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1. Звернення шукача захисту по
правову допомогу
1.1. Підстави надання безоплатної вторинної правової допомоги
Безоплатна вторинна правова допомога надається:
1. Особам, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту» від 8 липня 2011 року (з
моменту подання особою заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою,
відповідно до ст. 14, п. 8 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011
року);
2. Іноземцям та особам без громадянства, затриманим для ідентифікації та
забезпечення примусового видворення (з моменту затримання, відповідно до ст.
14, п. 8 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 року, а також
Конституції України).

1.2. Документ, який підтверджує законність перебування шукача
захисту в Україні
Шукач захисту при зверненні до міграційної служби із заявою про визнання його
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, отримує довідку про
звернення за захистом в Україні. Заявник віддає на зберігання в територіальний
орган ДМС документи: національний паспорт або інший документ, який посвідчує
особу. Це оформлюється розпискою, яка залишається у заявника.
Довідка про звернення за захистом в Україні не розглядається державою як
ідентифікаційний документ (документ, що посвідчує особу), а підтверджує
законність/легальність перебування особи в статусі шукача захисту.

4

1. Звернення шукача захисту по правову допомогу

Шукачі захисту, звертаючись до міграційної служби із заявою про визнання їх
біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повинні надати
свій національний паспорт, проїзний документ та будь-які інші документи, які
посвідчують особу та були видані в країні походження заявника.

!

Національний паспорт та інші документи, які посвідчують особу,
залишаються на зберіганні в територіальному органі ДМС до прийняття
остаточного рішення по суті.
Поки ДМС розглядає таке звернення, особа має на руках тільки довідку про
звернення за захистом в Україні.
Отже, особа перебуває у стані невизначеності і не може реалізувати свої права й
можливості через відсутність ідентифікаційних документів. На підставі довідки про
звернення за захистом в Україні особи не можуть бути ідентифіковані в податкових
інспекціях, реєстраційних та банківських установах. Відтак, вони не мають доступу
до офіційного працевлаштування та грошових рахунків, не можуть зареєструвати
шлюб, звернутися по громадянство України для дітей, народжених на її території
тощо.
Наказом Міністерства фінансів № 294 від 10.07.2019 були внесені зміни до Наказу
Міністерства фінансів України № 822 від 29.09.2017 року «Про затвердження
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків». Відтоді для проведення реєстрації, внесення змін, отримання
картки платника податків або відомостей з Державного реєстру іноземцям та особам
без громадянства, які звернулися із заявою про визнання їх біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», для ідентифікації особи
достатньо надати:
 копію паспортного документа іноземця та особи без громадянства, засвідчену
територіальним органом ДМС України за місцем перебування іноземця чи особи
без громадянства в Україні та/або з відміткою про те, що оригінал цього
документа отримано на зберігання територіальним органом ДМС;
 довідку про звернення за захистом в Україні.

1.3. Відмінності статусу шукача захисту від статусу біженця/особи, яка
потребує додаткового захисту
Шукач захисту – це особа, яка звернулася із заявою про визнання її біженцем або
особою, яка потребує додаткового захисту, в орган ДМС України та перебуває на
території нашої держави на підставі довідки про звернення за захистом в Україні.
Цей статус зберігається за особою з моменту звернення за захистом та до остаточного
визначення її статусу чи залишення нею території України. ДМС України або визнає
особу біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, або виносить
негативне рішення.
Поняття «біженець» регулюється ст. 1 п. 1 Закону України «Про біженців та осіб,
які потребують додаткового або тимчасового захисту» та Конвенцією про статус
біженців 1951 року.
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Особа є біженцем, якщо:
1.

Перебуває за межами країни свого походження;

2.

Має обґрунтовані побоювання щодо повернення в країну свого походження;

3. Є жертвою переслідування за однією з конвенційних ознак, а саме через:
расу, віросповідання, національність, громадянство (підданство), належність до
певної соціальної групи або політичних переконань.
Поняття «особи, яка потребує додаткового захисту» також регулюється Законом
України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».
Це особа, яка мусила покинути свою країну через збройний конфлікт чи систематичне
порушення прав людини, та яка не є біженцем відповідно до Конвенції про статус
біженців 1951 року і Протоколу щодо статусу біженців 1967 року. Наприклад, це
можуть бути громадяни Сирійської Арабської Республіки, Ісламської Республіки
Афганістан, Федеративної Республіки Сомалі, які втекли від внутрішнього збройного
конфлікту в країні та застосування насильства з боку терористичних угруповань.
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2. Правова допомога в оскарженні
негативного рішення ДМС або
територіального органу
2.1. Види негативних рішень ДМС України та територіальних органів
ДМС України
Рішення про відмову у прийнятті заяви щодо визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту, приймаються, якщо:
1. Заявник видає себе за іншу особу;
2. Заявнику раніше було відмовлено у визнанні біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту, та його повторне звернення не містить нових
обставин, тобто його обставини не змінилися (ст. 5 п. 6 Закону України «Про
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 8
липня 2011 року).
Рішення про відмову в оформленні документів щодо визнання біженцем або
особою, яка потребує додаткового захисту, приймаються за заявами, якщо вони:
1. Є очевидно необґрунтованими, тобто якщо у заявника немає підстав для
звернення.
2. Носять характер зловживання (наприклад, коли заявник для визнання його
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, видає себе за іншу
особу).
3. Подані особами, яким було відмовлено у визнанні біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту, у зв’язку з відсутністю підстав, передбачених для
визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту відповідно
до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту» (ст. 8 п. 6 цього закону).
Рішення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту в Україні (ст. 6 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту» ) приймається по суті заяви у разі, якщо особа:
1. Вчинила злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людства і
людяності, як їх визначено у міжнародному праві;
2. Вчинила злочин неполітичного характеру за межами України до прибуття в
Україну, щоб бути визнаною біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту, якщо таке діяння відповідно до Кримінального кодексу України належить до
тяжких або особливо тяжких злочинів;
3. Винна у вчиненні дій, що суперечать меті та принципам Організації Об’єднаних
Націй;
4. До прибуття в Україну була визнана в іншій країні біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту;
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5. До прибуття в Україну з наміром бути визнаною біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту, перебувала в третій безпечній країні. Дія цього абзацу
не поширюється на дітей, розлучених із сім’ями, а також на осіб, які народилися чи
постійно проживали на території України, а також їхніх нащадків (дітей, онуків).
6. Не є «біженцем» або «особою, яка потребує додаткового захисту» відповідно до
визначень в п. 1 та п. 13 ст. 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту».

