
Клієнт: особа, що шукає захисту на території України, суспільно-політичний активіст, що зазнав
політичних репресій.

Pro Bono адвокат: адвокат Ірина Заремба, “Iryna Zaremba Law Boutique”.

Соціальна складова справи: суспільні відносини у сфері визнання особи біженцем, особою, яка
потребує додаткового або тимчасового захисту, є складними за своєю природою та потребують
підтримки у різних напрямках. Люди, які шукають захисту, зазвичай є жертвами політичних
репресій, жорстокого переслідування та брутального поводження. Такі люди зазнали і часто
продовжують зазнавати нелюдського поводження, і, як результат, тривогу та страх не лише за своє
життя та здоров’я, але й своїх рідних і близьких. Такі люди часто не мають іншого вибору, аніж
шукати захисту на території іншої держави, де є бодай найменший шанс знайти безпеку.
Пошуки захисту часто ускладнюються складними бюрократичними процедурами державних
механізмів, часто мовного бар’єру та невпевненості щодо своїх прав. Такі проблеми виникають як
на етапі звернення по допомогу, так і на етапі адаптації до життя в новій державі: освіта,
працевлаштування, реєстрація шлюбу, народження дітей, можливість вільно подорожувати.

Люди, які шукають захисту на території чужої держави, потребують підтримки та допомоги у
вирішенні питань, що часто мають юридичний характер.

Що було зроблено та який результат отримано:

Резюме консультації, яке можна зробити публічним (як цілком, так і його частини, або поділити на
кілька статей чи постів по темі):

Процедура отримання статусу біженця

1. Хто має право звертатися
2. Куди звертатися
3. Перелік необхідних документів
4. Порядок розгляду заяви
5. Правовий статус особи, яка звернулася за захистом
6. Правовий статус особи, яка отримала статус біженця

1. Хто має право звертатися

Біженцем може бути визнана особа, яка:
� не є громадянином України;
� має обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань за ознаками раси,

віросповідання, національності, громадянства, належності до певної соціальної групи або
політичних переконань;

� перебуває за межами країни громадянської належності та не може користуватися захистом
цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок побоювань, або

� не має громадянства, перебуває за межами країни свого попереднього постійного
проживання, не може чи не бажає повернутися до цієї країни через побоювання. 

2. Куди звертатися



До територіального органу Державної міграційної служби України (контакти тут) із заявою про
визнання біженцем. Така заява подається заявником або його законним представником (адвокатом)
особисто за місцем тимчасового перебування заявника.
Заяви подається у такі терміни: 

● без зволікань, якщо особа перетнула кордон нелегально та в’їхала на територію України з
метою отримати тут захист. В такому випадку особа звільняється від відповідальності за
нелегальний перетин кордону;

● протягом 5 робочих днів, якщо особа перетнула кордон легально та в’їхала на територію
України з метою отримати тут захист, та

● до закінчення строку перебування на території України, якщо особа на законних підставах
тимчасово перебуває в Україні (переважно 90 днів протягом 180 днів). 

3. Перелік необхідних документів

Заявник, якому виповнилося 18 років, подає такі документи:

● заява про визнання біженцем, в якій викладає основні відомості про себе та обставини, що
змусили його залишити країну походження (відомості щодо заявників, яким не виповнилося
18 років, зазначається в заяві одного із її законних представників). (Зразок заяви тут);

● документи, що посвідчують особу заявника (якщо такі документи відсутні або є
фальшивими, заявник повинен повідомити про цю обставину в заяві про визнання
біженцем, а також викласти причини виникнення зазначених обставин);

● документи та матеріали, що можуть бути доказом наявності умов для визнання біженцем
(наприклад, видання, Інтернет-видання, пости в соціальних мережах, матеріали
кримінальних проваджень, підтверджені історії рідних, близьких, колег, які опинилися в
аналогічній ситуації, але не змогли чи не встигли отримати міжнародний захист, та ін. - всі
можливі матеріали, які доводитимуть, що побоювання заявника є обґрунтованими);

● 4 фотокартки заявника та членів його сім'ї, які не досягли 18 років, відомості про яких
внесено до заяви.

