Інформація
щодо результатів проведення оціночних місій і Україні у рамках візового
діалогу: виконання показників 2-ї фази Плану дій з візової лібералізації

Протягом 2-4 вересня 2015 року в Україні перебувала місія експертів ЄС з оцінки
виконання Україною критеріїв першого та другого блоків другої фази Плану дій
щодо лібералізації візового режиму для України – Блок 1 – Безпека документів,
включаючи біометрію. За роботу з цією місією відповідала Державна міграційна
служба України.
Європейська сторона була представлена експертом від країни-члена ЄС (Філіп
Кондюше), експерт від Європейської Комісії (Марія Ізабель Балтазар), а також
представники Представництва Європейського Союзу в Україні (Тетяна Ковтун та
Овідій-Віорель Нафтанайла).
Від України участь взяли перший заступник Міністра внутрішніх справ України Ека
Згуладзе-Глуксманн, в.о. Голови ДМС Соколюк Максим Юрійович та інші
представники центральних органів виконавчої влади та інших державних установ.
02 вересня 2015 року експерти ЄС відвідали ДП «Поліграфічний комбінат
«Україна» по виготовленню цiнних паперiв», де ознайомилися зі
станом впровадження біометричних паспортіввідповідно до стандартів
ICAO, у тому числі у Консульствах України за кордоном, процесом вдосконалення
персоналізації та впровадження біометричних особливостей, таких як відбитки
пальців тощо.
У ході зустрічі в Міністерстві закордонних справ України експерти ЄС ознайомилися
зі станом видачі службового та дипломатичного паспортів, а також видачі паспортів
громадянина України для виїзду закордон закордонними установами України.
Під час відвідування міжнародного аеропорту «Бориспіль» експертам було
презентовано належний стан забезпечення прикордонних контрольнопропускних пунктів обладнанням дляпроведення контролю другої лінії з
використанням відбитків пальців.
За результатами ознайомлення із роботою центру обслуговування
громадян «Паспортний сервіс» та демонстрацією існуючого стану видачі
документів громадянам України експерти ЄС позитивно оцінили високий
рівень процедури обробки анкет громадян (робота з базами даних),
безпеки та відповідності (зчитування відбитків пальців при отриманні
замовленого паспорта), а також видачі закордонних паспортів українським
громадянам. Одночасно було відзначено розширення можливостей доступу
українських громадян до цієї процедури.
03 вересня 2015 року відбулися зустрічі в Державній міграційній службі України, під
час яких європейська сторона отримала відповіді щодо вирішення Україною
проблемних питань, на яких було наголошено вП’ятій доповіді про хід
виконання Україною Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для
України, а також інших питань, які були зазначені в технічному завданні цієї місії.
Зокрема, було здійснено презентацію підключення колишньої бази даних
ДМС до оперативної частини Єдиного державного демографічного реєстру
для видачі біометричних паспортів, а також зв’язку з відповідною базою
даних для перевірки інформації щодо можливого притягнення заявника до
кримінальної відповідальності та з іншими системами та базами даних.

Також було поінформовано європейську сторону про заходи вжиті для
врегулювання можливостей уникнення побічних ефектів впливу зміни
імені для отримання та використання документів громадян України, що не
відповідають українському законодавству. З цією метою З метою Урядом
України 19.08.2015
прийнято
підготовлену ДМС постанову Кабінету
Міністрів України № 621 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України з питань зміни імені (прізвища, власного імені, по
батькові) фізичної особи». Цією постановою запроваджено норми про визнання
недійсним наявного в особи паспорта громадянина України для виїзду за кордон у
разі зміни імені.
У ході роботи з місією першим заступником Міністра внутрішніх справ України Екою
Згуладзе експертам ЄС було презентовано концепцію майбутньої системи
ідентифікації в Україні з відповідним Планом дій із її запровадження.
Зазначена концепція, її мета та очікувані результати були високо оцінена
експертами ЄС.
Також було надано інформацію щодо стану запровадження паспорта
громадянина України у формі картки (як документа, що посвідчує особу
громадянина України): порядок подання заяви, видачі, обміну, передачі,
вилучення, повернення державі, знищення.
Європейська сторона із задоволенням сприйняла плани української влади із
виконання зазначених заходів, оскільки їх реалізація сприятиме не лише
досягненню критеріїв Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для України, але
подальшому впровадженню реформ в Україні для задоволення на високому рівні
потреб українських громадян в сучасних умовах світового розвитку.
Разом з цим експертами було зазначено на необхідності внесення змін до
законодавства України щодо обмеження видачі біометричних документів, що не
містять відбитки пальців, подальшому впровадженні концепції ідентифікації
громадян України та паспортів українських громадян у формі картки та потреби
отримання відповідних сертифікатів для зчитування інформації, що міститься на
електронних носіях біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон.
Загалом, європейські експерти позитивно відзначила досягнення України,
зокрема було наголошено на вагомих змінах навіть у порівнянні з лютим
2015 року, коли місія перебувала в Україні, а саме в частині доступу до баз
даних, обміну інформацією між ЦОВВ, врегулюванням питання зміни імені
на можливості неналежного використання паспорту громадянина України
для виїзду за кордон, зростання технічного оснащення та можливостей
підрозділів ДМС та АДПСУ, розширення мереж доступу громадян України
до послуг із отримання закордонного паспорта тощо.
Про роботу МВС з місією експертів ЄС з оцінки виконання Україною
критеріїв Блоку 3 – Громадський порядок і безпека (антикорупційні
питання)
Протягом 31 серпня по 4 вересня в Україні перебувала місія експертів ЄС з оцінки
виконання Україною критеріїв першого та другого блоків другої фази Плану дій
щодо лібералізації візового режиму для України – Блок 3 –Громадський порядок і
безпека (антикорупційні питання). За роботу з цією місією відповідало Міністерство
юстиції.
Європейська сторона була представлена експертами від країни-члена ЄС Джеймс
Гамильтон та Анита Хіппер, також представництво ЄС в України.

