ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Південне регіональне управління
Херсонський прикордонний загін

ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ
щодо змін внесених до постанови Кабінету Міністрів України
від 04.06.2015 № 367
«Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану
територію України та виїзду з неї»
внесених постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019
№ 1157 «Про внесення змін до пункту 3 Порядку в’їзду на
тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї»

м. Херсон

Порядок перетину адміністративної межі громадянами України,
іноземцями та особами без громадянства .
Відповідно до ПКМУ №367:
В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які
не досягли 16-річного віку, здійснюється через контрольні пункти за умови
пред’явлення паспорта громадянина України, або паспорта громадянина
України для виїзду за кордон з дотриманням вимог, передбачених для таких
осіб пунктами 3-6 Правил перетинання державного кордону громадянами
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня
1995 р. № 57 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 92; 2010 р., № 65, ст. 2239).
В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які
виїхали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та
підтверджують громадянство України, здійснюється за умови пред’явлення
довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом
ДМС, за формою згідно з додатком 5.
Виїзд з тимчасово окупованої території України громадян України, які
не досягли 16-річного віку, здійснюється через контрольні пункти за умови
пред’явлення паспорта громадянина України, або паспорта громадянина
України для виїзду за кордон, у супроводі одного з батьків (усиновлювачів),
опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі
інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів,
піклувальників або інших законних представників.
У разі відсутності у дитини, яка не досягла 16-річного віку, зазначених
документів уповноважені службові особи органу охорони державного кордону
надають такій особі дозвіл на виїзд з тимчасово окупованої території України
на підставі їх свідоцтва про народження, а також паспорта громадянина
України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон особи, в
супроводі якої вони здійснюють виїзд (а у разі, коли особу супроводжує
опікун, піклувальник, один із прийомних батьків або батьків-вихователів, також рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини для
підтвердження повноважень законного представника), для оформлення
документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
У разі виявлення уповноваженою службовою особою підрозділу
охорони державного кордону на контрольному пункті дитини, яка не досягла
16-річного віку, без супроводу осіб, передбачених в абзаці шостому цього
пункту, уповноважені службові особи підрозділу охорони державного
кордону надають такій особі дозвіл на виїзд з тимчасово окупованої території
України та невідкладно (протягом доби) повідомляють про таку дитину
органам Національної поліції та забезпечують передачу дитини органу опіки
та піклування за місцем її виявлення для забезпечення її соціального захисту
відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності,
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник
України, 2008 р., № 76, ст. 2561), Порядку взаємодії державних органів та
органів місцевого самоврядування під час виявлення розлучених із сім’єю
дітей, які не є громадянами України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 832 “Про особливості
соціального захисту розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами України”
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3041).
ПКМУ від 24 грудня 2019 р. № 1157 з 09.02.2020, вносяться зміни до
пункту 3 Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду
з неї, а саме:
1. Виключено питання пропуску дітей за проїзними документами
дитини”
2. "В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян
України, які не досягли 16-річного віку, які виїхали з цієї території в супроводі
одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших
законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із
батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних
представників, може здійснюватися також в супроводі батьків
(усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників
чи в супроводі інших осіб, уповноважених батьками (усиновлювачами),
опікунами, піклувальниками або іншими законними представниками, а також
в супроводі однієї із зазначених осіб, з якими вони здійснили виїзд.
3. В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян
України віком від 14 до 16 років, які навчаються в закладах освіти на території
інших регіонів України, батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники яких
проживають на тимчасово окупованій території України, може здійснюватися
також без супроводу батьків чи одного з батьків (усиновлювачів), опікунів,
піклувальників або інших законних представників чи супроводу інших осіб,
уповноважених ними, за наявності інформації про навчання цих громадян
України в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.”.
Відповідно до ПКМУ від 27.01.1995 №57«Про затвердження правил
перетинання ДКУ громадянами України» зазначено наступне:
Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі
одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально
посвідченою згодою, здійснюється:
1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у
ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій
державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;
2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:
- якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що
підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та
який (яка) відсутній у пункті пропуску;

- якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким
перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, є
запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка
про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному
представництві або консульській установі України за кордоном;
у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:
- свідоцтва про смерть другого з батьків;
- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
- рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину,
який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
- довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів
цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька
відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під
час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері);
- довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний
розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці,
виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем;
- свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом
іноземної держави, що не містить відомостей про батька дитини,
легалізованого або засвідченого апостилем, а також без будь-якого
додаткового засвідчення у випадках, передбачених міжнародним
договором України.
3) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у разі
тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця під час
пред’явлення рішення суду або органу опіки та піклування (районної,
районної у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу
міської, районної у місті (у разі його утворення), сільської, селищної ради
об’єднаної територіальної громади) або їх копій, засвідчених нотаріально чи
органом, який їх видав, у якому визначено (підтверджено) місце проживання
дитини з одним із батьків, який має намір виїзду з дитиною або який
уповноважив на це нотаріально посвідченою згодою інших осіб;
4) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у разі
тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця та більше дитини
з інвалідністю, дитини, яка хворіє на захворювання, передбачені частиною
п’ятою статті 157 Сімейного кодексу України, під час пред’явлення таких
документів або їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав:
- довідки, виданої органом державної виконавчої служби, приватним
виконавцем, про наявність заборгованості із сплати аліментів (у разі коли
сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за три
місяці);
- документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувальнопрофілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ (у разі

коли сума заборгованості по аліментах становить понад три місяці, але не
більше чотирьох місяців).
Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, які не досягли 16-річного віку, здійснюється:
1) які проживають (перебувають) у закладах охорони здоров'я,
навчальному або іншому дитячому закладі, - у разі пред'явлення нотаріально
посвідченої згоди керівника цього закладу та у супроводі уповноваженої ним
особи;
2) які влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї,
- у разі пред'явлення оригіналу договору про влаштування дитини до
прийомної сім'ї або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі
прийомних батьків або одного з них;
3) які влаштовані на виховання та спільне проживання до дитячого
будинку сімейного типу, - у разі пред'явлення оригіналу договору про
організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або його нотаріально
засвідченої копії та у супроводі батьків-вихователів або одного з них;
4) які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням органів опіки та
піклування, - у разі пред'явлення оригіналу рішення про встановлення опіки
(піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або
піклувальника;
5) які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням суду, - у разі
пред'явлення рішення суду про встановлення опіки (піклування) або його
нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника;
6) які відповідно до договору про патронат передані органом опіки і
піклування на виховання в сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до
досягнення дитиною повноліття - у разі пред'явлення оригіналу зазначеного
договору, посвідченого підписом уповноваженої особи відповідної місцевої
держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради,
скріпленим гербовою печаткою, або його нотаріально засвідченої копії та у
супроводі патронатного вихователя.
Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі
одного з прийомних батьків, батьків-вихователів здійснюється за нотаріально
посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування та
відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з них
відсутній у пункті пропуску через державний кордон.
Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
які не досягли 16-річного віку, зокрема тих, що проживають (перебувають) у
районах проведення антитерористичної операції, попередньо повинен бути
погоджений із службою у справах дітей відповідної місцевої
держадміністрації або міської.
Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
які не досягли 16-річного віку, після їх усиновлення іноземцями здійснюється
у супроводі батьків-усиновлювачів у разі пред'явлення рішення суду про
усиновлення або його нотаріально засвідченої копії.
Громадяни в'їздять в Україну без будь-яких обмежень.

