
 
Протокол наради 

 
м. Херсон 

«___» січня 2020 року                          № __/__ 
 

У нараді взяли участь:           
 

Голова наради: начальник Херсонського прикордонного загону 
полковник Юрій ЧЕРНОВ. 
 

Присутні: 
начальник відділу організації прикордонного контролю Південного 

регіонального управління полковник Олег КУХТЕЙ; 
тво.начальника ГУ НП України в Автономній  Республіці Крим та м. 

Севастополі полковник поліції   БОНДАРЕНКО Андрій; 
постійний представник Президента в АР Крим КОРИНЕВИЧ Антон; 
представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя ХАЛІКОВ Ісмаїл; 
керівник служби по роботі з громадянами, які переселились з ТОТУ АР 

Крим ПОПОВА Анна; 
начальник відділу вищої, професійної освіти та управління персоналом 

управління розвитку людського капіталу МОЧАЛЮК Олена; 
перший заступник начальника Управління ДМС України в Херсонській 

області АГАПКІНА Яна; 
завідувач сектору стандартів роботи та контролю якості Управління 

ДМС України в Херсонській області ЯКОВЕНКО Ольга; 
заступник начальника штабу – начальник відділу прикордонного 

контролю штабу підполковник Дмитро ТКАЧУК; 
заступник начальника відділу зв’язку та інформаційних систем штабу  

майор Олексій МИНИННИК; 
начальник групи реєстраційної та паспортної роботи відділу 

прикордонного контролю штабу майор Людмила ПОЛЬОВА; 
начальник відділу адміністративно – юрисдикційної діяльності капітан 

КОЗЛОВ Олександр; 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про мету координаційної наради у відповідності до змін внесених до 

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 367 «Про 
затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та 
виїзду з неї» внесених постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 
№ 1157 «Про внесення змін до пункту 3 Порядку в’їзду на тимчасово 
окуповану територію України та виїзду з неї». 

2. Про внесення  змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
04.06.2015 № 367 «Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану 



 

територію України та виїзду з неї» внесених постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.12.2019 № 1157 «Про внесення змін до пункту 3 Порядку в’їзду 
на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», яка набирає 
чинності 9 лютого 2020 року. 

3. Про порядок перетину адміністративної межі громадянами України, 
іноземцями та особами без громадянства, збільшення випадків надходження 
на адресу Південного регіонального управління та прикордонного загону 
листів щодо сприяння в пропуску через адміністративну межу особам, які не 
мають на це достатніх підстав. 

4. Про порядок та механізм здійснення перевірки громадян України 
віком від 14 до 16 років за Єдиною державною електронною базою з питань 
освіти безпосередньо в КПВВ. 

5. Заслуховування пропозицій учасників наради щодо питань, які 
розглядались. 

 
       По першому питанню слухали: 

полковника Юрія ЧЕРНОВА: 
довів план проведення наради, мети у відповідності до змін внесених до 

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 367 «Про 
затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України 
та виїзду з неї» внесених постановою Кабінету Міністрів України від 
24.12.2019 № 1157 «Про внесення змін до пункту 3 Порядку в’їзду на 
тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». 
 
       По другому питанню слухали: 

підполковника Дмитра ТКАЧУКА 
доведено, що за 2019 рік на адресу Херсонського прикордонного загону 

надійшло 7 листів від Представництва Президента України в АР Крим та 1 
лист від Секретаріату Уповноваженого з прав людини, щодо перетину 
адміністративної межі дітей без нотаріально засвідченої згоди одного з 
батьків (за 2018 рік надійшло 3 листа від Представництва Президента 
України в АР Крим та 1 лист від Народного депутата України). Роз’яснено 
порядок перетину адміністративної межі громадянами України, іноземцями 
та особами без громадянства (в 2020 році на адресу загону надійшло 2 листа 
від Представництва Президента України в АР Крим ). 

роз'яснено  зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 
04.06.2015 № 367 «Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово 
окуповану територію України та виїзду з неї» внесених постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1157 «Про внесення змін до 
пункту 3 Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та 
виїзду з неї», яка набирає чинності 9 лютого 2020 року. 
        
        По третьому питанню слухали: 

підполковника Дмитра ТКАЧУКА 



 

піднято питання щодо перетину адміністративної межі громадянами 
України, іноземцями та особами без громадянства, збільшення випадків 
надходження на адресу Південного регіонального управління та 
прикордонного загону листів щодо сприяння в пропуску через 
адміністративну межу особам, які не мають на це достатніх підстав. 
Доведено вимоги керівних документів, які регламентують здійснення 
пропуску громадян України, які не досягли 16-річного віку (ПКМУ від 
27.01.1995  №57 «про затвердження правил перетинання ДКУ громадянами 
України», ПКМУ від 04.06.2015 №367«Про затвердження Порядку в’їзду на 
тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї») 
 

По четвертому  питанню слухали: 
майора Олексія МИНИННИКА 
піднято питання щодо механізму здійснення перевірки за Єдиною 

державною електронною базою з питань освіти безпосередньо в КПВВ 
інформації щодо проходження навчання громадянами України в закладах 
освіти. 
         

