
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного р озпорядника кош тів держ авн ого  бю джету)

і наказ Міністерства фінансів України 

" 17 " лютого 2017 Р- № 136/244

(у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України і 
Міністерства фінансів України

від " е£ < Ґ п р . №

Паспорт 
бюджетної програми на 2017 рік

100 Міністерство внутрішніх справ України
(К П К В К Д Б ) (найменування головного розпорядника)

1004000 Державна міграційна служба України
(К П К ВК  Д Б) (найменування відповідального виконавця)

1004020 0380 Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
(К П К В К  Д Б) (К Ф К ВК ) (найменування бю дж етної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 967 631,0 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - 929 876,1 тис. гривень.

та із спеціального фонду - 1 037 754,9 тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Указ Президента України від 22.04.2011 № 494 "Про Національний План з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України"
2. Закон України від 18.01.2001 № 2235-ИІ "Про громадянство України".
3. Закон України від 11.12.2003 № 1382-ІУ "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"
4. Закон України від 08.07.2011 № 3671- VI "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"
5. Закон України від 07.06.2001 № 2491- III "Про імміграцію"
6. Закон України 20.11.2012 № 5492 - VI "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус"
7. Закон України, від 10.12.2015 № 889-УІІІ "Про державну службу";



8. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 514 " Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання допомоги 
біженцям"
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07. 2003 № 1110 " Про затвердження Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно перебувають в Україні"
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади, інших державних органів"
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 № 144 "Про затвердження норм харчування іноземців та осіб без громадянства, що розміщуються в пунктах 
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, пунктах тимчасового розміщення біженців Державної міграційної служби"
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, 
вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України"
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098 Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної 
міграційної служби платних послуг" (зі змінами)
14. Постанова КМУ від 20.08.2014 №360 "Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України"
15. Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів"
16. Постанова КМУ від 02.11.2016 №770 "Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції"
Постанова КМУ від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів"
17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 780-р "Про затвердження плану заходів із запровадження документів, що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та 
ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014-2017 роки"
18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №805-р "Про затвердження Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для України"
19.Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 №83-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепцій' здійснення першочергових заходів з 
реформування Державної міграційної служби на 2017 рік"
20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №371-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепцій' створення національної системи 
ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2017 рік"
21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 906-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх справ 
на 2017 рік"
22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 930-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх 
справ на 2017 рік"
23. Наказ МВС , МОЗ, Адміністрації Державної прикордонної служби України від 17.04.2012 № 336/268/254 "Про матеріально-побутове і медичне забезпечення іноземців та 
осіб без громадянства, що утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, і пунктах тимчасового 
утримання та спеціально обладнаних приміщень"
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6 . Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п Стратегічна ціль

Приведення стандартів діяльності Державної міграційної служби у відповідність до європейських вимог

7. Мета бюджетної програми:

Реалізації державної політики у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній міграції, громадянства, біженців та інших визначених 
законодавством категорій мігрантів.

Завдання бюджетної програми:

№  з/п Завдання

1 Організація і забезпечення виконання завдань у сфері міграції (імміграції та еміграції).

2 Забезпечення державних гарантій захисту біженців та шукачів притулку. Утримання пунктів тимчасового розміщення біженців та тимчасового перебування іноземців 
та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

9. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень

№ Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний Разом
з/п фонд

1 Забезпечення виконання функцій і завдань територіальними підрозділами ДМС 8 1 5 6 4 9 1  815649  1

2 Забезпечення діяльності пунктів тимчасового розміщ ення біж енців та осіб , які змуш ені були залишити країни свого  
громадського або  постійного проживання

16 561,7 16 561,7

3 Забезпечення діяльності пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб  без громадянства, які незаконно перебуваю ть в 
У країні

40  811,4 40  811 ,4

4 Паспортизація населення, обм ін  та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон 825 588,3 825 588,3
5 Організація прим усового видворення за межі України незаконних мігрантів 100,0 100,0
6 Реконструкція, капітальне будівництво, капітальний рем онт приміщень підпорядкованих підрозділів ДМ С 8823,7 8823,7
7 Створення складових Є диного держ авного дем ографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що 

посвідчую ть особу  та  підтверджую ть громадянство України (заходи з інформатизації)
47 930,2 2 1 2  166,6 260  096,8

Всього 929 876,1 1037 754,90 1967 631,00
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
цільової

програми

11 Результативні показники бюджетної програми:
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№
з/п .

