрема, необхідно знижувати рівень корупції шляхом: розбудови 

належного мотиваційного механізму державних службовців; активної 

діяльності ЗМІ в напрямку формування у населення бажання не приймати 

участь в корупційних схемах; удосконалення діяльності правоохоронних та 

судових органів, які б на практиці забезпечували дію принципу 

невідворотності покарання; спрощення дозвільних та інших процедур та 

впровадження інструментів електронного врядування.  

Окрему увагу слід приділити формуванню правового поля щодо 

етичної поведінки державних службовців. Це може бути виражено в єдиному 

кодексі поведінки державних службовців.  

Крім того, до спеціальних заходів, які стосуються виключно роботи 

ДМС варто віднести затвердження оптимальної штатної структури 

територіальних органів. 

Всі ці заходи, матимуть безпосередній вплив й на роботу державних 

службовців ДМС та її територіальних органів. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Здійснене дослідження дозволяє зробити такі узагальнюючі висновки 

та рекомендації: 

1. Становленню ДМС в її сучасному вигляді передував процес 

активного формування системи державних органів у сфері міграційних 

відносин, який негативно вплинув на реалізацію міграційної політики в 

державі. Адже можна було спостерігати часту реорганізацію державних 

органів, відсутність належної нормативної бази, яка б забезпечували 

ефективне їх функціонування, протистояння між окремими суб’єктами влади, 

що виражалося в зупиненні дії нормативних актів Кабінету Міністрів 

України Президентом України. 

У 2010 році було створено ДМС, яка існує до цього часу та відноситься 

до центральних органів виконавчої влади, має окремий адміністративно-

правовий статус, що визначається місцем серед інших суб’єктів, завданнями, 

компетенцією (правами та обов’язками) та відповідальністю. 

Її завданнями є внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ 

пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сферах 

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній 

(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та 

інших передбачених законодавством категорій мігрантів, а також реалізація 

цієї державної політики. 

Для практичної реалізації завдань ДМС наділена досить значним 

переліком повноважень, які ми умовно поділили на декілька основних груп, 

що пов’язані з: нормотворчої діяльністю; реалізацією прав та свобод 

громадян, іноземців, осіб без громадянства; з державним контролем; 

організаційним забезпеченням діяльності міграційних органів та виконання 

ними покладених завдань; співпрацею з іншими органами державної влади, 

міжнародними установами, громадськими організаціями. 
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Протягом останніх декількох років триває процес удосконалення 

діяльності ДМС. В загальному можна відзначити, що він відбувається в 

напрямку активного впровадження інформаційних технологій, ведення 

електронних реєстрів, захисту інформації, запровадження автоматизованого 

обміну інформацію між цим органом та іншими органами державної влади, а 

також підвищення кваліфікації працівників. 

2. В умовах реформування публічного управління та наближення 

його до міжнародних  та, зокрема європейських, стандартів, все більшого 

значення набувають повноваження ДМС щодо забезпечення прав та свобод 

людини та громадянина. Мова йде про надання адміністративних послуг. 

Запропоновано під адміністративною послугою у сфері міграційних 

правовідносин розуміти результат здійснення владних повноважень ДМС та 

його територіальними органами, що здійснюється за заявою фізичної особи і 

спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої 

особи, пов’язаних із в’їздом у країну, виїздом з країни, перебуванням і 

проживанням на її території. 

Найбільш універсальною класифікацією адміністративних послуг у 

сфері міграції є їх поділ залежно від наявності обов’язкової плати за їх 

надання (платні та безоплатні). Запропоновано доповнити існуючу 

класифікацію адміністративних послуг за правовим статусом заявника 

(послуги, що надаються громадянам та послуги, що надаються іноземцям та 

особам без громадянства). 

3. Інститут адміністративних послуг є невід’ємним елементом 

сучасної моделі публічного управління.  

Прийнята нормативно-правова база визначає засади надання різних 

адміністративних послуг. Загальні правові акти передбачають обов’язкові 

вимоги щодо затвердження інформаційних та технологічних карток на кожну 

адміністративну послугу. На рівні підзаконних актів встановлено вимоги 

щодо строків та місця надання послуг, їх вартості, переліку необхідних 

документів, які має подати особа. 
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4. Реформування публічного управління в Україні в напрямку 

впровадження інструментів електронного урядування обумовлює активну 

інформатизацію діяльності ДМС. Зокрема, створена можливість здійснення 

запису на прийом до спеціаліста ДМС через мережу Інтернет та отримання 

консультацій через електронні сервіси міграційної служби – Viber та 

Telegram. 