2.2. Строки та порядок оскарження негативних рішень
Оскаржити відмову в прийнятті заяви (ст. 5 Закону України «Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту») або в оформленні документів (ст.
8 цього ж Закону) можна протягом 5 робочих днів, подавши скаргу до центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту (ДМС України). У разі
отримання відмови у задоволенні скарги, заявник має 5 робочих днів на подання
адміністративного позову до суду.
Рішення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту в Україні, оскаржується протягом 5 робочих днів в судовому порядку.
Справи щодо оскарження негативних рішень ДМС України та її територіальних
органів підсудні окружним адміністративним судам.
Позов подається за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача
або місцем перебування відповідача або одного із відповідачів (ст. 25 Кодексу
адміністративного судочинства України).
Шукач захисту звільняється від сплати судового збору на підставі п.14 ч. 1 ст. 5 Закону
України «Про судовий збір».
Якщо триває (судова) процедура оскарження негативного рішення ДМС України, то
довідка про звернення за захистом в Україні продовжується кожні 3 місяці.
Сторони у справі:
У випадку оскарження рішення про відмову у прийнятті заяви та відмови в
оформленні документів (після використання процедури адміністративного
оскарження до ДМС України):
Позивач — шукач захисту.
Відповідач 1 — Державна міграційна служба України.
Відповідач 2 — територіальний орган ДМС України.
У випадку оскарження рішення про відмову у визнанні біженцем або особою, що
потребує додаткового захисту:
Позивач — шукач захисту.
Відповідач — Державна міграційна служба України.
Третя особа — територіальний орган ДМСУ.
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2.3. Позовні вимоги
Позовні вимоги у випадку оскарження рішення про відмову у прийнятті заяви.
 Визнати протиправним та скасувати наказ/рішення територіального органу
ДМС України про відмову в прийнятті заяви для вирішення питання щодо
визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
 Визнати протиправним та скасувати рішення Державної міграційної служби
України про відхилення скарги на рішення територіального органу ДМС України
про відмову в прийнятті заяви для вирішення питання щодо визнання біженцем
або особою, яка потребує додаткового захисту.
 Зобов’язати ДМС України в особі територіального органу ДМС України (що
виніс рішення) прийняти та повторно розглянути заяву про визнання біженцем
або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні.
Позовні вимогу у випадку оскарження рішення про відмову в оформленні
документів.
 Визнати протиправним та скасувати наказ/рішення територіального органу
ДМС України про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо
визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
 Визнати протиправним та скасувати рішення Державної міграційної служби
України про відхилення скарги на рішення територіального органу ДМС України
про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
 Зобов’язати ДМС України в особі територіального органу ДМС України (що
виніс рішення) повторно розглянути заяву про визнання біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту в Україні.
Позовні вимоги у випадку оскарження рішення про відмову у визнанні біженцем
або особою, що потребує додаткового захисту.
 Визнати протиправним рішення Державної міграційної служби України.
 Зобов’язати ДМС України повторно розглянути заяву. (Або зобов’язати ДМС
України визнати особу біженцем або особою, що потребує додаткового захисту в
Україні).
Якщо заявник звертається до суду вперше, можна просити суд зобов’язати ДМС
України повторно розглянути заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту в Україні.
Якщо заявник вже має рішення суду про повторний перегляд заяви, проте ДМС
України відмовляє вдруге (втретє), можна просити суд зобов’язати ДМС України
визнати особу біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
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2.4. Підготовка позову (скарги): нормативно-правова база, структура,
інформація про країну походження
Нормативні документи, що використовуються для захисту прав шукачів захисту в
адміністративних судах.
 Конвенція про статус біженців 1951 року і Протокол 1967 року;
 Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту»;
 Наказ МВС України № 649 від 07.09.2011;
 Директива Європарламенту та Ради ЄС «Про загальні процедури надання та
позбавлення міжнародного захисту» від 26.06.2013 № 2013/32/EU;
 Директива Ради ЄС «Щодо мінімальних стандартів для кваліфікації громадян
третіх країн та осіб без громадянства як біженців або як осіб, що потребують
міжнародного захисту за іншими причинами, а також суті захисту, що надається»
№ 8043/04 від 27 квітня 2004 року;
 Постанова пленуму ВАСУ від 25 червня 2009 року № 1 «Про судову практику
розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без
громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та особи
без громадянства в Україні»;
 Керівництво по процедурах і критеріях визначення статусу біженця УВКБ ООН
2019 року. Правовий статус – посібник;
 Керівництво та роз’яснення щодо тягаря та стандарту доведення при розгляді
заяв про надання статусу біженця УВКБ ООН від 16.12.1998 року.
Структура адміністративного позову.
 Обставини справи. У цьому розділі необхідно зазначити попередні
оскарження, рішення судів та ДМС.
 Законодавство, що регулює спірні правовідносини. У цьому розділі важливо
вказати нормативні акти, що регулюють питання шукачів захисту та біженців
в Україні, а також зазначити правові дефініції у чинному законодавстві, що
регулюють спірні правовідносини.
 Громадянство позивача та його перебування поза межами своєї країни. У
цьому розділі необхідно зазначити громадянство позивача, а також причини його
перебування поза межами своєї країни.
 Небезпека перебування позивача в країні його походження та побоювання
систематичного порушення прав людини. Цей розділ містить інформацію про
причину, через яку позивач покинув країну свого походження та не може туди
повернутися. Якщо заявник вже має рішення суду про повторний перегляд
заяви, проте ДМС України відмовляє вдруге (втретє), важливо навести висновки
із попередніх позитивних рішень суду, які не були досліджені ДМС України
належним чином. Важливо також зазначити перелік публікацій з достовірних
джерел інформації (Інформація про країну походження – ІКП), які підтверджують
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обґрунтовані побоювання позивача стати жертвою переслідувань в країні його
походження.
 Небажання позивача користуватися захистом країни походження. У цьому
розділі важливо зазначити агента переслідування позивача у країни походження
(держава, приватні особи тощо).
 Інформація щодо звільнення від сплати судового збору (п. 14 ч. 1 ст. 5 Закону
України «Про судовий збір» № 3674-VI від 08 липня 2011 року).
 Інформація щодо строку звернення до суду першої інстанції (п. 15 ст. 10, п.
9 ст. 12 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту», ч. 1 ст. 120 КАСУ).
 Прохальна частина позову.
 Додатки.
Клопотання (заяви), які додаються до адміністративного позову:
 Клопотання про відсутність спору між тими самими сторонами про той самий
предмет і з тих самих питань (ст. 170 Кодексу адміністративного судочинства
України).
 Заява про поновлення строку для подання адміністративного позову, якщо є
необхідність (ст. 123, ст. 161 Кодексу адміністративного судочинства України).
 Клопотання про розгляд справи в загальному позовному провадженні із
викликом сторін.
 Клопотання про витребування усіх матеріалів справи (копія рішення Державної
міграційної служби України, що оскаржується; особова справа шукача захисту;
витяг з журналу видачі повідомлень, на підтвердження дати отримання
повідомлення про відмову (ст. 80 Кодексу адміністративного судочинства
України).
Інші документи, які додаються до адміністративного позову:
 Завірена позивачем Довідка про звернення за захистом в Україні.
 Завірена позивачем копія повідомлення про відмову у визнанні (оформленні,
прийнятті заяви) біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
 Інформація про країну походження;
 Інші документи, які підтверджують інформацію щодо небезпеки повернення
позивача в країну свого походження, та їхні переклади.
Інформація про країну походження:
Інформація про країну походження (ІКП) — інформація, яка висвітлює ситуацію в
країні походження заявника. ІКП має бути: актуальною (релевантною); надійною та
збалансованою; точною та такою, що відповідає сучасному становищу.
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Що може входити до ІКП?
1. Звіти міжнародних правозахисних організацій.
2. Звіти урядових та неурядових організацій.
3. Національне законодавство країни походження заявника.
4. Матеріали у ЗМІ.
5. Наукові статті.
Підтвердження обґрунтованості побоювань переслідування (через інформацію про
можливість таких переслідувань у країні походження біженця) можуть отримуватися
від особи, яка шукає статусу біженця, та незалежно від неї — з різних достовірних
джерел інформації. Для повноти встановлення обставин у таких справах, як правило,
слід використовувати більш ніж одне джерело інформації про країну походження
(аналогічна правова позиція Верховного Суду наведена в Постанові справі №
820/4974/16 (провадження №К/9901/16122/18).
Важливо, щоб ІКП належала до об’єктивного та неупередженого джерела інформації,
доступ до якого мають всі зацікавлені сторони.
Серед незалежних джерел ІКП, які є точними та відповідають сучасному становищу,
можна виокремити такі:
 www.refworld.org — джерело інформації для прийняття рішення щодо надання
статусу біженця.
 www.amnesty.org — всесвітній рух за визнання прав людини; нараховує більше
2,8 млн членів й прибічників в більш ніж 150 країнах світу; проводить дослідження
й закликає до дій із запобігання порушенням прав людини.
 www.ecoi.net — база даних, розроблена Австрійським центром дослідження
та документування інформації по країнах походження й притулку, який є
департаментом Австрійського Червоного Хреста.
 www.hrw.org — некомерційна неурядова організація із захисту прав людини;
нараховує близько 280 співробітників по всьому світу з числа експертів з питань
прав людини й країнознавства, адвокатів, журналістів; кожного року публікує
більш ніж 100 звітів про ситуацію в сфері прав людини в 90 країнах.
 www.fidh.org — рух, що складається із 15 членських організацій, які працюють
в більш ніж 100 країнах. В своїй діяльності спирається на дослідження, свідоцтва,
кампанії та правову діяльність для захисту й дотримання прав людини.
 www.freedomhouse.org — незалежна спостережницька організація, що
виступає за розповсюдження свободи й демократичних змін в усьому світі з 1941
року.
 www.unhcr.org — Управління Верховного комісару ООН у справах біженців —
агенція ООН, якій доручено ГА ООН проводити та координувати міжнародні дії із
забезпечення прав і вирішення проблем біженців у всесвітньому масштабі.
Не рекомендується використовувати не перевірені, нерелевантні та ненадійні
джерела інформації, які можуть мати вплив певних сторін, або доступ до правок
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яких мають звичайні користувачі мережі інтернет. Наприклад, під час написання
адміністративного позову не рекомендовано використовувати такі джерела
інформації, як: www.rambler.ru, www.wikipedia.org, https://meduza.io/ тощо.

