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ПРОЦЕДУРА СПРОЩЕННОГО ПЕРЕТИНАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ 

 

Правовими актами України передбачена можливість спрощеного перетинання державного кордону 

України для окремо визначених міжнародними договорами України держав про місцевий прикордонний 

рух, що в'їжджають на територію України для перебування у визначених цими міжнародними договорами 

прикордонних зонах України.  

Так, у наказі МЗС України «Про затвердження Порядку оформлення документа, що дає право 

іноземцям та особам без громадянства на перетинання державного кордону України в межах місцевого 

прикордонного руху» № 169 від 20 серпня 2009 р. визначається процедура оформлення документа, що дає 

право на спрощене перетинання державного кордону України в межах місцевого прикордонного руху 

іноземцям та особам без громадянства, які проживають у визначених міжнародними договорами України 

про місцевий прикордонний рух з Польщею, Словаччиною та Угорщиною прикордонних зонах та 

в’їжджають на територію України для перебування у визначених цими міжнародними договорами 

прикордонних зонах України [1].  

Відповідно до цього, метою запропонованої статті є розкриття змісту процедури оформлення 

документа, що дає право на спрощене перетинання державного кордону України в межах місцевого 

прикордонного руху іноземцям та особам без громадянства. 

Так, документ на спрощене перетинання кордону оформлюється: 

- у Генеральному консульстві України в Любліні (Республіка Польща); 

- у Генеральному консульстві України в Пряшеві (Словацька Республіка); 

- у Генеральному консульстві України в Ніредьгазі (Угорська Республіка).  
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Рішення про оформлення документа на спрощене перетинання кордону приймається працівником 

відповідної закордонної дипломатичної установи України, відповідним письмовим рішенням МЗС.  

Відповідно до наказу МЗС «Про затвердження Порядку оформлення документа, що дає право 

іноземцям та особам без громадянства на перетинання державного кордону України в межах місцевого 

прикордонного руху» № 169 від 20 серпня 2009 р. : 

1) Для громадян Республіки Польща та осіб без громадянства, які постійно проживають у Республіці 

Польща, − оформлюється Дозвіл на перетинання кордону в межах місцевого прикордонного руху, який 

видається протягом найбільш короткого строку, але не більше, ніж через 60 календарних днів з дня 

прийняття заяви з необхідними підтверджуючими документами. В окремих випадках цей строк може бути 

продовжено щонайбільше до 90 календарних днів. 

Перший документ на спрощене перетинання кордону видається жителеві прикордонної зони з 

терміном дії на 2 роки, але не на довше, ніж на період дійсності проїзного документа. Наступний документ 

на спрощене перетинання кордону видається на термін 5 років, але не на довший ніж термін дії проїзного 

документа, за умови, що особа, яка звертається у такій справі, користувалась попереднім документом на 

спрощене перетинання кордону. 

2) Для громадян Словацької Республіки та осіб без громадянства, які постійно проживають у 

Словацькій Республіці, − оформлюється Дозвіл на місцевий прикордонний рух, який видається протягом 

найбільш короткого строку, але не більше, ніж через 60 календарних днів з дня подання заяви, як виняток, 

цей строк може бути продовжено щонайбільше до 90 днів в особливо складних випадках. 

Документ на спрощене перетинання кордону видається на термін 1-5 років, але на термін не довший, 

ніж термін дії проїзного документа.  

3) Для громадян Угорської Республіки та осіб без громадянства, які постійно проживають в Угорській 

Республіці, − оформлюється Дозвіл на спрощений перетин кордону, який видається протягом якомога 

стислого періоду, але не більший ніж протягом 30 днів з дати подання заяви. 

Документ на спрощене перетинання кордону видається на термін 1-5 років, але на термін не довший, 

ніж термін дії проїзного документа.  

Оброблення документів, які подаються для оформлення документа на спрощене перетинання 

кордону, проводиться за допомогою комп’ютерного обладнання.  

За оформлення документа на спрощене перетинання кордону стягується консульський збір відповідно 

до міжнародних договорів України про місцевий прикордонний рух [1]. 

Наказ МЗС Україні «Про затвердження Правил оформлення і видачі дипломатичними 

представництвами та консульськими установами України посвідчення особи на повернення в Україну» 

№ 226 від 19 грудня 2005 р. затверджує Правила оформлення і видачі дипломатичними представництвами та 

консульськими установами України посвідчення особи на повернення в Україну. 

Посвідчення особи на повернення в Україну оформлюється у разі втрати проїзних документів 

України та видається дипломатичними представництвами та консульськими установами України на підставі 

особистого клопотання заявника або звернення його законних представників. 

Строк дії посвідчення визначається консульською посадовою особою, відповідальною за його видачу, 

виходячи з реальної можливості повернення пред’явника посвідчення в Україну, але не може перевищувати 

30 днів. 

У разі хвороби, нещасного випадку та інших поважних причин строк дії посвідчення може бути 

продовжено іншим дипломатичним представництвом чи консульською установою на шляху прямування 

пред’явника посвідчення до України на термін, необхідний для повернення заявника на територію України, 

але не більше 30 днів. Про це в місці, відведеному для особливих відміток, робиться відповідний запис, який 

засвідчується підписом консульської посадової особи і скріплюється малою гербовою печаткою. Термін дії 

посвідчення особи на повернення в Україну може бути продовжено не більше одного разу. 

Рішення про видачу посвідчення приймається консульською посадовою особою шляхом унесення 

власноручного запису до відповідної рубрики заяви-анкети та в журнал видачі посвідчень особи на 

повернення в Україну, має бути прошнурованим, скріпленим великою гербовою печаткою установи і 

підписом її керівника.  

