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Про розгля/( звернення

У .Щержавнiй мiграuiйнiй службi УкраТни (ДМС) у межах компетенцiТ

розглянуто звернення Бучанськоi районноi ради восьмого скликання Киiвськоi
областi вiд 28.|0.2021 Jф 361/02-08 щодо захисту прав мешканцiв району та
недопущення розмiщення трьох тисяч афганських бiженцiв на територii
Бучанського району, яке надiйшло iз CeKpeTapiaTy Кабiнету MiHicTpiB Украiни.
За результатами розгляду повiдомлясмо про таке.

YKpaiHa як суб'€кт мiжнародних вiдносин у цiлому, i мiжнародноi
системи захисту прав людини зокрема, керу€ться засадами, що грунтуються на

дотриманнi норм i принципiв мiжнародного права, рiвноправностi та
вза€моповаги, закрiплених у CTaTyTi ООН, Загальнiй декларацiТ прав людини,
Конвенцii про захист прав людини та основоположних свобод.

Украiна дотримусться мiжнародних стандартiв з прав людини у сферi
притулку, встановлених мiжнародно-правовими актами та мiжнародних
принципiв стосовно захисту бiженцiв, передбачених Конвенцiсю про статус
бiженцiв 1951 року i Протоколом щодо статусу бiженцiв |96'7 року.

У 2002 роцi Украiна при€дналася до КонвенцiТ про статус бiженцiв
1951 року та Протоколу щодо статусу бiженцiв |967 року (Закон Украiни оПро
приеднання Украiни до Конвенцii про статус бiженцiв та Протоколу щодо
статусу бiженцiв> вiд 10.01 .2002 j\9 2942-IЛ) та взяла на себе мiжнароднi
зобов'язання щодо надання захисту бiженцям.

CBiToBi мiграцiйнi процеси, якi проходять у сучасному cBiTi та
супроводжуються утворенням значних мiграuiйних потокiв, впливають на
мiграuiйну ситуацiю, у тому числi i в УкраIнi.

Ускладнення ситуацii на украiнсько-бiлоруському кордонi, пов'язаноi з
можливiстю проникнення значноТ кiлькостi нелегальних мiгрантiв на територiю
Украirlи, с,гворюс ризики щодо забезгtе.tення Тх розмiщення в установах ДN'IС.

Наразi ДМС спiльно iз зацiкавленими центральними органами
виконавчоi влади опрацьовуеться питання щодо передбачення додаткових
примiщень для розмiщення нелегальних мiгрантiв, удrзi пр}rбуття iх*l територii
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На сьогоднi рiшення щодо можливостi передачi державнOi установи
<<БУчанська виправна колонiя }ф 85> та державноi установи <Iрпiнський
виправниЙ центр Ng 132) зi сфери управлiння Мiн'юсту до сфери управлiння
ДМС не прийнято.

Повiдомля€мо також, що умови та порядок набуття громадянства Украiни
РеГЛаМеНТУЮТЬся Законом Украiни uПро громадянство Украiни> (далi - Закон)
та Указом Президента Украiни вiд 27 березня 2001 року М 2l5 <<Питання
ОРганiзаuii виконання Закону Украiни кПро громадянство Украiни>, яким
ЗаТВеРДЖеНО Порядок провадження за заявами i поданнями з питань
громадянства та виконання прийнятих рiшень (далi - Порядок).

Умови набуття громадянства УкраТни за територiuшьним походженням
визначенi статтею 8 Закону.

Так, гроМаДянство Украiни за територiальним походженням мае право
набУти особа, яка сама чи хоча б один з if батькiв, дiд чи баба, рiднi (повнорiднi
Та НеПОВнОРiднi) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або
пОСтiЙно проживirли до 24 серпня 199l року на територii, яка стала територiею
УКРаТни. Перелiк документiв, якi подаються для оформлення набуття
ГРОМаДЯНСтва Украiни за територiальним походженням, визначениЙ пунктами
24 - 44 Порядку.

KpiM того, статтею 9 Закону передбачено, що iноземець або особа без
громадянства можуть бути за iх клопотанням прийнятi до громадянства
УКРаiни, а також встановленi умови прийняття та визначений вичерпний
ПеРеЛiК пiдстав, За наявностi яких особа не приймасться до громадянства
украiни. Перелiк документiв, якi подаються для прийняття до громадянства
УкраIни, передбачений пунктами 45 - 51 Порялку.

Пр' цЬому, iноземець чи особа без громадянства мають право на
ПРИЙняття до громадянства УкраТни лише в разi виконання ними визначених
ЗаКОном Умов, зокрема, визнання i дотримання Конституuii Украiни та законiв
УКраiни та володiння особою державною мовою або ii розумiння в обсязi,
достатньому для спiлкування.