1 вересня в рамках роботи місії була проведена зустріч в Генеральній прокуратурі
від України участь взяли заступник Міністра внутрішніх справ Т.Авакян, перший
заступник ГПУ Давід Сакварелідзе, заступник ГПУ Віталій Касько, голова нац.
антикорупційного бюро Артем Ситник, представники СБУ та інших ЦОВВ.
Було обговорено головне питання, щодо діючих механізмів та спроможності
координації та обміну інформації, перевірка координації між прокурорськими
службами та службами, що проводять кримінальні розслідування у корупційних
справах, та зокрема розподіл задач між спеціальними підрозділами МВС, СБУ,
служби правопорядку та податкової поліції. це механізми та спроможність
координації, взаємодії між правоохоронними органами в питанні боротьби із
корупцією.
Представниками Генеральної прокуратури України разом із представниками МВС
було роз’яснено експертам механізм прокурорського нагляду, який здійснює
прокурор
у
формі
процесуального
керівництва
над
проведенням
досудового розслідування всіма правоохоронними
органами у
кримінальних
провадженнях та про наявну законодавчу базу, яка регламентує ці питання.
Крім того були роз’яснені наявні норми Кримінального процесуально го
законодавства, які регламентують порядок створення слідчих груп та наведені
відповідні приклади.
3 вересня в рамках блоку по Громадський порядок і безпека (антикорупційні
питання), була проведена зустріч Першого заступника Міністра МВС Е. ЗгуладзеГлуксманн з експертами оціночної місії, яка була присвячена питанням здійснених
заходів по реформі поліцейської служби та запланованих заходів по боротьбі з
корупцією в поліції. Поінформовано про:
Закон України «Про Національну поліцію» - корупційні запобіжники які закладені а
ньому.
А саме:
1. Всі повноваження поліцейського закріплені в законі, виконання інших
повноважень може бути покладено на поліцію виключно законом. (Розділ ІV
Закону);
2. Чітко визначені в законі як превентивні поліцейські так і поліцейські заходи
примусу (Розділ V Закону);
3. Запроваджена система ідентифікації поліцейського (нагрудний знак із чітким
зазначенням його спеціального жетона, маркування на однострої та шоломі),
заборона його приховування;
4.

Прозорий добір на посаду поліцейського:

запровадження інституту поліцейських
громадськість (стаття 51 Закону);
5.

комісій

у

склад

яких

входить

запровадження конкурсу на посаду поліцейського (стаття 52 Закону);
Громадський контроль за діяльністю поліції:

Запроваджений
Закону);

регулярні звіти

про

поліцейську діяльність

( стаття 86

Запроваджений інститут прийняття резолюції недовіри поліцейському з боку
органів місцевого самоврядування (стаття 87 Закону);
Залучення громадськості до
поліцейського (стаття 90 Закону);

розгляду

скарг

на

дії

чи

бездіяльність

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху», яким було внесено зміни до Кодексу України про адміністративні

правопорушення та Закон України «Про дорожній рух» - подолання корупційної
складової
в
діяльності
правоохоронців,
які
займаються
боротьбою
з
правопорушеннями у сфері безпеки дорожнього руху.

