
 
 

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

вул. Декабристів, 5-А, м. Миколаїв, 54001, (0512) 498118; 531114; mk@dmsu.gov.ua 

 

 

вих________№____________                         На №007-2017   від 21.11.2017    

                 
                                                                   Заступнику голови  

                                                                            спостережної комісії з питань  

                                                                            дотримання прав засуджених та  

                                                                            осіб, звільнених з  

                                                                            місць позбавлення волі     

                                                                                             Миколаївської обласної  

                                                                            державної  адміністрації 

                                                                            Красіліч В.І. 

                                                                            
                                                                                                                                     
 

Відповідно до діючих нормативно-правових актів (Закону України «Про 

Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 

20.11.2012 №5492-VІ, Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, 

вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта 

громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

25.03.2015 №302 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2017 

№745) (далі –Постанова №302),  наказу МВС України від 13.04.2012 №320 «Про 

затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України») 

територіальними  підрозділами УДМС постійно здійснюється робота по  

документуванню осіб,  які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.  

У  зв’язку з  прийняттям  зазначеної постанови, визначено, що територіальні 

підрозділи УДМС, які забезпечені відповідним обладнанням, всім зазначеним 

законодавством категоріям громадян, починаючи з чотирнадцятирічного віку, 

оформляють паспорт громадянина України у формі картки, що містить 

безконтактний електронний носій.  

На теперішній час всі територіальні підрозділи УДМС України в 

Миколаївській області обладнані робочими станціями на яких здійснюється 
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прийом документів на оформлення паспорта громадянина України у формі             

id-картки.  

 Особа, яка відбуває покарання в установах виконання покарань, подає 

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

обміну паспорта через уповноважену особу до територіального підрозділу ДМС за 

місцем розташування адміністрації відповідної установи.  

Інформація щодо видачі паспортів особам, які відбувають покарання: 

 

№ 

п/п 
 2016 рік 

10 місяців 

2017 року 

1. 
Миколаївський слідчий 

ізолятор 
2 1 

2. 
Снігурівська виправна 

колонія (№5) 
31 14 

3. 
Ольшанська виправна 

колонія (№53) 
22 18 

4. 
Вознесенська виправна 

колонія(№72) 
9 5 

5. 
Арбузинська виправна 

колонія ( № 83) 
12 2 

6. 
Казанківська виправна 

колонія (№93) 
57 77 

7. 
Новобузький виправний 

центр(№103) 
2 2 

 Всього 135 119 

 

 

 Заявник для оформлення паспорта подає такі документи: 

 

1) свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт 

народження, виданий компетентними органами іноземної держави (далі - 

свідоцтво про народження); 

2) оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують 

особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у 

громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до 

громадянства України). 

У разі відсутності таких документів або у разі, коли батьки чи один із батьків 

такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без 
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громадянства, або у разі набуття особою громадянства України на території 

України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України; 

3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які постійно 

проживали за кордоном, після повернення їх в установленому порядку на 

проживання в Україну та для осіб, які набули громадянство України за кордоном); 

4) посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб); 

5) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для 

внутрішньо переміщених осіб); 

6) рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено 

за результатами проведення процедури встановлення особи); 

7) документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої 

особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного 

представника/уповноваженої особи; 

8) документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або 

оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про 

звільнення від сплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-

анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального підрозділу 

ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з 

оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати; 

9) документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної 

інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких 

документів): 

про місце проживання - довідку органу реєстрації встановленого зразка; 

про народження дітей - свідоцтва про народження дітей; 

про шлюб і розірвання шлюбу - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про 

розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної 

сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який 

згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт; 

про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, 

свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про 

розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними 

органами іноземної держави документ, який згідно з її національним 

законодавством підтверджує відповідний факт; 

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 

податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або 

повідомлення про відмову від його прийняття; 

10) документ, виданий відповідним органом, установою, організацією, який 

містить фотозображення особи, - для осіб, які звертаються за оформленням 

паспорта вперше після досягнення 18-річного віку. У разі відсутності такого 

документа особа подає письмове звернення в довільній формі, в якому 

зазначається інформація про адресу місць проживання, навчання, роботи, установ 

виконання покарань та інша інформація, відомості про батьків або інших родичів, 

які будуть залучені до проведення процедури встановлення особи; 
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11) одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення 

відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням 

засобів Реєстру - для 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, оформленим в 

установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання 

покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ 

закритого типу (в разі потреби). Фотокартка повинна відповідати вимогам 

рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303. 