NB: Територіальні органи Державної міграційної служби України можуть попросити надати
додаткові документи для підтвердження обставин справи.

NB: У випадку, якщо заявнику ще не виповнилося 18 років, пакет документів для звернення за
захистом готує та подає законний представник такого заявника. 

4. Порядок розгляду заяви

4.1 ЗВЕРНЕННЯ
Термін етапу:

24 години. 
Рішення, можливі на даному етапі: 

● про прийняття заяви про звернення за захистом та видачу довідки, або 
● про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем.

Документи, які отримує заявник у разі позитивного рішення:
Довідка про звернення за захистом в Україні терміном на 1 місяць.

Орган, який приймає рішення:
Територіальний орган Державної міграційної служби. 

https://dmsu.gov.ua/pro-dms/struktura-ta-kontakti/teritorialni-organi-dms.html
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Flaws%2Ffile%2Ftext%2F34%2Ff363505n429.doc


Загальний огляд етапу:
Територіальний орган Державної міграційної служби України приймає рішення про прийняття до
розгляду заяву заявника про визнання біженцем, або про відмову у прийнятті такої заяви.
У випадку прийняття заяви про звернення за захистом, в той же день територіальний орган
міграційної служби видає заявникові довідку про звернення за захистом в Україні та реєструє
заявника. 
Рішення про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем, приймається в разі, якщо:

1. заявник видає себе за іншу особу;
2. якщо заявнику раніше було відмовлено у визнанні біженцем, за відсутності умов для такого

визнання, якщо зазначені умови не змінилися.

Оскарження: відмова в прийнятті заяви про визнання біженцем може бути оскаржена протягом п'яти
робочих днів з дня отримання повідомлення про відмову. Оскаржити можливо до Державної міграційної
служби (центральний орган) та/або в порядку адміністративного судочинства. 

4.2 ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД ЗАЯВИ
Термін етапу:

15 робочих днів. 
Рішення, можливі на даному етапі: 

● про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем, або 
● про відмову в оформленні таких документів.

Документи, які отримує заявник у разі позитивного рішення:
Довідка про звернення за захистом в Україні продовжується на 6 місяців.

Орган, який приймає рішення:
 Територіальний орган Державної міграційної служби. 
Загальний огляд етапу:
Протягом 15 робочих днів з дня реєстрації заяви орган міграційної служби:
1. проводить співбесіду із заявником;
2. розглядає відомості, наведені в заяві, та інші документи;
3. вимагає додаткові відомості щодо заявників;
4. приймає рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем,
або про відмову в оформленні документів для вирішення зазначеного питання.
Під час попереднього розгляду заяви, орган міграційної служби забезпечує заявника перекладачем з
мови, якою заявник може спілкуватися. Також заявник має право залучити перекладача за свій
рахунок і право користуватися послугами адвоката.
За результатами попереднього розгляду заяви на підставі письмового висновку працівника, який
веде справу, приймається рішення про оформлення або відмову в оформленні документів для
вирішення питання щодо визнання біженцем, і оформлюється наказом керівника органу міграційної
служби.
У разі прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання
біженцем, орган міграційної служби продовжує строк дії довідки про звернення за захистом в
Україні на 6 місяців.
Підстави для відмови в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання
біженцем:

● заява, які є очевидно необґрунтованою, тобто якщо у заявника відсутні умови для визнання
її біженцем;

● заява носить характер зловживання: якщо заявник з метою визнання його біженцем, видає
себе за іншу особу;

● заява, подана особою, якій було відмовлено у визнанні біженцем;



● у зв'язку з відсутністю підстав, передбачених для визнання біженцем, якщо зазначені умови
не змінилися.

Оскарження: відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем
може бути оскаржено протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про відмову.
Оскаржити можливо до Державної міграційної служби (центральний орган) та/або в порядку
адміністративного судочинства. 