2.5. Ознайомлення з матеріалами особової справи шукача захисту
Зміст справи шукача захисту в територіальному органі ДМС України.
 заява-анкета та анкета шукача захисту;
 копії документів, що посвідчують особу та їхній переклад (національний
паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника, а також документи,
що можуть бути доказом наявності умов для визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту, що оформлюється розпискою);
 розписка про отримання на зберігання документів заявника;
 протокол ознайомлення з прийняттям рішення за заявою, правами і
обов’язками особи, щодо якої прийнято рішення про оформлення документів для
вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту;
 реєстраційний листок, що заповнюється співробітником міграційної служби;
 копія довідки про звернення за захистом;
 протокол співбесіди;
 висновок про прийняття рішення про оформлення документів для вирішення
питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту
в Україні, або висновок про прийняття рішення про відмову в оформленні
документів;
 наказ щодо прийняття в оформлення документів;
 запит територіального
криміналістичного центру
дактилокарти заявника;

органу до Науково-дослідного експертноМВС України щодо проведення перевірки

 запит територіального органу до Укрбюро Інтерполу для перевірки за обліками
заявника;
 запит територіального органу до Головного управління Служби Безпеки
України для здійснення перевірки наявності обставин за яких заявника не може
бути визнано біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні;
 протокол другої співбесіди;
 подання щодо продовження строку розгляду заяви для вирішення питання
щодо визнання біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні;
 наказ про продовження строку розгляду заяви для вирішення питання щодо
визнання біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні;
 розписка перекладача про нерозголошення відомостей заявника;
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 протокол додаткової співбесіди;
 висновок про визнання особи біженцем, або особою, яка потребує додаткового
захисту в Україні;
 наказ про визнання особи біженцем, або особою, яка потребує додаткового
захисту в Україні;
Цей перелік документів міститься у справі заявника за умови позитивного розгляду
його заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, в
територіальному органі ДМС України по суті.

