
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від  12 березня 2022 р. № 264 

Київ 

Про внесення змін до Правил перетинання  

державного кордону громадянами України 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести до Правил перетинання державного кордону громадянами 

України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

27 січня 1995 р. № 57 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 92; Офіційний вісник 

України, 2010 р., № 65, ст. 2239), — із змінами, внесеними постановами 

Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 166 та 1 березня 

2022 р. № 179, зміни, що додаються.  

2. Обласним військовим адміністраціям забезпечити організацію 

виїзду дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають або зараховані 

до закладів різних типів, форми власності та підпорядкування на 

цілодобове перебування, за межі України, у разі коли вжито вичерпних 

заходів щодо розміщення їх на безпечній території України. 

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 73

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 березня  2022 р. № 264 

ЗМІНИ,  

що вносяться до Правил перетинання державного  

кордону громадянами України 

1. Доповнити Правила пунктами 21 , 22 , 23 такого змісту: 

“21. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного 

стану особи з інвалідністю І та ІІ груп незалежно від їх віку мають право 

перетинати державний кордон України за наявності довідки до акта огляду 

медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової 

документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний 

статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує 

призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю”, в яких зазначено групу та 

причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з 

інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за 

формою, затвердженою Мінсоцполітики.  

Перетин державного кордону України може здійснюватися: 

особами з інвалідністю ІІ групи, які за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребують постійного стороннього догляду, та 

особами з інвалідністю І групи  — у супроводі одного із членів сім’ї 

першого ступеня споріднення (за наявності документів, що підтверджують 

родинні зв’язки), який досяг 18-річного віку, або іншої особи яка досягла 

18-річного віку, що здійснює догляд за такими особами з інвалідністю та 

отримує компенсації (допомоги, надбавки) на догляд за наявності 

підтвердного документа (посвідчення, довідки про отримання компенсації 

(допомоги, надбавки) на догляд); 

особами з інвалідністю, визнаними судом недієздатними, – у 

супроводі опікуна (за наявності рішення про призначення його опікуном), 

який досяг 18-річного віку, а у разі коли опікуна такій особі не 

призначено, — у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня 

споріднення (за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки), 

який досяг 18-річного віку; 

особами з інвалідністю, обмеженими судом у дієздатності, — 

у супроводі  піклувальника (за наявності рішення суду про призначення 

його піклувальником), який досяг 18-річного віку, а у разі коли 

піклувальника такій особі не призначено, — у супроводі одного із членів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15
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сім’ї першого ступеня споріднення (за наявності документів, що 

підтверджують родинні зв’язки), який досяг 18-річного віку; 

особами з інвалідністю, які проживають/перебувають у закладах/ 

установах різних форм власності та підпорядкування і отримують 

соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду, 

підтриманого проживання (далі — заклади догляду) (крім осіб з 

інвалідністю, зазначених в абзацах третьому,  четвертому та п’ятому цього 

пункту), — у супроводі осіб, у тому числі працівників закладу догляду, 

уповноважених директором закладу догляду/особою, яка його заміщує, за 

наявності наказу директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, 

про виїзд осіб з інвалідністю за межі України. При цьому осіб з 

інвалідністю можуть супроводжувати особи, у тому числі працівники 

закладу догляду, які не перебувають на військовому або спеціальному 

обліку в Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки, або працівники 

закладу догляду, які перебувають на військовому або спеціальному обліку 

в Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки з розрахунку одна 

особа на 50 осіб з інвалідністю.  

У разі введення на території України надзвичайного або воєнного 

стану супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України може 

здійснюватися одним із членів їх сімей, опікуном, піклувальником, одним 

із прийомних батьків, батьків-вихователів, який досяг 18-річного віку та 

здійснює такий супровід, за наявності посвідчення, що підтверджує 

призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю”, в якому зазначено категорію “дитина з інвалідністю”, або 

довідки про отримання державної соціальної допомоги дітям з 

інвалідністю, виданої структурним підрозділом з питань соціального 

захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, 

виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади 

якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її 

утворення) ради, або індивідуальної програми реабілітації дитини з 

інвалідністю, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-

профілактичного закладу, або медичного висновку про дитину з 

інвалідністю до 18 років. 

Нацсоцслужба протягом трьох робочих днів після перетину 

державного кордону організованими групами осіб з інвалідністю, 

зазначеними в абзаці шостому цього пункту, повідомляє про це МЗС із 

зазначенням держави подальшого перебування осіб з інвалідністю. 

Після прибуття осіб з інвалідністю, зазначених в абзаці шостому 

цього пункту, на місце тимчасового перебування за межами України, 

супроводжуючі особи зобов’язані протягом одного робочого дня 

звернутися до консульської установи України в країні перебування (далі —

консульська установа) для взяття осіб з інвалідністю на консульський 

облік.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
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Консульська установа протягом одного робочого дня зобов’язана 

через МЗС поінформувати Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу про взяття 

осіб з інвалідністю на консульський облік. 

22. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного 

стану супровід дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової 

системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, 

онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 

параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, 

дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, 

потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим 

лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу 

в порядку та за формою, що встановлені МОЗ, здійснюється одним із 

батьків, усиновлювачів незалежно від віку особи, яка здійснює такий 

супровід. 

23. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного 

стану виїзд за межі України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають або зараховані 

до закладів різних типів, форми власності та підпорядкування на 

цілодобове перебування (далі — діти), здійснюється у супроводі законного 

представника або іншої уповноваженої ним особи та за наявності: 

паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини 

(за відсутності паспорта громадянина України)/документів, що містять 

відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить 

перетин державного кордону;  

наказу директора закладу/установи, де проживали/перебували діти, 

або особи, яка його заміщує, про виїзд дітей за межі України; 

письмового погодження  за підписом голови або заступника обласної 

військової адміністрації (засвідченого печаткою) про дозвіл на виїзд за 

межі України дітей, погодженого з Нацслужбою. Таке погодження може 

надаватися за допомогою електронних засобів зв’язку. У разі 

неможливості отримати таке погодження обласної військової (військово-

цивільної) адміністрації дозвіл на виїзд за межі України дітей за запитом 

директора закладу/установи, де проживали/перебували діти, надає 

Нацсоцслужба, про що повідомляє Мінсоцполітики протягом одного 

робочого дня з наданням відомостей про дітей, супроводжуючих осіб/ 

особу, державу остаточного перебування; 

запрошення установ, організацій різних типів та форм власності, які 

уповноважені державою остаточного перебування дітей на здійснення 

заходів щодо прийому та супроводу дітей з інших країн. У запрошенні 

зазначається держава остаточного перебування дітей, кількість та категорія 

дітей, умови їх перебування, відповідальна організація, яка буде 
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супроводжувати дітей протягом усього періоду їх перебування за межами 

України, гарантії щодо повернення дітей на територію України.  

У разі введення на території України надзвичайного або воєнного 

стану виїзд за межі України дітей, які не досягли 18-річного віку та не 

належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, але які зараховані до закладів різних типів, форм власності та 

підпорядкування на цілодобове перебування, влаштовані до сімей 

патронатних вихователів, здійснюється у супроводі особи, уповноваженої 

керівником відповідного закладу/працівником закладу, який його заміщує 

або органом опіки та піклування чи обласною військовою адміністрацією, 

у супроводі патронатного вихователя, який здійснює догляд за дітьми, за 

наявності: 

 паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини 

(за відсутності паспорта громадянина України)/документів, що містять 

відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить 

перетин державного кордону;  

наказу директора закладу/установи, де проживали/перебували діти, 

або особи, яка його заміщує; 

письмового погодження за підписом голови або заступника обласної 

військової адміністрації (засвідченого печаткою) про дозвіл на виїзд за 

межі України дітей, погодженого Нацсоцслужбою. Таке погодження може 

надаватися за допомогою електронних засобів зв’язку. У разі 

неможливості отримати таке погодження обласної військової (військово-

цивільної) адміністрації дозвіл на виїзд за межі України дітей за запитом 

директора закладу/установи, де проживали/перебували діти, надає 

Нацсоцслужба, про що повідомляє Мінсоцполітики протягом одного 

робочого дня з наданням відомостей про дітей, супроводжуючих осіб/ 

особу, державу остаточного перебування; 

рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини до сім’ї 

патронатного вихователя та письмового погодження за підписом голови 

або заступника обласної військової (військово-цивільної) адміністрації 

(засвідченого печаткою) про дозвіл на виїзд за межі України такої сім’ї або 

дітей, які влаштовані в сім’ю патронатного вихователя, із зазначенням 

держави їх остаточного перебування;  

запрошення установ, організацій різних типів та форм власності, які 

уповноважені державою остаточного перебування дітей на здійснення 

заходів щодо прийому та супроводу дітей з інших країн. У запрошенні 

зазначається держава остаточного перебування дітей, кількість та категорія 

дітей, умови їх перебування, відповідальна організація, яка буде 

супроводжувати дітей протягом усього періоду їх перебування за межами 

України, гарантії щодо повернення дітей на територію України.  

Виїзд за межі України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які не досягли 18-річного віку, визначених у підпунктах 2—5 
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пункту 6 цих Правил, в супроводі одного із законних представників 

здійснюється за наявності письмового погодження органу опіки та 

піклування чи обласної військової (військово-цивільної) адміністрації на 

виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дітей. 

Виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в 

супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, 

вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою 

заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без 

нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта 

громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності 

паспорта громадянина України)/документів, що містять відомості про 

особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин 

державного кордону. 

Нацсоцслужба протягом трьох робочих днів після погодження 

дозволу на виїзд за межі України дітей, зазначених в абзацах першому, 

шостому, дванадцятому та тринадцятому цього пункту, повідомляє про це 

МЗС із зазначенням держави остаточного перебування дітей.  

Після прибуття дітей, зазначених в абзацах першому, шостому, 

дванадцятому та тринадцятому цього пункту, до держави остаточного 

перебування особи, що супроводжують дітей, зобов’язані протягом одного 

робочого дня звернутися до консульської установи України в державі 

перебування для постановки їх на тимчасовий консульський облік.  

Консульська установа протягом одного робочого дня зобов’язана 

через МЗС поінформувати Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу про взяття 

дітей на консульській облік. Для виїзду дітей за межі України можуть бути 

сформовані групи дітей із супроводжуючими особами з розрахунку один 

супроводжуючий не більш як на 15 дітей/один супроводжуючий не більш 

як на чотири дитини з інвалідністю. 

Мінсоцполітики через уповноважених представників Мінсоцполітики, 

Нацсоцслужби, інших центральних органів виконавчої влади, громадських 

об’єднань, зокрема міжнародних, та осіб, діяльність яких спрямована на 

захист прав дітей, може відповідно до міжурядових домовленостей 

проводити моніторинг умов перебування дітей за межами України, 

дотримання соціальних стандартів та прав у державі їх перебування та 

разом з консульськими установами та дипломатичними представництвами 

України сприяти реалізації та захисту прав та інтересів дітей, які 

перебувають за межами України, їх батьками та іншим законними 

представниками у. 

Держприкордонслужба забезпечує безперешкодний перетин 

державного кордону уповноваженими представниками моніторингової 

групи, створеної відповідно до наказу Мінсоцполітики.”. 

2. Пункт 24 виключити. 

________________ 


