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Про погодження позиції ДМС до проєкту
постанови Кабінету Міністрів України

Міністерство внутрішніх справ України розглянуло позицію Державної
міграційної служби України щодо погодження із зауваженнями проєкту
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної
антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки», розробленого Національним
агентством з питань запобігання корупції.

Відповідно до пункту 5 § 37 Регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року
№ 950, повідомляємо про погодження позиції ДМС до зазначеного проєкту
нормативно-правового акта.

Додаток: лист ДМС на 2 арк. в 1 прим.
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Про погодження проєкту постанови 
Кабінету Міністрів України

Міністерство внутрішніх справ 
України

Державною міграційною службою України у межах компетенції 
опрацьовано проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки» (далі – проєкт), 
розроблений Національним агентством з питань запобігання корупції та 
надісланий на погодження листом від 27.11.2022 № 10-05/24165-22, та 
повідомляється про таке.

Державна антикорупційна програма на 2023 - 2025 роки, яку 
пропонується затвердити проєктом, встановлює очікувані стратегічні 
результати та заходи з її виконання (відповідно додаток 1 та 2 до програми).

Так, у підпунктах 3 та 4 пункту 2.7.5.1 у графі «Показник (індикатор) 
досягнення» додатку 1 передбачається, що функціонує Єдина міжвідомча 
інформаційна платформа прийому на навчання іноземців та осіб без 
громадянства для здобуття вищої освіти як підсистема Автоматизованого 
інформаційного комплексу освітнього менеджменту, яка дозволяє, зокрема,: 
оформлення посвідок на тимчасове проживання з відміткою про місце 
реєстрації (5%). 

Також аналогічні за змістом положення відповідно до яких Єдина 
міжвідомча інформаційна платформа прийому на навчання іноземців та осіб без 
громадянства для здобуття вищої освіти дозволяє оформлення посвідок на 
тимчасове проживання з відміткою про місце реєстрації наявні у пунктах 
2.7.5.1.21, 2.7.5.1.22 та 2.7.5.1.23 у графі «Найменування та зміст заходу» 
додатку 2.

У свою чергу, відповідно до статті 13 Закону України «Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» 
оформлення посвідки на тимчасове проживання здійснюється із застосуванням 
засобів Єдиного державного демографічного реєстру. 

Крім того, процес оформлення посвідки на тимчасове проживання 
потребує особистої присутності заявника для ідентифікації та верифікації 
біометричних даних особи, що унеможливлює оформлення посвідок на 
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тимчасове проживання засобами підсистеми АІКОМ – Єдиної міжвідомчої 
інформаційної платформи прийому на навчання іноземців та осіб без 
громадянства для здобуття вищої освіти. 

При цьому звертаємо увагу, що відповідно підпункту 9 пункту 6 
Положення про Єдину міжвідомчу інформаційну систему щодо набору 
іноземних вступників до закладів вищої освіти, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 № 686, функціональні можливості 
Єдиної системи забезпечують отримання інформації від ДМС щодо 
оформлення іноземцем посвідки на тимчасове проживання. 

Ураховуючи викладене, пропонуємо: 
1) у підпунктах 3 та 4 пункту 2.7.5.1 у графі «Показник (індикатор) 

досягнення» додатку 1 цифри, знаки та слова «д) оформлення посвідок на 
тимчасове проживання з відміткою про місце реєстрації (5%)» замінити 
цифрами, знаками та словами «д) отримання інформації щодо оформлення 
посвідки на тимчасове проживання (5%)». 

2) у пунктах 2.7.5.1.21, 2.7.5.1.22 та 2.7.5.1.23 у графі «Найменування та 
зміст заходу» додатку 2 цифри, знаки та слова «6) оформлення посвідок на 
тимчасове проживання з відміткою про місце реєстрації» замінити цифрами, 
знаками та словами «6) отримувати інформацію щодо оформлення посвідки на 
тимчасове проживання».

З огляду на зазначене, проєкт потребує доопрацювання та погоджується 
Державною міграційною службою України із зауваженнями.

Відповідно до пункту 5 параграфа 37 Регламенту Кабінету Міністрів 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 
№ 950 (зі змінами), пункту 1 розділу ІІІ Порядку взаємодії Міністерства 
внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, 
діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України 
через Міністра внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства 
внутрішніх справ України від 25.11.2016 № 1250, зареєстрованим                          
в Міністерстві юстиції України 22.12.2016 за № 1682/29812, надсилаємо проєкт 
для погодження позиції Служби Міністром внутрішніх справ України. 

У разі погодження позиції ДМС просимо поінформувати про вказане 
Національне агентство з питань запобігання корупції.

Додатки: 1. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України на 2 стор.
2. Проєкт Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки    

з додатками на 523 стор. в 1 прим. 
3. Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів 

України на 279 стор. в 1 прим.
4. Копія листа на 2 стор. в 1 прим.

Голова                                                                                    Наталія НАУМЕНКО

Охромєєв 365-32-06
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