2.6. Особливості оскарження рішень Державної міграційної служби
України у національних судах. Судова практика
Стандарт доказування.
Пункт 10 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України № 1
від 25.06.2009 (ст.7 ЗУ «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту») — письмові докази подаються біженцем до заяви, але вони
не є обов’язковою умовою її прийняття. Подання письмових доказів може бути
неможливим, але це не є підставою для визнання відсутності умов надання статусу
біженця. Усні пояснення заявника є належним і допустимим доказом, якщо вони
збігаються з відомими фактами та є правдоподібними (пункт 9 Постанови Пленуму
Вищого адміністративного суду України № 1 від 25.06.2009).
Керівництво щодо процедур і критеріїв визначення статусу біженця УВКБ ООН
2019 року зазначає, що у більшості випадків особа, яка рятується від переслідування,
приїжджає в країну в тяжкому становищі і дуже часто навіть без особистих
документів. Отже, хоча обов’язок подавати докази перекладається на заявника,
завдання встановлення і опрацювання відповідних фактів вирішується спільно
з особою, що здійснює перевірку. У деяких випадках саме уповноваженій особі
доводиться зібрати всі необхідні докази, що підтверджують клопотання заявника.
Крім того, заявник не зобов`язаний обґрунтовувати кожну обставину своєї справи
беззаперечними матеріальними доказами і має доводити вірогідність своїх доводів
та точність фактів, на яких ґрунтується заява про надання статусу біженця, оскільки
особи, які шукають статусу біженця, з різних обставин позбавлені можливості надати
докази в підтвердження своїх доводів. Ненадання документального доказу усних
тверджень не може перешкоджати прийняттю заяви чи позитивного рішення щодо
надання статусу біженця, якщо такі твердження співпадають із відомими фактами, та
загальна правдоподібність яких є достатньою.
Додатково у Керівництві та роз’ясненнях щодо тягаря та стандарту доведення
при розгляді заяв про надання статусу біженця УВКБ ООН від 16.12.1998 року
зазначається, що пояснення заявника мають прийматися як належний доказ навіть у
разі відсутності документального підтвердження, у разі, якщо ці пояснення є логічно
послідовними та вірогідними, а також не суперечать загальновідомим фактам.
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Побоювання стати жертвою переслідувань підтверджуються сукупністю:
 пояснення заявника;
 інформаційних даних та звітів УВКБ ООН щодо країни походження заявника,
інформації щодо країни походження ДМС України та Міністерства закордонних
справ, інших міжнародних неурядових організацій (Amnesty International, Human
Rights Watch etc), засобів масової інформації, у тому числі електронних, які згідно
із КАСУ визнаються загальновідомими фактами (абзац 5 пункт 10 Постанови
Пленуму Вищого адміністративного суду України).
Щодо клопотань, заснованих на гендерному чиннику, види доказів, що
використовуються при розгляді клопотань з інших мотивів, можуть бути менш
доступні. Статистичних даних або повідомлень про поширеність сексуального
насильства може не бути внаслідок приховування подібних подій або безкарності
винних. Можливе використання альтернативних видів інформації, таких як
письмові заяви або усні свідчення інших жінок, що потрапили в подібне становище,
неурядових та міжнародних організацій або дані інших незалежних досліджень.
Перебування в третій безпечній країні.
Для одного шукача захисту країна може бути безпечною, для іншого – ні. Щоб
визначитися безпечна країна чи ні, слід аналізувати її відповідно до встановлених
законом критеріїв.
У пункт 22, ст. 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту» третя безпечна країна визначається як така, в якій
особа перебувала до прибуття в Україну (крім випадків транзитного проїзду через
територію такої країни), і могла звернутися з клопотанням про визнання біженцем чи
особою, яка потребує додаткового захисту, оскільки така країна:
 дотримується міжнародних стандартів з прав людини у сфері притулку,
встановлених міжнародно-правовими актами універсального та регіонального
характеру, включаючи норми про заборону тортур, нелюдського чи такого, що
принижує гідність, поводження чи покарання.
 дотримується міжнародних принципів щодо захисту біженців, передбачених
Конвенцією про статус біженців 1951 року і Протоколом щодо статусу біженців
1967 року, та щодо осіб, які потребують додаткового захисту.
 має національне законодавство у сфері притулку та біженців і її відповідні
державні органи визначають статус біженця та надають притулок.
 забезпечить особі ефективний захист проти вислання і можливість звертатися
за притулком та користуватися ним.
 погоджується прийняти особу і забезпечити їй доступ до процедури визначення
статусу біженця чи надання додаткового захисту.
Судова практика.
 Справа № 826/4803/14. Київський апеляційний адміністративний суд (рішення
від 15.09.2014) визнав неправомірним та скасував рішення Державної міграційної
служби України про відмову у визнанні біженцем громадянина Гамбії. Суд
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зобов’язав ДМС ухвалити рішення про визнання громадянина Гамбії біженцем в
Україні.
 Справа № 815/1686/16. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного
Суду залишив без задоволення касаційну скаргу ДМС України в залишив без змін
постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 1 листопада 2016
року (рішення від 03.07.2018).
 Справа № 826/8767/17 — справа щодо оскарження повторної відмови
ДМС України у визнанні біженцем громадянки Ірану. Суд першої інстанції
відмовив позивачу у задоволенні позову в повному обсязі. Шостий апеляційний
адміністративний суд частково задовольнив апеляційну скаргу Позивача та
зобов’язав ДМС України визнати особу біженцем в Україні. Суд встановив
відсутність підстав для визнання особи такою, що потребує додаткового захисту, а
тому відмовив в задоволенні цієї позовної вимоги.
 Справа № 815/2038/17. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного
Суду залишив без змін ухвалу Одеського окружного адміністративного суду від 18
липня 2017 року та постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від
17 жовтня 2017 року і зобов’язав ДМС розв’язати питання щодо надання позивачу
статусу особи, яка потребує додаткового захисту в Україні (рішення від 26.04.2018).
 Справа 826/13714/17. Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у
задоволенні адміністративного позову. Шостий апеляційний адміністративний суд
задовольнив апеляційну скаргу Позивача та зобов’язав ДМС повторно розглянути
його заяву.
 Справа № 640/3183/19, де ДМС України не було досліджено питання
безпечності країн, в яких перебував позивач, що стало однією із підстав для
повторного перегляду заяви шукача захисту.
 Справа 640/12595/20, де Окружний адміністративний суд частково
задовольнив позовну заяву та зобов’язав ДМС України надати особі статус
біженця або особи, що потребує додаткового захисту.
 Кебе та інші проти України — порушення прав громадян Еритреї, яким
прикордонники навіть не дали скласти заяви про визнання біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту в Україні (12552/12);
 Пункти 50, 53, 55 R.C. проти Швеції — тлумачення сумнівів на користь заявника;
 Пункти 217-241 справа Суфі та Юлмі проти UK — повернення особи у ситуацію
громадянської війни може становити загрозу тортур, нелюдського поводження та
покарання.
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3. Правова допомога у зверненні
із заявою про надання статусу
біженця або особи, яка потребує
додаткового захисту в Україні
3.1. Документи
Заявник подає до територіального органу ДМС України такий пакет документів:
 Заява про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
 Заява -анкета про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту.
 Документи, що посвідчують особу.
 Документи та матеріали, що можуть бути доказом наявності умов для визнання
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (наприклад, судові
рішення).
 Чотири фотокартки на кожного заявника та членів його сім’ї, які не досягли
вісімнадцятирічного віку, відомості про яких внесено до заяви (ст. 7 Закону України
«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»).
Відомості про дітей, які не досягли вісімнадцятирічного віку, наводяться в заяві
одного із їхніх законних представників.
У заяву та заяву-анкету про надання статусу біженця або особи, яка потребує
додаткового захисту, необхідно вносити дані всіх дітей, які не досягли
вісімнадцятирічного віку, та які разом із батьками (офіційними опікунами) подаються
на статус біженця або особи яка потребує додаткового захисту в Україні, оскільки
рішення ДМС буде виноситися щодо кожної особи.

3.2. Порядок звернення із заявою про визнання біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту в Україні
У разі перетину кордону в порядку, встановленому законодавством України
(легально), у заявника є 5 робочих днів на звернення із заявою про визнання
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (ст. 5 п. 1 Закону України
«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»).
У разі перетину кордону незаконно заявник:
 Має звернутися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, до територіального органу Державної міграційної служби
України (далі – ДМС України) без зволікань;
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 Може звернутися до органів ДПСУ — надати пояснення щодо свого звернення
із заявою про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту в Україні, ДПСУ передає особу протягом 24 годин до територіального
органу ДМС України (ст. 5 п. 2 ЗУ «Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту»).
Заява про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту,
подається іноземцем чи особою без громадянства або її законним представником
особисто за місцем тимчасового перебування.
Заяви шукачів захисту приймають у 12 територіальних органах ДМС України.
Чернігів

Луцьк
Рівне

Житомир

Львів
ІваноФранківськ
Ужгород

Тернопіль

Вінниця
Хмельницький

Чернівці

Суми
Київ

Харків

Полтава

Черкаси

Луганськ

Кропивницький
Миколаїв
Одеса

Дніпро

Донецьк

Запоріжжя

Херсон

Симферополь

3.3. Процедура розгляду заяви про надання статусу біженця або особи,
яка потребує додаткового захисту в Україні
Прийом заяви на статус біженця.
1 Варіант. Відмова в прийнятті заяви ст. 5 Закону України «Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту» (оскарження протягом 5 днів).
2 Варіант. Прийом заяви — отримують Довідку про звернення за захистом в Україні
строком на 1 місяць – проходять першу співбесіду в територіальному орган ДМС
України протягом 15 днів.
Після першої співбесіди територіальний орган ДМС України ухвалює рішення:
приймати документи в оформлення чи відмовляти заявнику в оформленні
документів.
Відмову в оформленні можна оскаржити в адміністративному порядку у вищу
інстанцію — ДМС України, або в адміністративний суд протягом 5 днів (ст. 8 Закону
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України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»
від 8 липня 2011 року).
Прийом документів в оформлення – заявник запрошується на другу співбесіду.
Довідка про звернення за захистом продовжується на 6 місяців. У цей період ДМС
готує кінцевий висновок по справі заявника.
Негативне рішення щодо відмови про визнання біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, оскаржується в адміністративному суді першої інстанції
протягом 5 робочих днів (ст. 6 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту»).
У разі позитивного рішення ДМС України заявник отримує статус біженця або особи,
яка потребує додаткового захисту.
Оскарження
протягом 5 днів

