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Україна – пріоритетний партнер Європейського Союзу. Підписання 
Угоди про асоціацію включно з поглибленою і всеохоплюючою зоною 
вільної торгівлі в 2014 році відкрило нову главу у відносинах між ЄС та 
Україною. Реалізація Угоди означає тіснішу співпрацю у сфері політи-
ки та безпеки й поступову економічну інтеграцію України в єдиний 
ринок ЄС. Угода також пропонує дорожню карту реформ в Україні, 
зокрема запровадження європейських стандартів і найкращих прак-
тик, зближення громадян України та ЄС, а також створення умов, щоб 
українські компанії могли конкурувати на європейських і світових 
ринках. Щоб допомогти Україні в цьому, ЄС та європейські фінансові 
установи з 2014 року залучили понад 14 млрд євро кредитів і 2 млрд 
євро грантових коштів для стабілізації економіки України, підтримки 
комплексних реформ і покращення життя її громадян.

Підтримка ЄС Україні у цьому секторі зосереджена на питаннях 
управління міграцією та кордонами
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ЩО САМЕ ЄС ПІДТРИМУЄ
• ●Удосконалення управління міграцією та притулком в Україні 

шляхом покращення оперативних процедур та інтегрованого 
управління інформацією між Державною міграційною службою 
й Державною прикордонною службою, а також Національною 
поліцією та Міністерством закордонних справ, зокрема сучас-
ну ІТ-інфраструктуру, обладнання і програмне забезпечення, 
що надаються Державній міграційній службі й Державній при-
кордонній службі для захисту персональних даних українців та 
іноземців і сприяння негайній ідентифікації легальних і неле-
гальних мігрантів на кордонах. Наразі розробляється загальна 
система біометричної відповідності, а також біометрична віза 
для деяких осіб, які не є громадянами України, що сприяє покра-
щенню безпеки громадян України. Іноземцям і шукачам притулку 
модернізовані системи надають швидші та якісніші послуги. Крім 
того, ЄС підтримує подальший розвиток технічної та інституцій-
ної спроможності управління людськими ресурсами у Державній 
міграційній службі, покращуючи процес наймання персоналу, 
оцінку ефективності, професійний розвиток і навчання. Допомога 
реалізується в межах проекту ЄС «Підтримка управління міграці-
єю та притулком в Україні».

• Створення Системи інтегрованого управління кордонами 
(IBM) в Україні на основі Національної стратегії і Плану дій щодо 
інтегрованого управління кордонами, розроблених за сприяння 
ЄС та ухвалених у 2019 році, через наближення процесу управ-
ління кордонами України до стандартів і найкращих практик ЄС з 
інтегрованого управління кордонами. Шляхом надання підтрим-
ки у виявленні та усуненні прогалин у національних реформах, 
реінжинірингу бізнес-процесів і вдосконаленні процесу управ-
ління ресурсами, наданні аналітичної інформації та інструментів, 
раціоналізації процедур контролю кордонів і розробці моделей 
концепцій контрольно-пропускних пунктів, поліпшенні міжвідом-
чої координації та обміну інформацією на національному рівні та 
із сусідніми країнами, ЄС допомагає Україні забезпечити відом-
ствам з управління кордонами можливість пропонувати кращі 
послуги людям, сприяти регіональній співпраці, транскордонній 
торгівлі, розвитку й контактам із людьми, дозволяти своїм грома-
дянам і компаніям користуватися перевагами збільшення мобіль-
ності та інтеграції у світові економічні потоки та забезпечувати 
високий рівень безпеки й запобігання транскордонній злочин-
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ності. Така допомога надається в межах проекту ЄС «Підтримка 
ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні 
(EU4IBM)».

• Узгодження порядку прикордонного контролю між Молдовою 
та Україною, митних, торговельних стандартів і процедур зі стан-
дартами і процедурами держав-членів ЄС, у тому числі на прид-
ністровському сегменті молдовсько-українського кордону. Це 
передбачає спрощення порядку перетину кордону та створення 
автоматизованої системи обміну даними у режимі реального часу 
щодо осіб, транспортних засобів і товарів з урахуванням захисту 
персональних даних. Допомога ЄС також надається для організації 
спільних операцій і навчання персоналу прикордонної та митної 
служби для боротьби з нелегальною міграцією, торгівлею людьми 
та організованою злочинністю. Це здійснюється Місією ЄС із при-
кордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) і в межах проекту 
ЄС «Удосконалення інтегрованого управління кордонами на укра-
їнсько-молдовському кордоні».

