
 

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 28 лютого 2022 р. № 166 

Київ 

Про внесення зміни до Правил перетинання 

 державного кордону громадянами України 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести зміну 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, 2002 

р., № 1, ст. 4; 2003 р., № 37, ст. 1981; 2004 р., № 30, ст. 2015; 2007 р., № 52, ст. 

2130), що додається. 

2. Ця постанова набирає чинності з для її опублікування та застосовується 

з 24 лютого 2022 року. 

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 73 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 лютого 2022 р. № 166 

 

ЗМІНА, 

що вноситься до Правил перетинання державного 

 кордону громадянами України 

 

Доповнити Правила пунктом 24  такого змісту: 

“24. 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, визнаних Держприкордонслужбою; 

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

особи, яка його заміщує, про виїзд дітей за межі 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, зарахованих 

до закладів різних типів, форми власності та підпорядкування на цілодобове 

перебування, дітей, влаштованих до сімей патронатних вихователів, 

здійснюється у супроводі особи, уповноваженої керівником відповідного 

закладу / працівником закладу, який його заміщує, або органом опіки та 

піклування чи 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, визнаних Держприкордонслужбою; 

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

особи, яка його заміщує / рішення органу опіки та піклування чи військової 

адміністрації про виїзд дітей за межі України або рішення органу опіки та 

піклування чи військової адміністрації / наказу служби у справах дітей про 

влаштування дитини до сім‘ї патронатного вихователя.  

Після прибуття дітей на місце тимчасового перебування за межами 

України супроводжуючі особи зобов’язані протягом одного робочого дня 

звернутися до консульської установи України в країні перебування для взяття 

дітей на консульський облік. 

Консульська установа протягом одного робочого дня зобов’язана через 

МЗС поінформувати Нацсоцслужбу про взяття дітей на консульській облік. 
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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.”. 

 

________________________ 
 