П о к а з н и к и О д и н и ц я
в и м ір у

Д ж е р е л о
ін ф о р м а ц ії

З а г а л ь н и й  ф о н д С п е ц іа л ь н и й
ф о н д

Р а зо м

1 затрат
1 Ч исельність держ авн и х  служ бовців осіб ш татний розпис 4 468,0 4 468,0

2 Вартість в ідкоригованої проектно-кош торисної докум ентац ії з реконструкції 
приміщ ень п ідпорядкованого  підрозділу ДМ С

тис.грн. проектно - 
кош торисна 

докум ентація

1 260,8 1 260,8

3 Кількість пунктів перебування іноземців та  осіб без гром адянства, які незаконно 
перебуваю ть в У країн і

од. управлінський облік 3,0 3,0

4 Кількість пунктів тим часового  розм іщ ення біж енців од. управлінський облік 4,0 4,0

5 Кількість управлінь в регіонах од. ш татний розпис 25,0 25,0

6 Ч исельність працівників осіб ш татний розпис 1 003,0 1 003,0

7 Загальна кош торисна вартість  капітального будівництва (зовніш ніх електричних 
м ереж , л ін ій  телеф он ізац ії та  радіоф ікації)

тис.грн. проектно - 
кош торисна 

докум ентація

6894,4 6894,4

8 Загальна кош торисна вартість  капітального рем онту прим іщ ень підпорядкованих 
підрозділів Д М С

тис.грн. проектно - 
кош торисна 

докум ентація

668,2 668,2

9 Кількість осіб, як і утрим ую ться у  пунктах тим часового перебування інозем ців та 
осіб без гром адянства, які незаконно перебуваю ть в У країні

осіб інформація пунктів 473,0 473,0

10 К ількість осіб, які утрим ую ться у пунктах тим часового розм іщ ення біж енців осіб інф ормація пунктів 421,0 421,0

11 Вартість бланка п аспорта гром адянина У країни у ф ормі картки з безконтактним  
електронним носієм

грн. договір 192,0 192,0 192,0

12 В артість бланка ти м часового  посвідчення гром адянина У країни гри. договір 8,9 8,9

13 В артість персонал ізованого  бланка паспорта гром адянина У країни  для виїзду за 
кордон з безконтактним  електронним  носієм

грн. договір 304,0 304,0

14 В артість бланка докум ента, щ о посвідчує особу біж енця грн. договір 4,7 4,7

2 продукту

1 К ількість в ідрем онтованих  установ од. управлінський облік 2,0 2,0

2 К ількість виданих ти м часови х  посвідчень гром адянина У країни тис.од. статистична звітність 0,5 0,5
3  К ількість виданих докум ентів , щ о посвідчую ть особу біж енця тис.од. статистична звітність 0,1 0,1
4  К ількість придбаних персоналізованих бланків паспортів гром адянина У країни для 

виїзду за кордон, в  том у числ і з безконтактним  електронним  носієм
тис.од. статистичні звітність 2 000,0 2 000,0

5  К ількість депортованих  нелегальних  м ігрантів у примусовому порядку осіб статистична звітність 5,0 5,0
6 К ількість виданих персоналізованих бланків паспортів гром адянина У країни для 

виїзду за  кордон, в том у числі з безконтактним  електронним  носієм
тис.од. статистична звітність 2 000,0 2 000,0

7 К ількість виданих паспортів  гром адянина У країни у формі картки, в тому числі з 
безконтактним  електронним  носієм

тис.од. статистична звітність 490,0 1 133,0 1 623,0



8 К ількість ком плектів телеком унікаційного обладнання вузла захищ еної 
телеком унікаційної мережі

5
од. договір 121,0 121,0

9 К ількість телеком унікаційних послуг з передачі даних од. договір 686,0 686,0

10 К ількість в ідкоригованих проектно-кош торисних докум ентацій  реконструйованих 
приміщ ень підпорядкованих підрозділів ДМ С