• Удосконалення інфраструктури перетину кордону на україн-
ських кордонах із Білоруссю, Польщею і Румунією й навчання 
персоналу прикордонної та митної служби для боротьби з неле-
гальною міграцією, торгівлею людьми й організованою злочинністю 
в межах транскордонних програм і низки ініціатив Східного парт-
нерства.

• Сприяння державному моніторингу митної реформи та залучен-
ню громадянського суспільства у розробку економічної політики 
в Україні шляхом надання підтримки мережі ОГС з українських 
регіонів, які стежать за покращенням бізнес-клімату, реалізацією 
інституційної реформи у митному органі та сприянням діалогу між 
органами влади, підприємствами та іншими зацікавленими сторо-
нами відповідно до принципів належного управління та вільної тор-
гівлі. Це здійснюється в межах проекту ЄС «Підтримка громадської 
ініціативи “За чесну та прозору митницю”».
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Основні результати з 2014 року

• Кабінет Міністрів України ухвалив Стратегію інтегрованого управ-
ління кордонами на 2020–2025 рр. 24 липня 2019 року, а відпо-
відний План дій – 27 грудня 2019 року. Як Стратегія, так і План дій 
щодо інтегрованого управління кордонами були розроблені за 
підтримки досвідчених європейських професіоналів.

• Міжвідомча робоча група з питань координації інтегрованого 
управління кордонами високого рівня була створена Кабінетом 
Міністрів за сприяння проекту ЄС Twinning з підтримки Державної 
прикордонної служби України та експертів Консультативної місії 
ЄС у січні 2019 року. Група вперше зустрілася під головуванням 
заступника Віце-прем’єр-міністра Іванни Климпуш-Цинцадзе 12 
березня 2019 року, а остання зустріч відбулася 25 лютого 2020 
року під головуванням заступника Віце-прем’єр-міністра Дмитра 
Кулеби. Група буде контролювати виконання Стратегії і Плану дій 
щодо інтегрованого управління кордонами та аналізувати їхню 
ефективність.

• У липні 2017 року було ухвалено нову Стратегію з питань міграції 
на 2025 рік, якою запроваджено програми реінтеграції для по-
вернення українських мігрантів, заходи, які сприяють репатріації, 
та співпрацю зі всесвітньою українською діаспорою. За різними 
оцінками, за межами країни проживають 20 млн осіб українського 
походження. Суміжний План дій щодо Стратегії з питань міграції 
був ухвалений у серпні 2018 року.

• Закон про спільний транзитний режим був ухвалений парламен-
том України та підписаний президентом 12 вересня 2019 року. 
Закон узгоджується з митним законодавством ЄС і повинен змен-
шити кількість митних формальностей, що регулюють транзит. Він 
запроваджує національну електронну систему транзиту і перед-
бачає обмін інформацією між митними органами у декількох краї-
нах, що дозволяє їм здійснювати ранній аналіз ризиків операцій. 

