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Про розгляд звернення стосовно захисту
прав мешканцiв Бучанського району та
недопущення розмiщення афганських
бiженцiв на його територii

вiдповiдно до доручення Прем'ер-мiнiстра Укратни Щениса Шмигалявiд 17 листопада 2021 року Jrlb 52854lll1-21, листiв CeKpeTapiary Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи листи вiд 04 листопада 202| року lъ з56201012-2]- тавiД 22 листОпада 202l рокУ JЪ з77621012-2| та ,u u"*опання дорученнякерiвництва MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ }kратни Щиректоратом безпеки
державного кордону та мiграцiйних процесiв спiльно з MIiHicTepcTBoM
економiКи УкраiЪи, MiHicTepcTBoM фiнансiв УкраТни, MiHicTepcTBoM юстицiТ
УкраiЪи, Щержавною м iграцiйною службою Украrни, Адм iнiстрuцi.. ЩержавноТприкордонноТ слУжби УкраТни розглянуто звернення в.о. ГЬлови БучанськоТ
районноТ РадИ Владислава Хахулiна стосовно захисту прав мешканцiв
Бучанського району та недопущення розмiщення на його територiТ афганських
бiженцiв, адресоване Президентовi УкраТни Володимиру ЗелЬнському,Прем'ер-
MiHicTpy УкраiЪи Щенису ТIIмигалю, Головi BepxoBHoi: Ради УкраЙи Гу.дuпу
Стефанчуку, народним депутатам УкраiЪи.

украiъа як суб'ект мiжнародних вiдносин i мiжнароднот системи захисту
прав людини керуеться засадами, Що грунтуються на дотриманнi норм i
принципiв мiжнародного права, рiвноправностi та взаемоповаги, закрiплених уCTaTyTi оон, Загальнiй декJIарацii прав людини, КонвенцiТ про .u*"., прав
людини та основоположних свобод.

УкраiЪа дотримуеться мiжнародних стандартiв з прав людини у сферi
притулку, встановлених мiжнародно-правовими актами та мiжнародних
принципiв стосовно захисту бiженцiв, передбачених Конвенцiсю про'стаryс
бiженцiв 1951 року i ПротоколоМ щодо стаryсУ бiженцiв 1967 рокУ, до "nr*УкраiЪа присднаЛасяУ 2002 роцi та взяJlа на себе мiжнароднi зобов'я.Ьrп" щодо
надання захисry бiженцям.
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CBiToBi мiграцiйнi процеси, що проходятЬ У сучасному cBiTi та
супроводжуються утворенням значних мiграцiйних потокiв, впливають на
мiграцiйну ситуацiю, у тому числi i в УкраiЪi.

одночасно, щодо порушених у зверненнi Бучанськоi районноi радипитань, повiдомляемо про таке.
1. Щержавнi установи кБучанська виправна колонiя (J\Ъ 85)) та

<IрпiнськиЙ виправниЙ центР (J\Ъ lз2)>> н€Lлежать до сфери управлiнняМiн'юсту, яке поiнформув€Lло про те, що розмiщення осiб, йi 
"рйОупи доукраiъи з Iсламськот Республiки Афганiстан, до з€}значених державних установне здiйснюеться та не плануеться.

2. ВiдпоВiдно дО вимоГ чинного законодавства Мiнфiн опрацьовус наданi
головними розпорядниками (розпорядниками) бюджетних коштiв фiнансово-економiчнi розрахунки щодо ix впливу на державний таlабо мiсцевi бюджети.

На сьогоДнi МВС, яке забеЗпечуе формування державноТ полiтики у сферi
мiграцiТ (iммiграцiТ та емiграцii), у тому числi протидiТ нелег€Lльнiй (незако""iЙ;
мiграцiт, громадянства, реестрацiт фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених
законодавством категорiй мiгрантiв, та ЩМС, яке ре€tлiзуе державну полiтику узазначенiй сферi, не надаваJIи до МiнфiнУ *одп"" 

-фiнансово-економiчних

розрахункiв для вирiшення питань щодо розмiщен"" i6.u"ських бiженцiв увiдповiдних установах, у зв'язку з чим видiлення коштiв для вирiшення
порушених питань не здiйснюв€lJlося.