Заяву
відхилено

Оскарження
протягом 5 днів
Відмова в
оформленні

1

2

Прийом заяви
на статус
біженця

Заяву
прийнято

15 днів

Отримання
Довідки на
1 місяць

3
Перша
співбесіда

Документи
прийнято

Оскарження
протягом 5 днів
Негативне
рішення

Позитивне
рішення

6

5

4

ДМС готує кінцевий
висновок

Довідка
продовжується
на 6 місяців

Друга
співбесіда

7
Отримання статусу
біженця або особи, яка
потребує додаткового
захисту

Після подання заяви про надання статусу біженця або особи, яка потребує
додаткового захисту в Україні, відповідний територіальний орган міграційної
служби:
1. Реєструє заяву та подані документи про визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту.
2. Ознайомлює заявника або його законного представника під їхній підпис із
порядком прийняття рішення за їхніми заявами, правами та обов’язками особи,
щодо якої прийнято рішення про оформлення документів щодо визнання
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
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3. Здійснює дактилоскопію особи, яка подала заяву про визнання біженцем або
особою, яка потребує додаткового захисту.
4. У разі потреби направляє особу на обстеження для встановлення віку у порядку,
встановленому законодавством України.
5. Заповнює реєстраційний листок на особу, яка звернулася із заявою про
визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та членів її
сім’ї, які не досягли вісімнадцятирічного віку.
6. Заповнює інші необхідні документи.
7. Оформлює особову справу.
8. Роз’яснює порядок звернення про надання безоплатної правової допомоги.
9. Вносить отримані відомості до централізованої інформаційної системи.
Іноземець або особа без громадянства, які визнаються біженцем в Україні або
особою, яка потребує додаткового захисту, вважаються такими, які постійно
проживають в Україні з моменту ухвалення рішення про визнання їх біженцями.
Кожна особа, яка досягла шістнадцятирічного віку отримує посвідчення біженця чи
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, протягом п’ятнадцяти робочих
днів з дня отримання позитивного рішення Державної міграційної служби України.
Додатково особа, яку визнано біженцем, та особа, яка потребує додаткового захисту,
яка досягла шістнадцятирічного віку, має право отримати проїзний документ для
виїзду за кордон
Посвідчення біженця чи посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту,
видається строком на п’ять років.
Особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту,
користуються тими самими правами і свободами, а також мають такі самі обов’язки,
як і громадяни України, крім випадків, встановлених Конституцією та законами
України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України.
Особи, яким надано статус біженця в Україні, мають право подати документи на
отримання громадянства України через три роки з моменту надання їм статусу
біженця в Україні, за умови безперервного проживання в Україні протягом цих трьох
років.
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4. Правова допомога дитині,
розлученій із сім’єю
Трапляються випадки, коли намір бути визнаною в Україні біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту, заявляє дитина, розлучена із сім’єю. В такому
випадку уповноважена посадова особа територіального органу ДМС додатково
і невідкладно звертається до органу опіки і піклування з письмовим клопотанням
про забезпечення такої особи законним представником. Законний представник
призначається органом опіки і піклування невідкладно.
Порядок виявлення дитини, розлученої із сім’єю та призначення їй законного
представника регулюється Законом України «Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту» та Постановою Кабінету Міністрів України від
16 листопада 2016 року № 832 «Про особливості соціального захисту розлучених із
сім’єю дітей, які не є громадянами України».
Після отримання повідомлення
про призначення законного представника
територіальний орган ДМС невідкладно ухвалює рішення про оформлення
документів для визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
До процедури визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту,
щодо дитини, розлученої з сім’єю, залучаються адвокат, психолог та педагог, про що
робляться відповідні позначки в особовій справі заявника.
Спільно з органом опіки і піклування територіальний орган ДМС невідкладно вживає
заходів із поміщення дитини, розлученої з сім’єю, до відповідного дитячого закладу
або в сім’ю.
Порядок звернення дитини, яка розлучена із сім’єю, із заявою про визнання
біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, регулюється
Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту» та Законом України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011
року.
Порядок здійснення обстеження для встановлення віку дитини, яка розлучена із
сім’єю, регулюється Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства
освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України від 23.10.2013 №
903/1464/711 «Про здійснення обстеження для встановлення віку дитини, яка
залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту».

21

4. Правова допомога дитині, розлученій із сім’єю

5. Поширені запитання
1. Який документ отримує шукач захисту при відмові в ДМС?
У разі відмови в ДМС, заявник отримує повідомлення про відмову із зазначенням
загальної підстави щодо відмови (наприклад, ст. 5, 8, 6 ЗУ «Про біженців та осіб,
які потребують додаткового захисту»). Рішення із зазначенням причини відмови
залишається в особистій справі заявника в територіальному органі ДМС України.

2. Чи поновлює суд строки на оскарження у разі їх пропуску?
Практика поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду
різна. Якщо підстави, вказані позивачем у заяві про поновлення строку для подання
адміністративного позову, визнані судом поважними, суд поновлював строки
звернення до адміністративного суду. У разі визнання причин пропуску строків
звернення до адміністративного суду неповажними, суд залишав позов без руху.
Серед причин, які суд визнав поважними можна зазначити такі: позивач не володіє
українською мовою та не розуміє законодавства України, а саме строків звернення
до адміністративного суду; позивач не мав доступу до правової допомоги через
незнання мови.

3. Як підтвердити дату отримання повідомлення про негативне
рішення ДМС України або територіального органу ДМС України,
якщо повідомлення надійшло звичайним листом (без штрихкоду)?
У випадку, якщо позивач отримує поштове відправлення з повідомленням про
негативне рішення відповідача від територіального органу ДМС України звичайним
листом (без штрихкоду), а отже, не може підтвердити дату отримання поштового
відправлення, у прохальній частині позову важливо просити суд витребувати від
Державної міграційної служби України всі матеріали особової справи позивача, у
тому числі надання інформації щодо термінів направлення повідомлення про
негативне рішення відповідача позивачу.
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1. Поняття «особа без
громадянства» та «особа під
ризиком безгромадянства»
Особа без громадянства (апатрид) – особа, яка не розглядається як громадянин
жодною державою в силу дії її закону (відповідно до Закону Україні «Про правовий
статус іноземнців та осіб без громадянства»). Деякі люди народжуються без
громадянства, але інші стають апатридами пізніше.
У світі налічується понад 10 мільйонів осіб без громадянства (ОБГ). Третина з них —
діти.1
Часто проблема безгромадянства виникає через недоліки законодавчих систем:
дискримінацію, розпад країн, прогалини в законодавстві та неоднозначну практику.
Осіб без громадянства нерідко ізолюють від суспільства та позбавляють базових
прав, таких як реєстрація народження, освіта, охорона здоров’я, реєстрація шлюбу та
працевлаштування; у разі смерті такої особи не видається свідоцтво про смерть.
У 2013 році Україна приєдналася до Конвенції ООН 1954 року про статус осіб без
громадянства і до Конвенції ООН 1961 року про скорочення безгромадянства та
прийняла закон «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», в якому
закріпила міжнародне визначення ОБГ. 16 червня 2020 року Парламент України
прийняв Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
визнання особою без громадянства», у липні він набув чинності після підписання
Президентом України.
Особи, визнані ОБГ за новою процедурою, нарешті зможуть реалізувати права і
свободи (досі це було неможливо): отримувати освіту, офіційно працевлаштуватися,
вступати у шлюб, набувати право власності на нерухоме майно, згодом – отримувати
соціальний захист та медичні послуги і навіть стати громадянами України.
Завдяки змінам, внесеним у законодавство України у липні 2020 року, було
закріплено процедуру надання статусу ОБГ на території України, яка надасть
можливість десяткам тисяч осіб законно існувати у суспільстві.