ЧаСтиною першою cTaTTi 7 Закону Украiни uПро забезпечення
фУнкuiОнУВання украiнськоТ мови як державноi>> визначено, що особа, яка мас
HaMip набути громадянство Украiни, зобов'язана засвiдчити вiдповiдний piBeHb
володiння державною мовою.

ВИмОги до рiвня володiння державною мовою, необхiдного для набуття
громадянства Украiни' визначас Нацiональна комiсiя зi стандартiв державноi
мови.

Складання iспltту на piBeHb володiння державною мовою, необхiдний для
набуття |ромадянства Укратни, здiйснюсться в порядку, встановленому
Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни.

Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд б листопада 20|9 р. JФ 911
<<,ЩеЯКi пиТання НацiональноТ KoMicii зi стандартiв державноi мови>>
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затверджено Положення про Нацiональну комiсiю зi стандартiв державноi
мови.

Вiдповiдно до пункту 4 вказаного Положення Нацiональна комiсiя зi
стандартiв державноi мови вiдповiдно до покладених на Hei завдань, серед
iншого, розробпяе i затверджуе Класифiкацiю piBHiB володiння державною
мовою з урахуванням рекомендацiй Ради Свропи з мовноi освiти (CEFR);
ВиЗНачас i затверлжус вимоги до piBHiB володiння державною мовою для
набуття громадянства Украiни; затверджуе порядок перевiрки рiвня володiння
ДерЖаВною мовою; розробляс та подас у встановленому законом порядку на
розгляд Кабiнету MiHicTpiB Украiни проект Порядку проведення iспитiв з
МеТоЮ перевiрки рiвня володiння державною MoBoIo; затверджус завдання для
проведення iспиту на piBeHb володiння державною мовою; органiзовус та
проводить iспити для визначення рiвня володiння державною мовою або
ПриЗначас спецiально уповноваженi державою установи (органiзацii), якi
проводять iспити; затверджуе форrу державного сертифiката про piBeHb
володiння державною мовою; видае державнi сертифiкати про piBeHb володiння
державною мовою.

Таким чином, особи, якi звертаються iз заявами про прийняття до
громадянства Укратни вiдповiдно до стаггi 9 Закону зобов'язанi подавати
затвердженоТ форми сертифiкат про piBeHb володiння державною (для цiеТ
категорii встановлено piBeHb Bl), виданий Нацiональною комiсiею зi стандартiв
державноi мови за результатами вiдповiдного iспиту.

Рiшення про прийнятгя особи до громадянства Украiни приймас
Президент Украiни шляхом видання вiдповiдних Указiв.

ДМС в межах визначених повноважень здiйснюються заходи iз
запобiгання та протидiТ нелегальнiй мiграцii, а також iншим порушенням
законодавства Украiни в мiграцiйнiй сферi.

Упродовж 10 мiсяцiв 202l року на територiТ держави працiвниками ДМС
Виявлено б 486 нелегальних мiгрантiв (за аналогiчний перiод минулого року -
З 705), що на 75,06О^ бiльше нiж за аналогiчний перiод минулого року, з яких
360 осiб або 5,55О/о в'iхали в Украiну незаконно, а саме без документiв, що
посвiдчують особу, 185 осiб або 2,85О/о поза пунктами пропуску на
державному корлонi.

З метою забезпечення примусового видворення нелег€шьних мiгрантiв,
у тому числi iдентифiкацii тих, якi не мiulи документiв, що посвiдчуtоть особу та
пiдтверджують громадянство, з початку 2021, року в пунктах тимчасового
перебування iноземцiв та осiб без громадянства, якi незаконно перебувають в
YKpaTHi розмiщено'l 4l особу.

Для пiдвищення ефективностi роботи ДМС змiнено пiдхiд щодо
здiЙснення загаJIьнодержавних заходiв з нагляду та контролю за виконанням
законодавства в мiграцiйнiiа сферi iз загальнодержавного на регiональнi, у тому
числi, з використанням iHcTpyMeHTy перевiрки повiдомлень громадськостi про
факти перебування ца територiТ держави iноземних громадян iз
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неврегульованим статусом через вiдповiдний електронний cepBic на вебсайтi
дмс.

З метою забезпечення можливостi оперативноi протидii нелегальнiй
мiграцii, Дмс опрацьовуються пропозицii щодо внесення змiн до Закону
Украiни uПро правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства>> в частинi
спрощення процедур примусового повернення та примусовог0 видвOрення
iноземцiв та осiб без громадянства, якi незаконно потрапили та/або
перебувають на територiТ Украiни.
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