3. З метою акryалiзацiт положень законодавства у сферi громадянства
мвС розроблено нову редакцiю Закону УкраТни uПро громадянство УкраiЪи>,
ЯКИЙ 19 ЛИСТОПаДа202l РОКУ Передано liрезидентовi УкраiЪи для його внесення
на розгляд Верховнот Ради Укратни на пiдставi наданого констиryчiйного права
законодавчоТ iнiцiативи.

Положеннями законопроскry, зокрема:
встановлЮютьсЯ пiдстави, за наявносТi якиХ особа не може набути

громадянство Украiъи за територiа-пьнлtм походженням та уточнюються умовинабуття громадянства, зокрема, щодо вiльного володiння укратнською мовою;
змiнюються пiдстави для втрати громадянства Украrни;
уточняються пiдстави для скасування рiшення про оформлення набуття

громадянства УкраТни;
передбача€ться можливiсть скасування рiшення про встановлення

н_zlпежноСтi дО громадяНства УкраiЪи, оформлення наJIежностi до громадянства
УкраiЪи вiдповiдно до cTaTTi З Закону, якщо таке рiшення прийнято внаслiдок
подання неправдивих вiдомостей, пiдроблених документiв, документiв, щовтратили чиннiсть, або документiв, якi не пiдтверджують наявностi пiдстав для
встановлення, оф ормлення наJIежн о cTi до громадянства УкраТни.

Водночас, З метоЮ запобiгання випадкам зловживань у сферi
громадянства звужуються пiдстави для набуття громадянства Украiнr ia
територiальниМ походженням, а такоrк уточняються пiдстави для набуття
громадянства Укратни за народженням та за територiальним походженням



дiтьми, народженими вiд батькiв, якi с iноземцями та/або особами без
громадянства, в частинi, що стосусться перебування на територii Украiни,
тимчасового або постiйного проживання на територiт Украiъи бьькiв.4. Адмiнiстрацiсю !ержприкордонслужби у взасмодii з iншими
вiйськовими формуваннями та правоохоронними органами вживаються належнi
ЗаХОДИ ЩОДО ЗабеЗПеЧеННЯ НеДоТорканностi державного кордону украIни тазахисту нацiональних iHTepeciB у сферi протидiТ незаконнiй мiграцiТ.

!ЛЯ ПiДВИЩеННЯ ефеКТИвностi роботи ЩМС змiнено пiдхЙи до здiйснення
заг€LпьноДержавниХ заходiВ з нагJIядУ та контролю за виконанням законодавствав мiграцiйнiй сферi iз загальнодержавного на регiональнi, У тому числi, iзвикористанням iHcTpyMeHTy перевiрки повiдомлень громадськостi 

-про 
фактиперебування на. територiт держави iноземних громадян iз неврегульованим

статусом через вiдповiдний електронний cepBic на вебсайтi ЩМС.з метою забезпечення можливостi оперативнот протидiт нелега_гlьнiй
мiграцiТ опрацьоВуються пропозицii шодо 

"п.Ъ.пп" змiн до Закону УкраiЪи
<Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства)) в частинi *рощ.п""
процедур примусового повернення та примусового видворення iнозЬмцiв таосiб без громадянства, якi незаконно потрапили таlабо перебувають на територiт
Украiни.

5, У Стратегii державноТ мiграцiйноТ полiтики УкраiЪи на перiод
ДО 2025 РОКУ, СХВаЛеНiй розпоряд}кенням Кабiнету MiHicTpiB укрЬiнивiд 12 липня 2017 року JVs 482, однiею iз цiлей визначено створення умов дляповернення та реiнтеграцii украiъських мiгрантiв в украiъське суъпiльство.

З метою реалiзацiТ заходiв СтратегiТ мвС Ъпiп""о . ДМС розробленопроект плану заходiв на 2022-2025 роки, яким, зокрема, передбача€ться
практична реалiзацiя заходiв, спрямованих на заохочення повернення доукраiъи мiгрантiв, якi перебувають за кордоном, зокрема шляхом розробленнямасштабних заг€шьнодержавних та регiональних програм заохочення
повернення мiгрантiв та ix реiнтеграцiт в украiъське суспiл"ъr"ъ.

проектом плану передбачено також реалiзацiю заходiв, спрямованих на
запровадження державнот системи кредиryвання реемiгрантiв, якi бажають
вiдкрити власну справу, податкови* пйr. для тих, що вкJIадають заробленi за
кордоном кошти у власну справу, а також заходiв, спрямованих на пiдтримку
адаптацiI дiтей реемiгрантiв до украiЪськоТ систем" o."ir, тощо.

Засryпник директора