На основі дослідження практичних аспектів діяльності ДМС були 

виокремлені недоліки при наданні адміністративних послуг у сфері міграції. 

Зокрема, мова йде про:  

– прив’язку до місця реєстрації особи для отримання паспорту 

громадянина України вперше;  

– загальний розмір плати за окремі адміністративні послуги 

визначається різними актами;  

– недотримання вимог законодавчих актів працівниками 

територіальних органів ДМС, через яке фізичні особи змушені звертатися до 

суду за захистом своїх прав;  

– невідповідність норм підзаконних актів вимогам законів (зокрема, 

щодо мови оформлення окремих документів). 

5. Проголошений Україною курс на європейську інтеграцію 

передбачає удосконалення сфери державного управління відповідно до 

європейських вимог. Орієнтиром у цьому слугують європейські стандарти 

належного врядування, які, зокрема, відображені в документі SIGMA 

«Принципи державного управління».  

Це обов’язкові стандарти – принципи, яким мають відповідати 

інститути та адміністративні процедури незалежно від сфери та рівня. Мова 

йде про принцип: верховенства закону та правової компетенції; співмірності; 

своєчасності; професійності та професійної чесності; відкритості та 

прозорості; підзвітності; ефективності та результативності.  

Вони повинні стати основою функціонування інституту 

адміністративних послуг та інституту державної служби в Україні. 



91 
 

Тому, враховуючи зазначений факт, запропоновано в межах 

досліджуваного питання щодо доступності та якості адміністративних послуг 

у сфері міграції:  

– створити додаткові можливості для доступу всього населення 

України (це буде особливо корисним для маломобільних груп та 

сільського населення) до адміністративних послуг (зокрема, шляхом 

роботи мобільної станції з виїзного оформлення документів);  

– внести зміни до законодавства шляхом встановлення норми щодо 

подачі документів для отримання паспорту у формі ID-картки за місцем 

звернення, а не за місцем державної реєстрації особи;  

– забезпечити доступність інформації про адміністративну послугу 

(шляхом розробки інформаційних путівників в тому числі й на англійській 

мові);  

– впровадити додаткові електронні сервіси (мобільні додатки). 

Запропоновано також прийняти єдиний закон, який би унормовував 

перелік адміністративних послуг, порядок справляння адміністративного 

збору та переглянути вартість адміністративного збору, що встановлений за  

подання заяви про прийняття до громадянства України шляхом її збільшення 

з урахуванням реальної собівартості послуги. 

6. Встановлено, що на якість надання адміністративних послуг в 

тому числі й ДМС впливає високий рівень корупції. Тому, запропоновано 

його зменшувати шляхом застосування системи заходів. Серед яких: 

– розбудова належного мотиваційного механізму державних 

службовців;  

– активна діяльність ЗМІ в напрямку формування у населення 

бажання не приймати участь в корупційних схемах;  

– удосконалення діяльності правоохоронних та судових органів, які 

б на практиці забезпечували дію принципу невідворотності покарання;  
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– спрощення дозвільних та інших процедур та впровадження 

інструментів електронного врядування.  

Окрему увагу слід приділити формуванню правового поля щодо 

етичної поведінки державних службовців. Це може бути виражено в єдиному 

кодексі поведінки державних службовців.  

До спеціальних заходів, які стосуються виключно роботи ДМС, слід 

віднести затвердження оптимальної штатної структури територіальних 

органів. 

Вищеперелічені заходи матимуть безпосередній вплив й на роботу 

державних службовців ДМС, її підрозділів та територіальних органів. 
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ДОДАТКИ 

 

 

Додаток А 

Структура ДМС 

 

Структура ДМС: 

Апарат ДМС 

Територіальні органи ДМС 

Пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства 

Пункти тимчасового розміщення біженців 

Державне підприємство «Документ» 

 

Структура Апарату ДМС 

1.1 

1.2 

 

1.3 

Голова Державної міграційної служби України  

Перший заступник Голови Державної міграційної служби 

України  

Заступник Голови Державної міграційної служби України 

2 Департамент організаційного забезпечення: 

2.1 

 

2.1.1 

 