• Державна соціальна програма щодо боротьби з торгівлею людьми 
на 2020 рік була ухвалена в Україні у лютому 2016 року для запо-
бігання торгівлі людьми, ефективнішого виявлення осіб, винних 
у торгівлі людьми, та забезпечення захисту прав жертв торгівлі 
людьми, особливо дітей. Відповідно до її річного звіту за 2019 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-р
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-р
https://eu-ua.org/novyny/ivanna-klympush-cyncadze-ocholyla-mizhvidomchu-robochu-grupu-z-pytan-koordynaciyi
https://eu-ua.org/novyny/ivanna-klympush-cyncadze-ocholyla-mizhvidomchu-robochu-grupu-z-pytan-koordynaciyi
https://www.kmu.gov.ua/news/dmitro-kuleba-derzhavnij-kordon-z-integrovanim-upravlinnyam-pracyuvatime-mov-shvejcarskij-godinnik
https://www.kmu.gov.ua/news/dmitro-kuleba-derzhavnij-kordon-z-integrovanim-upravlinnyam-pracyuvatime-mov-shvejcarskij-godinnik
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/602-2018-%D1%80?lang=en
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100014151-rezhim-spilnogo-tranzitu-vru-priynyala-zakon
http://www.msp.gov.ua/files/tl/Звіт-2019.doc
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рік, Національною поліцією у 2019 році було зареєстровано 306 
нових кримінальних злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми; було 
завершено і направлено на судовий розгляд 233 досудових роз-
слідувань. Державною прикордонною службою було перекрито 
9 каналів торгівлі людьми та розслідувано 8 каналів; ідентифіко-
вано 14 нелегальних груп, які налічують у своєму складі 41 особу, 
заарештовано 18 організаторів і 6 спільників, а завдяки діяльності 
прикордонників лише у 2019 році було врятовано 35 осіб.

• Захищеність документів покращилась після переходу на біо-
метричні паспорти з чипами у листопаді 2016 року. У період із 
січня 2015 року по червень 2020 року в Україні було видано 15 
млн біометричних паспортів. Національна система біометричної 
верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб 
без громадянства була запущена в січні 2018 року. У 2020 році 
Україна запровадила цифровий еквівалент біометричних паспор-
тів, доступний через додаток для смартфонів, який має таку саму 
юридичну силу, що й паперові чи пластикові документи, але поки 
що лише на території України.

• Стратегія розвитку Державної прикордонної служби на 2020 рік 
була прийнята у листопаді 2015 року. Вона орієнтована на підго-
товку військовослужбовців та забезпечення їх сучасною зброєю та 
військовою технікою, поступово збільшуючи потужність прикор-
донних підрозділів.

• Кількість нелегальних мігрантів, яких щорічно виявляє Державна 
міграційна служба, зросла більш ніж удвічі – з 6000 у 2016 році до 
12 800 у 2019 році.

• Центр тимчасового розміщення біженців у м. Яготин Київської 
області відкрився у 2017 році та може забезпечити розміщення для 
101 особи. В Україні є три таких центри, загалом розрахованих на 
421 особу.

• Мартинівський центр розміщення мігрантів у Миколаївській облас-
ті був відкритий у квітні 2018 року в межах проекту ЄС READMIT 
1 і може забезпечити тимчасове розміщення для 100 нелегальних 
мігрантів та осіб без громадянства. Загалом в Україні є три таких 
центри, розрахованих на 473 особи.

• Біометричні посвідчення особи для іноземців, які проживають в 

http://www.msp.gov.ua/files/tl/Звіт-2019.doc
https://dmsu.gov.ua/news/dms/7368.html
https://dmsu.gov.ua/news/dms/7368.html
https://thedigital.gov.ua/news/tsifrovi-pasporti-vzhe-dostupni-v-mobilnomu-zastosunku-diya
https://thedigital.gov.ua/news/tsifrovi-pasporti-vzhe-dostupni-v-mobilnomu-zastosunku-diya
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248650837
https://dmsu.gov.ua/assets/files/statistic/year/2019_12.pdf
https://dmsu.gov.ua/assets/files/statistic/year/2019_12.pdf
https://dmsu.gov.ua/pro-dms/struktura-ta-kontakti/punkti-timchasovogo-perebuvannya-inozemcziv-ta-osib-bez-gromadyanstva.html
https://dmsu.gov.ua/news/dms/5352.html
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Україні, були розроблені у 2018 році. Ці посвідчення і супровідні 
процедури безпеки забезпечують ефективніше управління мі-
грантами-резидентами з боку української влади, а вдосконалені 
ідентифікаційні документи дозволяють іноземцям та особам без 
громадянства мати належний доступ до послуг.