Перевірка та підтвердження тотожності особи, яка відбуває покарання в 

установах виконання покарань, здійснюється уповноваженою особою. У разі 

відсутності фізичних вад особа власноручно проставляє підпис на окремому 

аркуші для подальшого сканування із застосуванням засобів Реєстру. 

У разі подання заяви-анкети уповноваженою особою адміністрації установи 

виконання покарань, додатково подається документ, що посвідчує особу 

уповноваженої особи та документ, що підтверджує повноваження особи як 

законного представника.   

Оригінали документів повертаються (крім документів, що підтверджують 

сплату адміністративного збору та державного мита) законному 

представнику/уповноваженій особі після оформлення заяви-анкети. 

Основні проблеми, які виникають під час вирішення питання документування 

паспортом громадянина України осіб, які відбувають покарання в установах 

виконання покарань, є: 

 

1. Відсутність в особовій справі засудженого паспорта, який у нього 

вилучався, але не був приєднаний у встановленому порядку до справи; 

2. Для отримання паспорта громадянина України вперше необхідно надавати 

свідоцтво про народження в оригіналі, але переважна більшість 

засуджених його втратили та не мають можливості отримати у РВ ДРАЦС; 

3.  У визначеному Постановою № 302 Порядку документування паспортом 

зазначено про необхідність надати встановлений законодавством перелік 

документів, серед яких також квитанція про сплату адміністративного 

збору, державного мита у разі втрати паспорта або обміну по 

непридатності, але відсутність коштів у засуджених також не дає змоги 

подати документи;   

4. Відсутність документів, які надають змогу підтвердити належність до 

громадянства України (попередній паспорт – зразка СРСР, відсутність 

інформації про реєстрацію місця проживання на території України станом 

на 24.08.1991 рік або 13.11.1991р, паспортні документи батьків). 
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5. Не можливо підтвердити факт документування особи паспортом 

громадянина України, що видався в територіальних підрозділах, які 

припинили діяльність або тимчасово не здійснюють свої повноваження 

для здійснення ідентифікації особи та підтвердження належності до 

громадянства України. 

 

З метою налагодження роботи щодо документування паспортами громадян 

України у формі іd-картки осіб, які відбувають покарання та звільнились з місць 

позбавлення волі вважаємо за необхідне запропонувати: 

 

- забезпечити вивчення та дотримання порядку оформлення паспорта 

громадянина України у формі іd-картки, який визначений  постановою Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2015 №302 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.10.2017 №745) уповноваженими особами, які подають документи 

для документування засуджених; 

 

- вирішити питання видачі уповноваженим особам повторного свідоцтва про 

народження на осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі та не 

документовані паспортом, так як відсутність свідоцтва про народження тягне за 

собою відмову в оформлені паспорта громадянина України; 

 

-рекомендувати правоохоронним органи дотримуватись вимог законодавства 

в частині приєднання вилучених паспортних документів до матеріалів 

кримінального провадження. У разі встановлення наявних паспортів, власниками 

яких є засуджені особи, вирішувати питання щодо їх повернення до особових 

справ, згідно  вимог п.10.1. наказу МВС України від 13.04.2012 №320; 

 

- пунктом 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для 

України» від 14 липня 2016 року № 1474-УІІІ (далі-Закон) передбачено, що 

органи місцевого самоврядування можуть звільняти окремі категорії осіб від 

оплати вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість 

втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до 

місцевих бюджетів, а також приймати рішення про компенсацію таким категоріям 

осіб вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість 

втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, вартості бланка документа, 

його персоналізації, яка зараховується до спеціального фонду Державного 

бюджету України, у зв’язку з цим розглянути органами місцевого самоврядування 
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можливість винесення рішень про звільнення від сплати вартості 

адміністративного збору особами, які відбувають покарання в місцях позбавлення 

волі. 

За наявності можливості, братиму участь у засіданні спостережної комісії 

особисто. 

 

  

 

З повагою  

начальник                                                 В.В. Іванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вик.:Ільницька   Св. Вас. 

т.49-87-44 