1
Довідник з безгромадянства у регіони ОБСЄ — https://www.osce.org/files/f/documents/5/1/302201.pdf
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2. Причини безгромадянства в
Україні
Причини, через які людина стає особою без громадянства:
 дискримінація (складнощі в набутті громадянства через дискримінацію з
етнічних, вікових, гендерних, політичних підстав або позбавлення громадянства
через ці обставини);
 прогалини в законодавстві;
 розпад країн (наприклад, СРСР);
 спадкування (дитина народжена від батьків ОБГ, якщо законодавство країни
народження або постійного проживання не передбачає набуття такою дитиною
громадянства даної країни);
 втрата отриманих раніше привілеїв громадянства (наприклад, у випадку
громадянства, набутого в шлюбі);
 добровільна відмова від громадянства до набуття громадянства іншої держави
(заборонено в більшості країнах в т.ч. в Україні).
Особи під ризиком безгромадянства — особи, у яких виникають складнощі із
підтвердженням факту приналежності до громадянства України або іншої держави.
До таких в першу чергу відносяться особи, що документувалися паспортом до 1991
року та не здійснили заміну паспорта після розпаду СРСР. Левову частку ОБГ та під
ризиком безгромадянства становить ромське населення, яке через прогалини у
законодавстві поколіннями проживало в Україні без документів та можливості їх
отримання.
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3. Підтвердження належності
до громадянства відповідно
до ст. 3 Закону України «Про
громадянство України»
3.1 Основні положення
Стаття 3 Закону України «Про громадянство» визначає коло осіб, що автоматично
визнаються громадянами України, це, зокрема:
 усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності
України (станом на 24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України;
 особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом
України “Про громадянство України” (13 листопада 1991 року) проживали в
Україні і не були громадянами інших держав;
 особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991
року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами
внутрішніх справ України внесено запис “громадянин України”, та діти таких осіб,
які прибули разом із батьками в Україну і на момент прибуття в Україну не досягли
повноліття, якщо зазначені особи подали заяви про оформлення належності до
громадянства України.
Підтвердження належності до громадянства регулюється Порядком провадження
за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих
рішень, затвердженим Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215
(пп. 7-16).

3.2 Документи, які необхідно подати для встановлення належності до
громадянства України
Для встановлення належності до громадянства України необхідно подати:
 заяву про встановлення належності до громадянства України (заповнюється в
територіальному органі Державної міграційної служби України (ДМС) за місцем
подання);
 копію паспорта громадянина колишнього СРСР із зазначенням місця реєстрації
за станом на 24.08.1991 р. або на 13.11.1991 р., або із внесеним записом
«громадянин України» (за наявності);
 у разі відсутності паспорта громадянина колишнього СРСР або інформації у
ньому:
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• судове рішення про встановлення юридичного факту постійного
проживання на території України за станом на 24.08.1991 р. або на
13.11.1991 р. за відсутності відповідної відмітки у паспорті;
• «форма 1» — заява про видачу паспорта громадянина колишнього СРСР,
що зберігається у відповідному територіальному органі ДМС за місцем
видачі паспорта громадянина колишнього СРСР;
• судове рішення про встановлення особи у разі відсутності паспорта
громадянина СРСР та у разі неможливості ДМС встановити особу за
наявними документами (форма 1, інших документів або на підставі свідчень
свідків);
• судове рішення про встановлення юридичного факту перебування
особи у громадянстві СРСР за станом на 24.08.1991 р. або на 13.11.1991 р.
у разі відсутності паспорта громадянина колишнього СРСР/ форми 1 та у
разі неможливості ДМС встановити даний факт на підставі інших наявних
документів.

!

ВАЖЛИВО!
Для звернення до суду для встановлення одного із фактів, що мають юридичне
значення, необхідно отримати відповідь ДМС із рекомендацією щодо звернення
до суду про встановлення даного факту або із відмовою щодо видачі.
Особи, що не досягли повноліття за станом на 24.08.1991 р. або на 13.11.1991 р.,
повинні подати такі документи:
 Заяву про встановлення належності до громадянства України (заповнюється в
територіальному органі Державної міграційної служби України (ДМС) за місцем
подання).
 Свідоцтво про народження та його копію (копія буде долучена до справи).
 Один із цих документів:
• довідка, що підтверджує факт постійного проживання особи в
неповнолітньому віці на території України за станом на 24.08.1991 р. або на
13.11.1991 р. Якщо такої довідки нема, необхідно встановлювати юридичний
факт постійного проживання на території України станом на 24.08.1991 р.
або на 13.11.1991 р. у неповнолітньому віці;
• довідка, що підтверджує факт постійного проживання на території України
станом на 24.08.1991 р. або на 13.11.1991 р. батьків (одного з них) особи
або іншого її законного представника, з якими особа в неповнолітньому віці
постійно проживала. За відсутності такої довідки подається судове рішення
про встановлення юридичного факту постійного проживання на території
України батьків або одного з них, з яким особа в неповнолітньому віці
постійно проживала на території України станом на 24.08.1991 р. або на
13.11.1991 р. ;
• копії паспортів батьків (одного з них) особи або іншого її законного
представника — громадян колишнього СРСР з відміткою про прописку, що
підтверджує факт їх постійного проживання на території України станом на
24.08.1991 р. або на 13.11.1991 р.
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3.3. Особливості встановлення фактів, що мають юридичне значення
Якщо в особи немає документів, достатніх для встановлення факту проживання
на території України станом на 24.08.1991 р. або на 13.11.1991 р.; встановлення
особи заявника та/ або належності до громадянства колишнього СРСР станом на
24.08.1991 р. або на 13.11.1991 р.; в такому разі необхідно звернутися до суду із
заявою про встановлення факту (фактів), що мають юридичне значення.
 Така категорія справ розглядається в окремому провадженні відповідно до
розділу IV Цивільного процесуального кодексу України.
 У заяві необхідно вказати територіальний орган відповідної області як
зацікавлену особу.
Аби подати заяву до суду, необхідно зібрати якнайбільше документів/ інформації,
що підтверджують факт (факти), які необхідно встановити:
 Навчання у школі, технікумі, коледжі, університеті (можна зробити
адвокатський запит до відповідного закладу щодо того, чи навчалася в ньому
особа в певний період. Крім того, особа може взяти таку довідку самостійно).
• якщо особа самостійно бере таку довідку у школі, можна попросити
зробити таку довідку із фотокарткою із зазначенням, що особа зображена на
фотокартці є особою, що навчалася у даній школі у певний період);
 Офіційне працевлаштування у певний період (можна зробити адвокатський
запит до тих організацій, установ, підприємств, які були зазначені особою).
 Проживання у певному населеному пункті у певний період (можна
зробити адвокатський запит до місцевих органів влади або органів місцевого
самоврядування для підтвердження місця реєстрації або факту проживання
за певною адресою без реєстрації місця проживання. У селах частіше за все є
інформація про всіх мешканців, навіть тих, що проживали без місця реєстрації.
Така довідка є вкрай важливою, оскільки більшість громадян колишнього СРСР,
що досі не оформили українське громадянство, проживали на території України
станом на 24.08.1991 р. або на 13.11.1991 р. без такої реєстрації (прописки)).
• Якщо особа досі проживає у цьому населеному пункті або недалеко
та може самостійно взяти таку довідку, можна попросити її про це без
направлення адвокатського запиту. В такому випадку можна попросити
особу вклеїти фотокартку на довідку.
 «Форма 1» — заява про видачу паспорта громадянина колишнього СРСР
(адвокатський запит подається до структурного органу ДМС за місцем видачі
паспорта).
 Інша інформація, що може допомогти встановити факт (факти), що мають
юридичне значення.