• Відповідно до найкращих міжнародних практик, Міністерство 
закордонних справ України планує збирати біометричні дані в 
іноземців, які подають документи на отримання українських віз за 
кордоном. Одержані дані про відбитки пальців будуть звірятися із 
записами про відбитки пальців, які зберігаються в Державній мі-
граційній службі, Державній прикордонній службі та Національній 
поліції, а також із попередніми записами про візи, що зберігаються 
у МЗС, щоб не допустити в’їзду правопорушників на територію 
України. За наявності необхідного обладнання та програмного 
забезпечення біометричні візи в консульствах України поступово 
з’являтимуться із серпня 2020 року.

• Загальний контактний пункт на ККП «Паланка» на українсько-мол-
довському кордоні був відкритий 6 вересня 2019 року для за-
безпечення цілодобової взаємодії прикордонників у двох країнах 
із метою покращення контролю кордонів, обміну оперативною 
інформацією, планування спільних операцій і патрулювання, бо-
ротьби з торгівлею людьми, контрабандою та іншими незаконними 
діями у прикордонній зоні. Швидше реагування на надзвичайні 
ситуації та ефективніше подолання порушень прикордонного 
режиму значною мірою сприяють зміцненню безпеки на україн-
сько-молдовському кордоні.

• У травні 2018 року набула чинності нова Угода про спільний кон-
троль між Республікою Молдова та Україною, яка дозволила про-
водити спільні перевірки на всіх контрольно-пропускних пунктах 
на загальному державному кордоні, включаючи придністровську 
ділянку. Наразі спільно експлуатуються 6 контрольно-пропус-
кних пунктів, що дозволяє забезпечувати швидший та прозоріший 
перетин кордону людьми, транспортними засобами і товарами, 
мінімізуючи ризики митних порушень та корупції. Модернізований 
КПП «Паланка–Маяки–Удобне» дає можливість перетнути кор-
дон за одну хвилину, не порушуючи митних правил, прикордонної 
чи громадської безпеки. КПП «Кучурган–Первомайск» та «Рені–
Джурджулешти» наразі ремонтуються і незабаром запропонують 
такі самі якісні послуги подорожуючим та економічним суб’єктам.

https://dmsu.gov.ua/news/dms/5352.html
https://www.unian.ua/society/ukrajinska-viza-inozemci-budut-zdavati-biometrichni-dani-novini-ukrajini-11031104.html
https://www.unian.ua/society/ukrajinska-viza-inozemci-budut-zdavati-biometrichni-dani-novini-ukrajini-11031104.html
https://www.unian.ua/society/ukrajinska-viza-inozemci-budut-zdavati-biometrichni-dani-novini-ukrajini-11031104.html
https://www.kmu.gov.ua/news/na-kordoni-z-moldovoyu-vidkrivsya-kontaktnij-punkt
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498_005-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498_005-17
https://dpsu.gov.ua/ua/punkt-propusku-palanka-mayaki-udobne-onovili-usogo-hvilina-shchob-peretnuti-kordon- novosti-7-kanal-odessa /
https://dpsu.gov.ua/ua/punkt-propusku-palanka-mayaki-udobne-onovili-usogo-hvilina-shchob-peretnuti-kordon- novosti-7-kanal-odessa /
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Лібералізація візового режиму

• Поправки до Закону про біженців та осіб, які потребують додатко-
вого або тимчасового захисту, були ухвалені в лютому 2016 року. 
Основні зміни до закону мають на меті покращити забезпечення 
прав осіб, визнаних біженцями або особами, які потребують до-
даткового захисту в Україні, шляхом встановлення терміну трива-
лістю у 15 робочих днів для видачі довідки про відповідний статус 
від дати прийняття рішення.

• Поправки до законодавства, включно з Кодексом адміністратив-
ного судочинства, були ухвалені у травні та лютому 2016 року. 
Вони передбачають терміновий судовий розгляд позовних вимог 
про примусове вигнання або затримання іноземців та осіб без 
громадянства. Ці поправки прискорюють адміністративні прова-
дження щодо примусової депортації з 5 днів до негайного роз-
гляду, тим самим вирішуючи проблеми, пов’язані з утриманням 
нелегальних мігрантів та забезпеченням їхніх прав.