2.1.2 

 

2.1.3 

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та 

взаємодії з територіальними органами  

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та взаємодії 

з територіальними органами  

Відділ аналізу та вирішення проблемних питань діяльності 

ДМС  

Відділ планування та контролю 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

Управління організаційної роботи: 

Відділ документального забезпечення та архівної роботи 

Відділ забезпечення діяльності керівництва ДМС  

Відділ з питань дотримання гендерної рівності та 

опрацювання звернень громадян, інформаційних запитів 

3 Департамент інформатизації, телекомунікацій та захисту 
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3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

інформації:  

Відділ інформатизації та цифрового розвитку  

Відділ телекомунікацій та технічного забезпечення  

Відділ «Головний обчислювальний центр»  

Відділ захисту інформаціїї  

Відділ супроводження функціонування ЄДДР 

4 

 

4.1 

4.2 

 

4.3 

4.4 

4.5 

 

Департамент з питань громадянства, паспортизації та 

реєстрації:  

Відділ реєстрації та еміграції  

Відділ паспортизації та роботи з громадянами з тимчасово 

окупованої території України  

Відділ по роботі з ЄДДР  

Відділ з питань громадянства 

Відділ перевірок належності до громадянства України та 

взаємодії  з органам влади 

5 

5.1 

 

5.2 

5.3 

5.4 

 

5.5 

 

 

5.6 

5.7 

 

5.8 

 

Департамент у справах іноземців та осіб без громадянства:  

Відділ з питань тимчасового та постійного проживання 

іноземців та осіб без громадянства 

Сектор збору та аналізу інформації по країнах походження   

Відділ по роботі з шукачами захисту  

Сектор організації та аналізу адміністративного 

провадження  

Відділ організації діяльності пунктів тимчасового 

розміщення біженців та пунктів тимчасового перебування 

іноземців  

Сектор соціальної інтеграції  

Сектор з питань документування та обліку осіб, які 

отримали захист в Україні  

Відділ організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії 

та видворення 

6 

6.1 

6.2 

 

Управління міжнародних зв’язків:  

Відділ міжнародно-договірного забезпечення  

Відділ міжнародного співробітництва та організаційно-

протокольного забезпечення 
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7.1 

7.2 

 

7.3. 

Управління персоналу:  

Відділ управління персоналом апарату ДМС  

Відділ управління керівними кадрами територіальних 

органів та підвідомчих установ  

Відділ планування кар’єри, розвитку та оцінювання 
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 персоналу  

8 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

Управління юридичного забезпечення:  

Відділ нормативно-правового забезпечення  

Відділ юридичного забезпечення господарської діяльності 

Відділ представництва в судах 

9 

 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

Управління фінансового забезпечення та бухгалтерської 

служби: 

Відділ бухгалтерського обліку  

Відділ фінансового забезпечення та бюджетного планування 

Відділ консолідованої звітності та методології 

бухгалтерського обліку 

10 

 

10.1. 

 

10.2. 

 

10.3. 

Управління ресурсно-господарського забезпечення та 

капітального будівництва: 

Відділ ресурсного забезпечення, державних закупівель та 

управління державним майном  

Відділ ресурсного забезпечення, державних закупівель та 

управління державним майном  

Сектор капітального будівництва 

11 

11.1. 

11.2. 

Управління комунікацій та електронних сервісів: 

Відділ внутрішніх та зовнішніх комунікацій 

Відділ веб-супроводження та електронних сервісів  

11 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції 

12 Відділ внутрішнього аудиту 

13 Режимно-секретний сектор 

14 Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи 
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Територіальні органи ДМС: 

 

1. Центральне міжрегіональне управління ДМС у м. Києві та 

Київській області; 

2. Управління ДНС у Вінницькій області; 

3. Управління ДМС у Волинській області; 

4. Головне управління ДМС у Дніпропетровській області; 

5. Головне управління ДМС у Донецькій області; 

6. Управління ДМС у Житомирській області; 

7. Головне управління ДМС у Закарпатській області; 

8. Управління ДМС в Івано-Франківській області; 

9. Управління ДМС у Кіровоградській області; 

10.  Управління ДМС у Луганській області; 

11.  Головне управління ДМС у Львівській області;  

12.  Управління ДМС у Миколаївській області; 

13.  Головне управління ДМС в Одеській області; 