ш т проектно-кош торисна
докум енція

1,0 1,0

11 К ількість створених автом атизованих робочих місць для видачі паспорта од. інф ормація Д М С 400,0 400,0

12 К ількість створених каналів зв 'язку захищ еної телеком ун ікац ійної мережі од. договір 40,0 40,0

13 П лощ а, на якій  проведене капітальне будівництво кв.м. кош торисна 
докум ентація, акти 

виконаних робіт

5100 5100

14 П лощ а об'єкта, на якому проведено  капітальний рем онт кв. м. кош торисна 
докум ентація, акти 

виконаних робіт

458,0 458,0

З ефективності
1 С ередньодобові витрати  на 1 особу у пунктах тим часового розм іщ ення біж енців грн. розрахунок 40,6

2 С ередньомісячні витрати на заробітну плату на 1 працівника грн. управлінський облік 8 017,0

3 С ередньодобова вартість харчування на 1 особу у пунктах тим часового 
розм іщ ення біж енців

грн. управлінський облік 11,1

4 С ередньодобова вартість харчування на 1 особу у пунктах тим часового 
перебування інозем ців та  осіб  без гром адянства, які незаконно перебуваю ть в 
У країні

грн. управлінський облік 11,1

5 С ередній терм ін  перебування 1 особи у пункті тим часового розм іщ ення біженців днів управлінський облік 365,0

6 С ередній терм ін  перебування 1 особи у пункті тим часового перебування іноземців 
та  осіб без гром адянства, які незаконно перебуваю ть в У країні

дн ів управлінський облік 365,0

7 С ередньодобові витрати на 1 особу у пунктах тим часового перебування іноземців 
та  осіб без гром адянства, як і незаконно перебуваю ть в У країні

грн. розрахунок 74,3

8 С ередні витрати на прим усове видворення за межі У країни 1 особи грн. управлінський облік 20 000,0

9 Середньорічні витрати на одну телеком унікаційну послугу з передачі даних тис.грн. розрахунок 25,4

10 Середні витрати  на підклю чення одного каналу зв'язку тис.грн. розрахунок 25,0

11 Середні витрати  на проведення капітального рем онту 1 кв. м. грн. управлінський облік 1459,0

12 Середня вартість створеного  одного автом атизованого робочого м ісця для видачі 
паспорта

тис.грн. управлінський облік 296,0

13 Середні витрати  на проведення капітального будівництва 1 кв.м . грн. управлінський облік 1352

1 4  Середня вартість одного ком плекту телеком унікаційного обладнання вузла 
захищ еної телеком ун ікац ійної меоеж і

тис.грн. управлінський облік 69,5

4 якості
1 п в е н ь  створення складових  ьд и н о го  держ авного дем ограф ічного реєстру для 

запровадж ення оф орм лення докум ентів, щ о посвідчую ть особу та  підтвердж ую ть 
гоом адянство У країни (заходи  з іш ЬооматизашП

відс. внутріш ній  облік 20,0 21,5

2  Рівень виконання роб іт з кап ітального будівництва та рем онту об 'єктів 
п ілпорялкованих п ілрозліл ів ЯМС

відс. внутріш ній  облік 100,0

3 Р івень виготовлення проектно-кош торисної докум ентації з реконструкц ії о б ’єктів
п і  п п г т а  г і р л о я ш і у  п і  п п л і  п і п і п  ТЇЛ/ТР

відс. внутріш ній  облік 100,0



4 Р івен ь  забезпеченості паспортам и гром адян  У країни

5 Р івен ь  забезпеченості каналам и зв 'язку зах и щ ен о ї телеком унікаційної мереж і

відс.

відс.

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Директор Департаменту фінансово-облікової. і
політики Міністерства внутрішніх сп р а р ^  / /Т)
України ^

(найменування головного розпорядника кош тів держ авного бюджету) (підпис)

Погоджено:
Директор Департаменту фінансів, оборони, 
правоохоронних органів і державної безпеки 
Міністерства фінансів України

вн утріш ній  облік 

вн утр іш ній  облік

100,0

100,0

С.М. Шевнін

(прізвищ е та ініціали)

А.І. Гурська

(прізвищ е та ініціали)