• Державна прикордонна служба дотримується стандартів із спо-
стереження, реагування та прикордонних перевірок, встанов-
лених Планом дій щодо лібералізації візового режиму в 2017 році: 
80 % контрольно-пропускних пунктів, тобто 157 із 196, обладнані 
системами автоматичної перевірки всіх типів біометричних до-
кументів та підключені до баз даних Інтерполу станом на червень 
2019 року.

• Громадянам України, які мають біометричні паспорти, надано 
можливість безвізового в’їзду до країн ЄС. За перші два роки пе-
ревагами безвізового режиму скористалися 3 млн українців, тоді 
як загальна кількість поїздок до країн-членів ЄС за період до квітня 
2020 року досягла 49 млн.

Підвищення потенціалу українських відомств 

• Проаналізовано внутрішні бізнес-процеси і процедури Держав-
ної міграційної служби та Державної прикордонної служби щодо 
управління міграцією, розроблено рекомендації та розпочато 
реалізацію пріоритетних покращень у межах проекту «Підтримка 
управління міграцією та притулком в Україні» (IMMIS), який фінан-
сується ЄС. Наразі триває аналогічний аналіз і реінжиніринг для 
Державної митної служби і Державної прикордонної служби, щоб 
допомогти їм схвалити та впровадити інтегроване управління 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56564
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56564
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56582
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56582
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/eastern-partnership/visa-liberalisation-moldova-ukraine-and-georgia_en
https://dpsu.gov.ua/ua/Perelik-punktiv-propusku
https://dpsu.gov.ua/ua/news/Mayzhe-3-milyoni-gromadyan-Ukraini-skoristalisya-bezvizom-z-S-protyagom-dvoh-rokiv-/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/Mayzhe-3-milyoni-gromadyan-Ukraini-skoristalisya-bezvizom-z-S-protyagom-dvoh-rokiv-/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/Mayzhe-3-milyoni-gromadyan-Ukraini-skoristalisya-bezvizom-z-S-protyagom-dvoh-rokiv-/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/Mayzhe-3-milyoni-gromadyan-Ukraini-skoristalisya-bezvizom-z-S-protyagom-dvoh-rokiv-/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/Tri-roki-bezvizu-Ukrainci-zdiysnili-mayzhe-49-milyoniv-poizdok-v-kraini-S/
http://iom.org.ua/en/new-eu-funded-project-will-help-ukraine-foster-migration-and-asylum-management-accordance-best#:~:text=The%20European%20Union%20has%20launched,over%20the%20next%20three%20years.
http://iom.org.ua/en/new-eu-funded-project-will-help-ukraine-foster-migration-and-asylum-management-accordance-best#:~:text=The%20European%20Union%20has%20launched,over%20the%20next%20three%20years.
http://iom.org.ua/en/new-eu-funded-project-will-help-ukraine-foster-migration-and-asylum-management-accordance-best#:~:text=The%20European%20Union%20has%20launched,over%20the%20next%20three%20years.
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кордонами в Україні у межах проекту «Підтримка зміцнення інте-
грованого управління кордонами в Україні», що фінансується ЄС.

• Для безпечного зберігання персональних даних, що стосуються 
громадян України, а також іноземців, без ризику їхньої втрати та 
для їхньої цілодобової доступності, у липні 2020 року для Держав-
ної міграційної служби було запроваджено Механізм захищених 
даних. Аналогічний Центр обробки даних буде відкрито для Дер-
жавної прикордонної служби до листопада 2020 року.

• У 2019 році проект «Підтримка управління міграцією та притулком 
в Україні» допоміг Державній міграційній службі реформувати 
управління людськими ресурсами і процедуру навчання. Роз-
роблено сучасні інструменти управління людськими ресурсами 
для працевлаштування й адаптації нових працівників, стандарти 
компетенції та засоби оцінки персоналу, які наразі широко вико-
ристовуються. У грудні 2019 року Державна міграційна служба 
виграла національний конкурс на кращу практику управління 
персоналом завдяки запровадженню системи власних тренерів 
та «ініціаторам змін». Електронне навчання, призначене для вдо-
сконалення професійних навичок працівників, а також тренінги з 
питань управління проектами, мотивації, комунікації, управління 
змінами та лідерства також допомагають наблизити Державну 
міграційну службу до кращих практик ЄС.