Якщо посвідчення отримує не його власник, до справи додається документ, що підтверджує 

повноваження іншої особи на отримання посвідчення.  

У разі відсутності в заявника документів, що посвідчують його особу та підтверджують належність до 

громадянства України, дипломатичне представництво або консульська установа України в день подання 

відповідної заяви-анкети надсилає запит до ОВС за місцем реєстрації заявника в Україні з метою 

підтвердження його належності до громадянства України та ідентифікації особи за фотокарткою.  

Запити надсилаються безпосередньо до територіальних органів та територіальних підрозділів 

міграційної служби, які розглядають їх у терміновому порядку і протягом трьох діб з моменту отримання 

запиту надсилають відповідь до дипломатичного представництва або консульської установи України 

відповідними засобами зв’язку.  

За оформлення та видачу посвідчення стягується консульський збір згідно з чинними тарифами. За 

оформлення та видачу посвідчення подвійна ставка консульського збору (за терміновість) не застосовується. 
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У разі наявності обставин, що доводять неспроможність громадянина сплатити консульський збір за 

видачу посвідчення, керівником дипломатичного представництва або консульської установи України може 

бути прийняте рішення про видачу такому громадянину посвідчення без стягнення консульського збору [2]. 

Висновок. Таким чином, процедура оформлення документа, що дає право на спрощене перетинання 

державного кордону України в межах місцевого прикордонного руху іноземцям та особам без громадянства, 

які проживають у визначених міжнародними договорами України про місцевий прикордонний рух з 

Польщею, Словаччиною та Угорщиною прикордонних зонах та в’їжджають на територію України відіграє 

важливу роль у пришвидшенні та полегшенні процесу проходження візової процедури, а саме, ліквідує час 

проведений заявником в черзі на подання документів. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

УКРАЇНІ 

 

Становлення та розвиток Української держави протікає в складних соціально-економічних, 

політичних умовах. Динаміка політичних, соціальних процесів, які протікають в державі дозволяє говорити 

про те, що в Україні активно формується громадянське суспільство, яке впливає на геополітичний вибір 

Української держави. Лише за останні кілька місяців в Україні відбулися кардинальні суспільно-політичні 

процеси, які корінним чином змінили геополітичний вибір України. Ці процеси протікають і розвиваються в 

складних економічних та політичних умовах. Все це відбувається на тлі глобальної економічної кризи. 

Таким чином формування та розвиток елементів громадянського суспільства, з нашого погляду, в повній 

мірі позитивно впливає на рівень захисту трудових, соціально-економічних прав громадян. Це стосується 

насамперед виробничої сфери, сфери надання послуг, таким чином розвиток правових механізмів, 

узгодження інтересів суб’єктів правовідносин дозволить зберігати соціальний мир та злагоду в суспільстві. 

 Теорія та практика узгодження інтересів суб’єктів громадського суспільства в світі має не лише 

правовий інструментарій, але й цілу систему громадських, державних інститутів, головним завданням яких є 

збереження соціального миру. Тому не є дивним, що питання соціального партнерства в Україні було 

предметом глибоких наукових досліджень, які стали науковим підґрунтям реформування правової системи 

України. Науковці використовували не лише власні напрацювання, а не зарубіжний досвід демократичних, 

економічно розвинених, соціально орієнтованих держав світу. [1, с. 38-43] 

 Міжнародна Організація Праці у своєму Статуті записала, що мир і справедливість – це основна 

мета організації. На першому камені покладеному у фундамент будинку Міжнародного бюро праці 21 

жовтня 1923, ще за часів в існуванні Ліги Нації, викарбовано: «Si vis pacem, cole justitiam» (якщо хочеш 

миру – насаджуй справедливість). [2, с. 7] Одним із основних принципів, який діє в Міжнародній Організації 

Праці є принцип тристороннього представництва у відповідності з яким від кожної країни – члена МОП на 

сесіях Генеральної Конференції бере участь делегація з двох представників уряду, одного представника 

підприємців, і одного представника трудящих. Така ж пропорційність зберігається і на пленарних засіданнях 

Адміністративної ради. У Філадельфійській декларації вказується на необхідність постійних і 

узгоджувальних міжнародних зусиль, за яких представники трудящих і підприємців, які користуються 

рівними правами з представниками уряду, об’єднуються з ними для вільного обговорення і прийняття 

демократичних рішень в цілях сприяння благополуччю. Таким чином, формування і розвиток принципів 

соціального партнерства був закладений в діяльності МОП, його рішеннях – конвенціях та рекомендаціях. 

 Міжнародна теорія та практика соціального партнерства передбачає дві його форми – біпатризм та 

трипатризм.  

Біпатризм – це добровільне, яке ґрунтується на незалежності і рівноправності сторін, тісна взаємодія 

(проведення діалогів, консультацій, переговорів) організація трудящих і підприємців в процесі створення і 

застосування трудових норм, як національних, так і міжнародних, а також при вирішенні трудових спорів. В 

тих же випадках коли діалог здійснюється на трьохсторонній основі: організаціях трудящих, підприємців і 

органів влади, то вони називається трипатризмом. Вказані принципи знайшли своє закріплення в цілому 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CE4QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Froel1943%2F9542824815%2F&ei=BNsyU46HPOvP4QSEnICgDg&usg=AFQjCNHEyyxGXBWSlcnripFOCpYTi7BlWw&bvm=bv.63738703,d.bGE