!
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ВАЖЛИВО!
Такі запити краще зробити ще до подання до ДМС. Тоді при написанні відмови
та/або рекомендації звернутися до суду для встановлення фактів, що мають
юридичне значення, органи ДМС уже матимуть повний пакет документів.

3. Підтвердження належності до громадянства відповідно до ст. 3 Закону України «Про громадянство України»

!

ВАЖЛИВО!
Такі запити можна робити до інших країн, що входили до колишнього СРСР, якщо
така інформація може допомогти встановити необхідні для особи факти.

3.4. Реєстрація громадянином України та отримання паспорта
громадянина України
Після встановлення фактів, що мають юридичне значення, особа може звернутися
до територіального органу ДМС району, де вона фактично проживає (за наявності
довідки про фактичне проживання або довідки про реєстрацію бездомною особою).
Спершу особа має звернутися із заявою про реєстрацію громадянином України
із повним пакетом документів. До документів необхідно долучити 2 фотокартки
розміром 35 х 45 мм.
 Вартість адміністративної послуги: 137,75 грн (постанова КМУ від 04.06.2007
№ 795).
 Зазвичай ця процедура триває 2-3 місяці.
Після оформлення довідки про реєстрацію громадянином України, особа може
звернутися до того ж територіального органу ДМС із заявою про видачу паспорта
громадянина України.
 Паспорт громадянина України оформлюється 20 днів із дня подання заяви з
повним пакетом документів.
 Стан оформлення документа можна перевірити на офіційному сайті ДМС
України (https://dmsu.gov.ua).

!
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ВАЖЛИВО!
Якщо один із документів (найчастіше — свідоцтво про народження) виданий
іншою країною, його необхідно перекласти на українську мову. Такий переклад
необхідно здійснювати при кожній подачі до територіальних органів ДМС
(наприклад, при реєстрації громадянином України і ще раз — подаючи заяву для
оформлення паспорта громадянина України).

3. Підтвердження належності до громадянства відповідно до ст. 3 Закону України «Про громадянство України»

4. Проблематика підтвердження
громадянства України та
ідентифікації осіб з АР Крим
та НПУТ
До таких осіб належать громадяни України, які:
 мешкали на тимчасово окупованих територіях на момент окупації і не
оформлювали паспорт громадянина України;
 отримали паспорт до окупації на НПУТ. При цьому вони можуть впродовж
довгого часу мешкати і бути зареєстрованими за межами НПУТ.
Оскільки внутрішні (не біометричні) паспорти громадян України, які видавалися до
2016 року, існують тільки на паперових носіях,підтвердити їхню достовірність можна
лише звіривши їх із даними архівної картки в архівах територіального органу, де
вони видавалися. Проте паспорти, видані на окупованій території АР Крим та на
НПУТ Донецької та Луганської областей, неможливо звірити з архівними даними. У
разі втрати такого паспорта особа має встановити не лише свою особу, але і
належність до громадянства України.
Ідентифікація особи та встановлення приналежності до громадянства в таких
випадках здійснюється в порядку, визначеному Постановами Кабінету Міністрів
України № 289 від 4 червня 2014 р. та № 302 від 25 березня 2015 р.
Вони містять вичерпний перелік документів та способів
особи, зокрема:

підтвердження статусу

 Ідентифікація особи, на ім’я якої оформлюється паспорт і інформації щодо якої
немає в базах даних Реєстру, здійснюється відповідно до наявних державних та
єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави
або підприємств, установ та організацій.
 Якщо даних в реєстрах немає, то ДМС вивчає будь-які інші, окрім паспорта,
офіційні документи з фотографією особи. Передусім це закордонний паспорт
громадянина України, паспорт моряка, дитячий проїзний документ (для тих, хто
отримує паспорт вперше), водійське посвідчення, військовий квиток, офіцерська
книжка, різні посвідчення з фотографією, тощо. Ці документи мають бути видані
органами влади України. Документи, видані окупаційною владою АР Крим та
на непідконтрольних уряду України частинах територій Донецької та Луганської
областей, не можуть бути підтвердженням статусу особи в органах міграційної
служби України.
 Якщо офіційних документів з фотокарткою немає, то до ДМС можна також
подати: особисті справи на попередніх місцях роботи або в архівах учбових
закладів, у військових частинах і військових комісаріатах для військовослужбовців
і військовозобов’язаних, особисті справи в місцях позбавлення волі тощо.
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Міграційна служба так само самостійно здійснює відповідний пошук, надсилаючи
запити щодо перевірки документів та інформації, зазначеної заявником у
письмовому зверненні, зокрема до МВС, Національної поліції, Мін’юсту, органів
ДФС, навчальних закладів, військових частин, військових комісаріатів, установ
виконання покарань, для отримання інформації з наявних державних та єдиних
реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або
підприємств, установ та організацій, у тому числі фотокартки особи, яка дасть
змогу ідентифікувати особу. В процесі перевірки береться до уваги вся інформація,
яку повідомив заявник.
 Додатковим способом встановлення особи є пошук інформації про заявника в
Єдиному виборчому реєстрі.
 Якщо документи з фотографією взагалі відсутні/втрачені, то встановити особу
також можна за допомогою свідчень свідків. Про це йдеться в п. 43 Постанови
Кабінету Міністрів України № 302 від 25 березня 2015 р.:у виключних випадках
за відсутності фотокартки особи та за результатами перевірок, за якими особу не
ідентифіковано, для встановлення особи проводиться опитування родичів, сусідів,
які були зазначені у письмовому зверненні.
Якщо за результатами проведення процедури встановлення особи її не встановлено,
ухвалюється рішення про відмову особі в оформленні паспорта, яке доводиться
до відома заявника. Ця відмова є підставою для звернення до суду із заявою про
встановлення особи у відповідності до п.п. 2 п. 1. ст. 10 Закону України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та ч.6 п. 35 Постанови Кабінету
Міністрів від № 302 від 25 березня 2015 р..
Для підтвердження належності до громадянства можуть бути використані такі
документи та відомості:
 Закордонний паспорт або інформація про його видання.
 Водійське посвідчення.
 Військовий квиток.
 Інформація про працевлаштування (можна запросити відомості з особової
справи, у якій може бути наявною копія паспорта громадянина України або
відомості про нього).
 Інформація про відбування покарання (вирок суду, довідка про звільнення,
інформація щодо перебування у відповідній колонії). В особистій справи
особи має міститися інформація про громадянство України та/ або паспорта
громадянина України.
 Відомості із єдиного державного реєстру виборців (оскільки тільки громадяни
України можуть брати участь у виборах ДМС України має повноваження подавати
такі запити до реєстру).
 Інші документи, що можуть містити відомості про належність особи до
громадянства України.
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5. Проблематика реєстрації
народження
5.1. Реєстрація народження дитини до року
Необхідні документи:
 Паспорти батьків (або одного з них). В разі відсутності документів у батьків,
заявником може бути близький родич або адвокат.
 Медичне свідоцтво про народження, що видається пологовим будинком
(форма № 103/о).
 У разі народження дитини поза межами пологового будинку, необхідно стати
на облік та оформити довідку форми № 103-1/о та висновок-підтвердження факту
народження дитини поза медичним закладом.