• Система дзеркального відображення, основний сервер ре-
зервного копіювання, була придбана і частково налаштована у 
Державній міграційній службі, що дозволяє системі працювати, 
навіть якщо основний сервер виходить із ладу. Крім того, була мо-
дернізована система Реєстру іноземців і біженців, що дозволило 
Державній міграційній службі реєструвати людей онлайн, а іншим 
відомствам бачити зареєстрованих у режимі онлайн у межах про-
екту «Підтримка управління міграцією та притулком в Україні».

• «Гарт-5» (інформаційна система Державної прикордонної служби 
для правоохоронної документації, ідентифікації осіб і формування 
статистичної звітності) та «Аркан» (інтегрована міжвідомча інфор-
маційна система контролю за особами, транспортними засоба-
ми й товарами, які перетинають державний кордон) у 2019 році 
проходять модернізацію завдяки проектові «Підтримка управління 
міграцією та притулком в Україні», що фінансується ЄС. Зараз 
«Гарт-5» вже може працювати з біометричними документами і 

https://rovienna.iom.int/news/human-resources-human-capital-–-iom-supports-modernization-state-migration-service-ukraine
https://dpsu.gov.ua/ua/news/u-kivi-vidbulosya-zasidannya-kerivnogo-komitetu-proektu-pidtrimka-upravlinnya-migraciyu-ta-pritulkom-v-ukraini/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/u-kivi-vidbulosya-zasidannya-kerivnogo-komitetu-proektu-pidtrimka-upravlinnya-migraciyu-ta-pritulkom-v-ukraini/
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здійснювати пошук в інших базах даних через систему «Аркан». 
Своєю чергою «Аркан» модифікують таким чином, щоб державні 
установи – Державна прикордонна служба, Державна міграційна 
служба, Національна поліція та Міністерство закордонних справ – 
мали доступ до баз даних одне одного. Тестування систем розпо-
чалися у квітні 2020 року.

• Електронна система обміну інформацією для підготовки до 
поїздки була встановлена у жовтні 2015 року і використовується 
митними органами Білорусі та України. Вона була реалізована в 
межах проекту ЄС PRINEX. Система прискорила митні процедури 
для вантажних перевізників та інших суб’єктів економічної діяльно-
сті через спільний кордон між Україною та Білоруссю.

• Проект ЄС Twinning з управління кордонами у 2016–18 рр. пе-
реглянув організацію, процедури та законодавчі акти, що сто-
суються Державної прикордонної служби. Протягом двох років 
близько 600 представників Державної прикордонної служби про-
йшли сертифікацію з питань виявлення підроблених документів 
і викрадених автомобілів. У результаті за період із вересня 2016 
по серпень 2018 року було знайдено 500 викрадених автомобілів 
та ідентифіковано понад 2000 підроблених документів, а також 
виявлено майже 15 200 недійсних документів і 810 автомобілів із 
підробленими або недійсними документами.

• 100 рекомендацій щодо інтегрованого управління кордонами 
було надано українським органам влади, в тому числі Державній 
прикордонній службі, проектом ЄС Twinning з управління кор-
донами в жовтні 2018 року. Ці рекомендації було затверджено 
Державною прикордонною службою внутрішнім регламентом.

• 32 представники Державної прикордонної служби України взяли 
участь у 10 спільних наземних, морських і повітряних операціях 
у співпраці з Frontex, Європейським агентством прикордонної та 
берегової охорони протягом 2017 року. Спільні операції здійсню-
вались у чотирьох аеропортах (Бориспіль, Жуляни, Одеса і Львів) 
та на двох наземних контрольно-пропускних пунктах. У 2018 році 
до роботи координаційних пунктів Frontex приєдналися два нових 
КПП – «Бачівськ» та «Одеський торговий морський порт».

