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Постановою Кабінету Мінінстрів України від 0-5.06.2019 № 474 «Про 

внесення змін до Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України 

та виїзду з неї» Уряд уніс зміни до Порядку в'їзду на тимчасово окуповану 

територію України та виїзду з неї. 

В'їзд на тимчасово окуповану територію 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 

державної міграційної служби, за затвердженою цією постановою формою. Це 

довідка про подання документів для подальшого оформлення і отримання 

паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон, що засвідчує зазначені факти та є обставиною, яка враховується під 

час переміщення осіб через контрольні пункти в'їзду на тимчасово окуповану 

територію України та виїзду з неї. 

Наразі працює норма про те, що виїзд з тимчасово окупованої території 

України дітей до 16 років здійснюється через контрольні пункти за умови 

пред'явлення паспорта громадянина України, або паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон, або проїзного документа дитини 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. 

З дня набрання чинності постановою № 474 у разі відсутності у дитини 

до 16 років зазначених документів уповноважені службові особи органу 

охорони державного кордону надаватимуть їй дозвіл на виїзд з тимчасово 

окупованої території на підставі її свідоцтва про народження, а також паспорта 

громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон 

особи, в супроводі якої вони виїжджають (а у разі, коли дитину 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. 

Якщо уповноважена службова особа підрозділу охорони державного 

кордону виявила на контрольному пункті дитину до 16 років без супроводу 

вищеназваних осіб, такій дитині нададуть дозвіл на виїзд з тимчасово 

окупованої території України та невідкладно (протягом доби) повідомлять про 

таку дитину органам Нацполіції та передадуть 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 КМУ від 24.09.2008 № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав 

дитини»), та Порядку взаємодії державних органів та органів місцевого 

самоврядування під час виявлення розлучених із сім'єю дітей, які не є 

громадянами України (затвердженого постановою КМУ від 16.11.2016 № 832 

«Про особливості соціального захисту розлучених із сім'єю дітей, які не є 

громадянами України»). 

Документ удосконалює порядок виїзду дітей, які не досягли 16-річного 

віку, через контрольні пункти в'їзду/виїзду на території Херсонської області, у 

тому числі у разі відсутності документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство України, та без безпосереднього супроводу 

законних представників. 

Постанова набирає чинності через 30 днів з дня опублікування, тобто 12 

липня 2019 року. 

 