5.2. Реєстрація народження дитини після досягнення дитиною
одного року
Необхідні документи:
 Паспорти батьків (або одного з них). В разі відсутності документів у батьків,
заявником може бути близький родич або адвокат.
 Медичне свідоцтво про народження, що видається пологовим будинком
(форма № 103/о).
 У разі народження дитини поза межами пологового будинку, необхідно
стати на облік та отримати оформити довідку форми № 103-1/о та висновокпідтвердження факту народження дитини поза медичним закладом;
 Довідка про фактичне місце проживання батьків дитини у разі відсутності
зареєстрованого місця проживання.
 Довідка із навчального закладу, у якому навчається (навчалася) дитина (за
наявності).

5.3. Реєстрація народження у судовому порядку
Випадки реєстрації народження у судовому порядку:
 Помилка в прізвищі або імені матері, що зазначені в медичному свідоцтві про
народження.
 У медичному свідоцтві про народження, що видане пологовим будинком,
вказане прізвище іншої жінки (таке часто трапляється, якщо у матері немає своїх
документів).
 Відсутність медичного свідоцтва про народження.
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 Місце перебування матері невідоме.
 Інші випадки, у яких органи РАЦС не можуть зареєструвати народження дитини
(або вже повнолітньої людини).
У таких випадках необхідно звернутися до суду в порядку окремого провадження
із заявою про встановлення факту народження та материнства/батьківства.
Зацікавленою особою може виступати відповідний орган РАЦС.
Суд встановлює факти народження та материнства / батьківства на підставі:
 результатів генетичної експертизи;
 результатів експертизи віку;
 показань свідків;
 висновків медичної комісії;
 інших документів, що підтверджують факти, викладені у заяві.
Після винесення судом рішення про встановлення фактів народження та
материнства/ батьківства, батьки особи звертаються до органів РАЦС із заявою про
реєстрацію народження особи.
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6. Процедура визнання особою
без громадянства
У липні 2020 року Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо визнання особою без громадянства» закріпив процедуру надання
статусу ОБГ на території України, яка надасть можливість десяткам тисяч осіб законно
існувати у суспільстві.
Для введення в дію всіх положень Закону, Уряд України має прийняти постанову,
що буде регулювати порядок звернення із заявою про визнання особою без
громадянства та надання такого статусу. На початку 2021 року такої постанови
прийнято ще не було.
Відповідно ж до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо визнання особою без громадянства» процедура визнання особою без
громадянства буде містити такі положення:

1

Хто зможе звернутися за визнанням ОБГ?
Особа, яка не може отримати паспорт, оскільки не є громадянином жодної з держав.2
Наприклад, якщо вони:
 мають недійсні документи радянського зразка;
 втратили паспорт СРСР в Україні і не мали змоги його замінити;
 дорослі, які в’їхали в Україну дітьми на підставі свідоцтва про народження, але
після досягнення повноліття не змогли отримати нових документів;
 втратили громадянство у зв’язку з неперебуванням на консульському обліку
(Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан);
 ОБГ, які незаконно в’їхали в Україну, яких неможливо примусово видворити;
 представники ромської спільноти та інші.

2

Що дає офіційний статус особи без громадянства?
Людина, яку визнано особою без громадянства і яка отримала посвідку на
тимчасове проживання, матиме право:
 офіційно працювати без спеціального дозволу на роботу;
 отримувати державні соціальні, медичні, адміністративні та інші послуги у
встановленому законодавством України порядку;
 офіційно укладати шлюб, укладати договори та здійснювати інші юридичні дії;
2
ДМС називає ці категорії такими, які мають право бути визнаними ОБГ за
новою процедурою: bit.Ly/dms_obg
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 вільно пересуватися територією України та обирати місце проживання;
 реалізувати інші права та свободи.

3

Які права та обов’язки має заявник?
 заявник має право на співбесіду з органом, який розглядає заяву;
 заявник має право на безоплатну правову допомогу;
 заявник зобов’язаний співпрацювати з органом ДМС (з’являтися на
співбесіди, надавати наявні докази).

4

Куди можна буде звернутися за визнанням ОБГ?
 Із заявою про визнання особою без громадянства людина зможе звернутися
до Державної міграційної служби.

!
5

Це зможе зробити навіть людина, яка не перебуває на території України на
законних підставах.

Як проходитиме процедура визнання обг?
Особа зможе звернутися до органу ДМС із заявою про визнання ОБГ.

!

Від імені дитини, розлученої із сім’єю, або недієздатної особи заяву
подаватиме законний представник.

!

Особа, яка не перебуває на території України на законних підставах, також
матиме право звернутися про визнання ОБГ.

6

Які документи подати (за наявності)?
 документ, що посвідчує особу або проїзний документ;
 документ, що підтверджує неперебування в іноземному громадянстві;
 інший документ, що підтверджує інформацію, викладену в заяві.
Якщо особа не має таких документів, орган ДМС проводить опитування
щонайменше трьох сусідів/родичів або інших осіб, які можуть підтвердити
інформацію.
Відсутність у заявника документів, які підтверджують його слова, не є підставою
для відмови у визнанні ОБГ. Орган влади має засоби та уповноважений самостійно
збирати інформацію для підтвердження або спростування наданої інформації.
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7

Коли заявнику можуть відмовити?
Відмовити або скасувати позитивне рішення можуть тільки якщо заявник:
 є громадянином України або іншої держави;
 подав свідомо недійсні або підроблені документи;
 повідомив неправдиву інформацію;
 вчинив злочин проти миру, воєнний злочин, проти людяності або скоїла тяжкий
злочин неполітичного характеру поза межами країни проживання до того, як вона
була допущена у цю країну, або є винною у вчиненні діянь, що суперечать цілям і
принципам ООН.

!

Що ще варто знати?
Людина, яку визнано ОБГ, отримує посвідку на тимчасове проживання та вважається
такою, яка тимчасово перебуває на території України на законних підставах.
При цьому адміністративний збір за їхнє оформлення не справляється!
На час розгляду заяви про визнання ОБГ заявнику видаватиметься довідка, яка
підтверджуватиме тимчасове перебування на території України на законних
підставах.
Протягом двох років із дня визнання людини ОБГ, вона може отримати дозвіл на
імміграцію. Дозвіл на імміграцію є підставою для отримання посвідки на постійне
проживання в Україні та за умови п’яти років безперервного проживання на її
території бути прийнятим до громадянства України.
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