• Уніфікована програма підготовки прикордонників, єдина навчаль-
на програма для прикордонних військовослужбовців країн-чле-
нів ЄС, була запроваджена у навчальних установах Державної 

http://www.customs.gov.by/en/obmen_informaciej-en/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/Bilshe-3-000-raziv-na-kordon-vihoditi-spilni-patruli-prikordonnikiv-Ukraini-ta-sumizhnih-krain/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/V-Administracii-Derzhprikordonsluzhbi-vidbuvsya-seminar-shchodo-podalshogo-vprovadzhennya-principiv-integrovanogo-upravlinnya-kordonami/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/V-Administracii-Derzhprikordonsluzhbi-vidbuvsya-seminar-shchodo-podalshogo-vprovadzhennya-principiv-integrovanogo-upravlinnya-kordonami/
https://dpsu.gov.ua/ua/vropeyska-agenciya-z-pitan-upravlinnya-operativnim-spivrobitnictvom-na-zovnishnih-kordonah-derzhav-chleniv-vropeyskogo-soyuzu-frontex/?fbclid=IwAR0hJRhk1mZdchg3ccX01VEVbzljjypIPn3w3Si-PpuV6ETrIW-Dr69pgaQ
https://dpsu.gov.ua/ua/news/predstavniki-derzhprikordonsluzhbi-ta-fronteks-obgovorili-pitannya-uchasti-u-spilnih-operaciyah/
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прикордонної служби України у 2017 році за сприяння Frontex. 
Національна академія імені Богдана Хмельницького Державної 
прикордонної служби України приєдналася до мережі Академій 
партнерства Frontex у 2018 році.

• Розроблений, побудований і повністю обладнаний у відповід-
ності до європейських принципів інтегрованого управління 
кордонами спільний контрольно-пропускний пункт «Паланка» 
був обладнаний автоматизованою системою обміну даних про по-
дорожуючих між українськими та молдовськими прикордонними 
відомствами і запущений у грудні 2018 року за сприяння Місії ЄС із 
прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM). EUBAM була 
створена у 2005 році і з тих пір співпрацює з Республікою Мол-
дова та Україною з метою гармонізації прикордонного контролю, 
митних і торговельних стандартів і процедур із тими, що застосо-
вуються у державах-членах ЄС.

• Спільне патрулювання кордону між Україною і Молдовою вздовж 
всього спільного державного кордону, включно з придністров-
ською ділянкою, здійснюється з грудня 2017 року завдяки допомозі 
EUBAM у сфері передових інформаційних технологій та сучас-
них технічних засобів.

• У співпраці з правоохоронними підрозділами та EUBAM у 2018 
році було проведено дві операції під назвою «Янус» та «Оріон» у 
сфері боротьби з контрабандою людей, зброї, сигарет і нарко-
тиків. Зазначені операції дали можливість відстежувати підозрілі 
партії товарів, виявляти нові методи легалізації викрадених тран-
спортних засобів, виготовлення підроблених документів і підро-
блених товарів, у тому числі здійснювати затримання їхніх органі-
заторів та інших осіб у розшуку.

• Спільна ініціатива щодо протидії транскордонній злочинності в 
Одеській області була ініційована місією EUBAM разом з одесь-
кими правоохоронними органами шляхом підписання Протоко-
лу про створення міжвідомчої регіональної аналітичної групи у 
березні 2019 року.

• Представники Державної прикордонної служби пройшли нав-
чання для подальшої роботи із системою автоматизованого 
розпізнавання відбитків пальців AFIS (методологією біометричної 
ідентифікації, яка використовує технологію цифрового форму-
вання зображень для отримання, зберігання й аналізу даних про 
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відбитки пальців) і спільною інтегрованою моделлю аналізу ризиків 
(CIRAM).

• У відповідь на пандемію COVID-19 у межах проектів, що фінансу-
ються ЄС, українським відомствам, представники яких є першою 
контактною особою для подорожуючих, що в’їжджають на терито-
рію країни, були передані персональні засоби захисту та облад-
нання. Державна прикордонна служба, Державна митна служба 
та Державна міграційна служба отримали безконтактні термоме-
три, хірургічні маски, респіратори, рукавички, захисні щитки та са-
нітайзери для безпечного контакту з людьми і обробки товарів, що 
перетинають кордон, а також для захисту мешканців і службовців 
Центрів приймання мігрантів в умовах COVID-19.
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