14.  Управління ДМС у Полтавській області; 

15.  Управління ДМС у Рівненській області; 

16.  Управління ДМС у Сумській області; 

17.  Управління ДМС у Тернопільській області; 

18.  Головне управління ДМС у Харківській області; 

19.  Управління ДМС у Херсонській області; 

20.  Управління ДМС у Хмельницькій області; 

21.  Управління ДМС у Черкаській області; 

22.  Управління ДМС у Чернівецькій області; 

23.  Управління ДМС у Чернігівській області. 
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Пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства: 

 

– Державна установа «Миколаївський пункт тимчасового 

перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в 

Україні ДМС України»; 

– Чернігівський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб 

без громадянства, які незаконно перебувають в Україні ДМС України»; 

– Волинський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства, які незаконно перебувають в Україні ДМС України». 

 

Пункти тимчасового розміщення біженців: 

 

– Пункт тимчасового розміщення біженців у Закарпатській області; 

– Державна установа «Пункт тимчасового розміщення біженців у 

м. Одеса; 

– Пункт тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської 

області. 
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Додаток Б 

 

Опис окремих елементів механізму надання адміністративних  

послуг ДМС  

 

1. В 2018 році запровадження системи електронного документообігу 

«Мегаполіс» (скороч. СЕД «Мегаполіс»). Для співробітників для 

полегшення роботи з нею надана Інструкція користувача системи 

«Megapolis.DocNet» Ця інструкція призначена для користувачів системи 

електронного документообігу «Megapolis.DocNet» (надалі, для стислості – 

Системи), і містить всю інформацію, необхідну для повноцінної роботи з 

нею. 

Ця інструкція застосовується при навчанні користувачів Системи 

використовувати всі можливості, що надані різними групами функцій 

Системи. Також документ призначений для надання допомоги у вирішенні 

питань, що можуть виникнути в процесі роботи з Системою. 

Користувачі Системи повинні мати певний досвід роботи з 

операційною системою MS Windows, вміти працювати з клавіатурою та 

мишею, тому в інструкції не наведені пояснення, що таке форма (або 

вікно), меню, подвійне клацання мишею, тощо. Слід підкреслити, що 

базові знання та навички роботи з ОС MS Windows є необхідними для 

успішного використання Системи. Переваги: 

– зменшення паперового носія (адже співробітники органів та 

підрозділів ДМС можуть листуватися між собою навіть не роздруковуючи 

документ, а наносять лише цифоровий підпис). 

– Вся інформація щодо зареєстрованих та відправлених листів 

знаходиться в базі даних, у разі пошуку відповіді на запит чи якогось 

запить потрібно в пошуку лише набрати прізвище та ін. і не переривати 

купу паперів . 

2. Для співробітників Наказом ДМС України від 09.11.2018 року  

№ 41аг «Про стандартні операційні процедури» розроблено стандартні 

операційні процедури (скороч. СОП) та надано їх перелік, який з кожним 

роком збільшується. В даний час з них діє 24 СОП . На стадії розробки та 

запровадження ще 27 СОП. (див. файл СОП 00.01 Порядок Оформлення 

та вимоги до змісту стандартної операційної процедури, тобто для чого 

вони портібні). 

3. В 2019 році співробітникам надано доступ до «АРКАН», що 

полегшує роботи та відпрацювання матеріалів. «Аркан» – інтегрована 

міжвідомча автоматизована система обміну інформацією з питань 

контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають 

державний кордон. 
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Суб’єктами системи «Аркан» є Адміністрація Державної 

прикордонної служби України, Служба безпеки України, Служба 

зовнішньої розвідки України, Міністерство внутрішніх справ України, 

Державна фіскальна служба, Міністерство закордонних справ України, 

Міністерство праці та соціальної політики України. 

Розпорядником системи «Аркан» є Адміністрація Державної 

прикордонної служби України (далі – 

АдміністраціяДержприкордонслужби). 

Система «Аркан» створюється з метою своєчасного, достовірного та 

функціонально повного інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності суб’єктів системи 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 тому 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 фізичних 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. 