Заслухали Постійного представника Президента в АР Крим 
КОРИНЕВИЧА Антона та представника Уповноваженого з дотримання 
прав жителів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ХАЛІКОВА 
Ісмаїла стосовно необхідності проведення нарад зазначеного характеру в 
подальшому з метою узгодження подальших дій. Необхідність проведення 
роз’яснювальної роботи в КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» особам, які 
слідують на материкову частину з метою отримання документів. 

 
Заслухали першого заступника начальника Управління ДМС України в 

Херсонській області АГАПКІНУ Яну стосовно статистичних даних щодо 
оформлення спеціальних дозволів іноземцям та зазначення прорахунків. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1.  Пропуск  осіб здійснювати у відповідності  до постанови Кабінету 
Міністрів України від 04.06.2015 № 367 «Про затвердження Порядку в’їзду 
на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» внесених 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1157 «Про 
внесення змін до пункту 3 Порядку в’їзду на тимчасово окуповану 
територію України та виїзду з неї», яка набирає чинності 9 лютого 2020 
року. 

2. Пропуск на тимчасово окуповану територію України громадян 
України віком від 14 до 16 років, які навчаються в закладах освіти на 
території інших регіонів України, батьки (усиновлювачі), опікуни, 
піклувальники яких проживають на тимчасово окупованій території 
України, здійснювати без супроводу батьків чи одного з батьків 
(усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників 



 

чи супроводу інших осіб, уповноважених ними, за результатами перевірки  
наявності  інформації про навчання цих громадян України в Єдиній 
державній електронній базі з питань освіти.”. 

3. Розмістити інформацію на сайтах Міністерства освіти стосовно 
порядку перетину особами від 14 до 16 років адміністративної межі з ТОТУ 
АР Крим з врахуванням внесених змін; 

4. Узгодити загальний механізм перевірки наявності інформації в Єдиній 
державній електронній базі спільно з представниками управління освіти та 
направити встановленим порядком на адресу прикордонного загону щодо 
порядку взаємодії та перевірки зазначеної інформації ;  

5. Пропуск громадян які не досягли 16-річного віку здійснювати у 
відповідності до ПКМУ від 27.01.1995  №57 «Про затвердження правил 
перетинання ДКУ громадянами України», ПКМУ від 04.06.2015 №367«Про 
затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України 
та виїзду з неї». 

6. В термін до набрання чинності змін до  постанови Кабінету Міністрів 
України від 04.06.2015 № 367, а саме до 09 лютого 2020 року, висвітлити 
інформацію в засобах масової інформації з допомогою інтернет-ресурсів, та 
провести роз’яснення  особам безпоседньо в КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» 
Херсонського прикордонного загону. 

7. Опрацювати довідковий матеріал стосовно внесених змін для осіб, які 
перетинають адміністративну межу доступною мовою з метою 
сприймання інформації у спрощеному вигляді; 

8. Провести нараду з представниками Національної поліції щодо порядку 
передачі дітей, які слідують на материкову частину без супроводу батьків 
та передаються представникам НПУ та органам опіки та піклування. 
 

Рішення прийняті  одноголосно. 
 
Начальник Херсонського прикордонного 
загону 
полковник                                           Юрій ЧЕРНОВ 
«___» ____________2020 року 
 
Начальник відділу організації 
прикордонного контролю Південного  
регіонального управління  
полковник                                          Олег КУХТЕЙ 
«___» ____________2020 року 
 
Представник Уповноваженого з  
дотримання прав жителів Автономної  
Республіки Крим та м. Севастополя  
                                                            Ісмаїл ХАЛІКОВ  



 

«___» ____________2020 року 
Тво начальника ГУ НП України в Автономній  
Республіці Крим та м. Севастополі 
полковник поліції                            Андрій БОНДАРЕНКО 
«___» ____________2020 року 
 
Постійний представник Президента в АР Крим 
                                                           Антон КОРИНЕВИЧ 

«___» ____________2020 року 
 
Керівник служби по роботі з громадянами, 
які переселились з ТОТУ АР Крим  
                                                            Анна ПОПОВА  

«___» ____________2020 року 
 
Начальник відділу вищої, професійної освіти  
та управління персоналом управління розвитку 
 людського капіталу  
                                                             Олена МОЧАЛЮК 
 «___» ____________2020 року 
 
Перший заступник начальника Управління ДМС 
України в Херсонській області  
                                                               Яна АГАПКІНА 
«___» ____________2020 року 
 
Завідувач сектору стандартів роботи та 
 контролю якості Управління ДМС України  
в Херсонській області  
                                                                Ольга ЯКОВЕНКО 
«___» ____________2020 року 
 
Начальник групи реєстраційної та паспортної  
роботи відділу прикордонного контролю штабу  
майор                                                  Людмила ПОЛЬОВА 
«___» ____________2020 року 
 
Начальник відділу адміністративно –  
юрисдикційної діяльності 
капітан                                                Олександр  КОЗЛОВ 
«___» ____________2020 року  
 
Заступник начальника штабу – начальник  
відділу прикордонного контролю штабу  
підполковник                                    Дмитро ТКАЧУК 



 

«___» ____________2020 року 
 
Заступник начальника відділу зв’язку та інформаційних  
систем штабу   
майор                                                Олексій МИНИННИК 
«___» ____________2020 року 
 
 


