
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 29 березня 2022 р. № 383 

Київ 

Про внесення змін до Правил перетинання  

державного кордону громадянами України 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

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 

від 12 березня 2022 р. № 264, зміни, що додаються. 

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 73



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 березня 2022 р. № 383 

ЗМІНИ, 

що вносяться до Правил перетинання державного  

кордону громадянами України 

1. Пункти 21 , 22 викласти в такій редакції: 

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

стану особи з інвалідністю мають право перетинати державний кордон 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 (далі — документи, 

що підтверджують інвалідність).  

Перетин державного кордону може здійснюватися: 

особою з інвалідністю І чи ІІ групи — у супроводі одного або обох 

батьків, на утриманні яких перебуває така особа з інвалідністю, дружини 

/чоловіка, повнолітніх сина/ доньки, їх дружини/ чоловіка (за наявності 

документів, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність); 

особою з інвалідністю ІІІ групи — у супроводі дружини/ чоловіка (за 

наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність); 

особою з інвалідністю І чи II групи або іншою особою, яка потребує 

постійного догляду, — у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд 

за зазначеними категоріями осіб (за наявності документів (посвідчення, 

довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд, а у 

разі супроводу особи з інвалідністю І чи ІІ групи — додатково документів, 

що підтверджують інвалідність); 

особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною, — у супроводі 

її опікуна (за наявності рішення про призначення опікуном над такою 

недієздатною особою), а у разі коли опікуна такій особі не призначено, — 

у супроводі одного з повнолітніх членів сім’ї (за наявності документів, що 

підтверджують родинні зв’язки та інвалідність); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15
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особами з інвалідністю або іншими особами, які потребують 

постійного догляду, 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 — шостому 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 або інших осіб, 

які потребують постійного догляду, за межі України та документів, що 

підтверджують інвалідність). При цьому осіб з інвалідністю або інших 

осіб, які потребують постійного догляду, 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 та інших осіб, 

які потребують постійного догляду.  

У разі введення на території України надзвичайного або воєнного 

стану супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України може 

здійснюватися матір’ю та / або батьком, опікуном, піклувальником, одним 

або обома прийомними батьками, батьками-вихователями, які здійснюють 

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 (незалежно від того, кого призначено отримувачем 

допомоги), або індивідуальної програми реабілітації дитини з 

інвалідністю, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-

профілактичного закладу, або медичного висновку про дитину з 

інвалідністю до 18 років, а також документів, що підтверджують родинні 

зв’язки (у разі здійснення супроводу матір’ю та / або батьком), або 

документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що 

супроводжує дитину з інвалідністю (у разі здійснення супроводу опікуном, 

піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-

вихователями). Супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України 

також може здійснюватися бабою, дідом, повнолітнім братом, сестрою, 

мачухою, вітчимом з урахуванням їх приналежності до переліку категорій 

осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації, за наявності у них 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
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відповідних підтвердних документів та документів, що підтверджують 

родинні зв’язки. 

Виїзд за межі України осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю чи 

інших осіб, які потребують постійного догляду, зазначених в абзацах 

третьому — шостому та восьмому цього пункту, разом із супроводжуючою 

особою може здійснюватися не більше ніж один раз із часу введення на 

території України надзвичайного або воєнного стану до його припинення 

чи скасування. 

Нацсоцслужба протягом трьох робочих днів після перетину 

державного кордону організованими групами осіб з інвалідністю, 

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

зазначенням держави подальшого перебування осіб з інвалідністю та 

інших осіб, які потребують постійного догляду. 

Після прибуття осіб з інвалідністю, зазначених в абзаці сьомому цього 

пункту, на місце тимчасового перебування за межами України, 

супроводжуючі особи зобов’язані протягом одного робочого дня 

звернутися до консульської установи України в державі перебування  

(далі — консульська установа) для взяття осіб з інвалідністю на 

консульський облік. 

Консульська установа протягом одного робочого дня зобов’язана 

через МЗС поінформувати Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу про взяття 

осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду, 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 закладу охорони здоров’я в порядку 

та за формою, що встановлені МОЗ, здійснюється матір’ю та / або батьком, 

опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, 

батьками-вихователями, які здійснюють такий супровід, за наявності 

довідки про отримання державної допомоги на дитину, хвору 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, на дитину, яка отримала тяжку травму, 

потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не 

встановлено інвалідність, виданої структурним підрозділом з питань 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp220264?ed=2022_03_12&an=27
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp220264?ed=2022_03_12&an=27
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp220264?ed=2022_03_12&an=27
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp220264?ed=2022_03_12&an=27
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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 (незалежно від того, кого 

призначено отримувачем допомоги), або документа, виданого лікарсько-

консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за 

формою, що встановлені МОЗ, а також документів, що підтверджують 

родинні зв’язки (у разі здійснення супроводу матір’ю та / або батьком), або 

документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що 

супроводжує таку дитину (у разі здійснення супроводу опікуном, 

піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-

вихователями).”. 

2. У пункті 23: 

абзаци п’ятий та одинадцятий після слів “уповноважені державою 

остаточного перебування дітей” доповнити словами “або органами 

місцевого самоврядування такої держави”; 

в абзаці дванадцятому слова “органу опіки та піклування чи” замінити 

словами “служби у справах дітей за місцем звернення чи служби у справах 

дітей”; 

абзац тринадцятий доповнити реченням такого змісту: “При цьому в 

разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану 

рішення щодо надання дозволу на виїзд за межі України особі чоловічої 

статі, яка супроводжує дитину, яка не досягла 16-річного віку, 

приймається з урахуванням приналежності супроводжуючої особи до 

переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації, 

за наявності у неї підтвердних документів.”. 

3. Доповнити Правила пунктами 25 і 26 такого змісту: 

“25. Особи з інвалідністю І групи та діти з інвалідністю мають 

першочергове право на проходження передбачених законодавством видів 

контролю в пунктах пропуску через державний кордон. Разом із 

зазначеними особами у пріоритетному порядку можуть слідувати особи, 

які їх супроводжують (не більше ніж дві особи). У пунктах пропуску через 

державний кордон для автомобільного сполучення пріоритет може 

надаватися під час слідування в пішому порядку або на легковому 

автомобілі за умови відсутності у транспортному засобі, в якому прямують 

зазначені особи, інших осіб.  

Право на першочергове проходження передбачених законодавством 

видів контролю в пунктах пропуску через державний кордон для 

автомобільного сполучення також мають організовані групи осіб з 

інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду та 

проживають/перебувають у закладах догляду, які слідують автобусом (за 

умови відсутності у транспортному засобі, в якому прямують зазначені 
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особи, інших осіб, крім осіб з інвалідністю, інших осіб, які потребують 

постійного догляду та проживають/перебувають у закладах догляду, та 

наявності не більше ніж двох осіб, що супроводжують кожну особу з 

інвалідністю). 

26. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного 

стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у 

пунктах 21 та 22 цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, 

які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.”. 

_____________________ 