3. В 2018 році надано співробітникам доступ до бази даних 

«АРМОР». «АРМОР»  – інтегрована інформаційно-пошукова система 

Міністерства внутрішніх справ України. Використовується система 

керування базами даних Oracle. Автоматизовані робочі місця встановлені 

у міських районних відділах, зв’язок переважно забезпечується за 

технологією DSL, мобільні робочі місця можуть під'єднуватись до 

системи віртуальними приватними каналами стільникових операторів 

зв’язку. Функції системи: пошукові, облікові, довідкові, прогнозуючі. 

4. Надання доступу співробітникам до бази даних ДРАЦС 

(державного реєстру актів цивільного стану), також для зручності роботи з 

документами. Це є полегшенням в майбутньому цієї роботи, оскільки 

тепер працівник міграційної служби зможе перевірити інформацію у 

реєстрі нашому. Це для нас добре також. Цей реєстр наповнюється вже 

давно і повинен бути наповнений всіма органами. Кожен орган в 

майбутньому має мати можливість перевіряти інформацію сам чи вона є 

актуальною. 

Дуже часто до відділів ДМС і до управлінь ДРАЦС звертаються 

іноземці з фіктивними документами. Раніше, аби перевірити їхню 

законність, потрібно було надсилати запити, а це – втрата часу. Доступ до 

реєстру дозволяє з’ясовувати законність тих чи інших документів одразу. 

5. В 2019 році в Єдиній інформаційній аналітична системі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database
https://uk.wikipedia.org/wiki/DSL
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управління міграційними процесами (скороч. ЄІАС УМП) створено 

підсистему «Облік іноземців та біженців» та «Адміністративні 

правопорушення», тобто все зараз вноситься в базу, документи 

скануються, особа фотографується, знімаються відбитки пальців. В 

подальшому полегшується пошук осіб за даними бази по всій Україні, а 

також разом зі створення цієї підсистеми працівникам надано покрокові 

Інструкції. 

6 В 2019 році було переведено в електронний формат заяви про 

видачу паспорта громадянина України зразка 1994 року та зразка 

громадянина колишнього СРСР 1974 року відповідно до Плану – графіку з 

переведення у 2018 році в електронний формат заяв про видачу паспорта 

громадянина України зразка 1994 року (Форма 1),  що зберігаються в 

територіальних підрозділах ДМС, затвердженого наказом ДМС від 

08.02.2018 № 29. Тобто всі оригінали паперових заяв зараз знаходяться  на 

зберіганні в ДМС м. Києва. Всі заяви переведені в електронний формат і 

додаються до матеріалів на оформлення паспорта громадянина та 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон автоматично. 

Співробітник з правами архіваріус також може переглянути та внести 

інформацію щодо вклеювання фото у зв’язку з досягненням 25 – ти, 45 – 

ти річного віку, виїзду на постійне місце проживання, відомості про 

підстави знищення паспорта громадянина України. Тобто всі відмітки до 

форм 1 зараз вносяться також через підсистему «Заява про видачу 

паспорта громадянина України», до якої мають доступ працівники зі 

статусом «Архіваріус». Робота з електронної картотекою  регламентується 

Дорученням ДМС від 28.05.2019 р. № Д/52/1-19 та наказом від 27.05.2019 

р. № 74/аг, згідно яких розроблено «Інструкцію по роботі з 

Інформаційною підсистемою (ІП) «Заява про видачу паспорта 

громадянина України», «Алгоритм дій працівників територіальних органів 

та територіальних підрозділів ДМС під час роботи із заявами про видачу 

паспорта, які переведені в електронний формат та перенесені до ІП «Заява 

про видачу паспорта громадянина України». 

7. В підрозділах ДМС наявний пристрій для перевірки паспорта на 

відсутність підробки «Детектор валют» та інструкція користування до 

нього.  
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Додаток В  

 

Результати основних показників за напрямком  

«Управління людськими ресурсами», зазначені SIGMA в 

Звіті про базові вимірювання за 2018 рік [23] 

Індикатор 0 1 2 3 4 5 

Орієнтація на заслуги та 

ефективність відбору державних 

службовців 

      

Припинення державної служби та 

переведення державних 

службовців на нижчі посади на 

основі заслуг 

      

Відбір, призначення на посади та 

звільнення державних службовців 

вищого корпусу державної служби 

на основі заслуг 

      

Справедливість і 

конкурентоспроможність системи 

оплати праці державних 

службовців 

      

Професійний розвиток і навчання 

державних службовців 

      

Якість дисциплінарних процедур 

для державних службовців 

      

Доброчесність державних 

службовців 

      

 