4.3 РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ОФОРМЛЕННЯ
ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАННЯ БІЖЕНЦЕМ

Термін етапу:
до 3 місяців. 

Рішення, можливі на даному етапі: 
● про визнання біженцем, або  
● про відмову у визнанні біженцем.

Документи, які отримує заявник у разі позитивного рішення:
Посвідчення біженця строком на 5 років. 

Органи, які приймають рішення на даному етапі:
1. Територіальний орган Державної міграційної служби - висновок щодо визнання або

відмови у визнанні біженцем та відправка особової справи до центрального органу.
2. Центральний орган Державної міграційної служби - про визнання або про відмову у

визнанні біженцем. 
Загальний огляд етапу:
Розгляд заяви про визнання біженцем, здійснюється територіальними органами Державної
міграційної служби України протягом двох місяців з дня прийняття рішення про оформлення
документів для вирішення питання щодо визнання біженцем. Строк розгляду може бути
продовжено керівником органу міграційної служби за вмотивованим поданням працівника, який
розглядає заяву, але не більш як до трьох місяців.
Під час розгляду заяви працівником територіальними органами Державної міграційної служби
України проводяться співбесіди із заявником або його законним представником, які мають на меті
виявити додаткову інформацію, необхідну для оцінки справжності фактів, повідомлених заявником
або його законним представником.
За результатами всебічного вивчення і оцінки всіх документів та матеріалів, що можуть бути
доказом наявності умов для визнання біженцем, Державна міграційна служба України приймає
рішення (1) про визнання біженцем, або (2) про відмову у визнанні біженцем.
Таке рішення приймається протягом місяця з дня отримання особової справи заявника та
письмового висновку від територіального органу Державної міграційної служби України.
У разі якщо Державна міграційна служба України прийняла рішення про відмову у визнанні
біженцем заявнику протягом 7 робочих днів з дня його отримання територіальним органом
надсилається або видається письмове повідомлення з викладенням причин відмови і роз'ясненням
порядку оскарження такого рішення.
Протягом 15 робочих днів з дня прийняття рішення про визнання біженцем Державна міграційна
служба України оформлює та видає кожній особі, яка досягла 16-річного віку (як виняток
14-річного віку для реалізації права на освіту, медичну допомогу тощо), посвідчення біженця
строком на 5 років.
Оскарження: відмову у визнанні біженцем може бути оскаржено протягом п’яти робочих днів з
дня отримання повідомлення про відмову. Оскаржити можливо лише в порядку адміністративного
судочинства. 

5. Правовий статус особи, яка звернулася за захистом



Права особи, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення
питання щодо визнання біженцем:

● тимчасове працевлаштування, навчання, медичну допомогу в порядку, встановленому
законодавством України;

● проживання у родичів, у готелі, піднаймання житлового приміщення або користування
житлом, наданим у пункті тимчасового розміщення біженців;

● безоплатну правову допомогу в установленому порядку;
● конфіденційне листування з УВКБ ООН та право на відвідування співробітниками УВКБ

ООН;
● інші права, передбачені Конституцією та законами України для іноземців та осіб без

громадянства, які законно перебувають на території України.

Обов’язки особи, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення
питання щодо визнання біженцем:

● подати органу міграційної служби, відомості, необхідні для вирішення питання щодо
визнання біженцем;

● відбути до визначеного місця тимчасового проживання у разі одержання направлення
органу міграційної служби;

● проходити медичне обстеження на вимогу органу міграційної служби;
● з'являтися до органу міграційної служби у визначений ним строк;
● повідомляти органу міграційної служби, про свої поїздки за межі

адміністративно-територіальної одиниці України, на території якої вона проживає.
Особа, яка оскаржує в будь-якому порядку відмову органу міграційної служби, має права та
обов’язки, передбачені статтею 13 Закону.
Також стаття 17 Закону встановлює право заявника, якому було відмовлено раніше, повторно
звернутися із заявою про визнання біженцем, у разі виникнення нових обставин, через які заявник
підпадає під визначення «біженець» згідно Закону. Цією ж статтею закріплений обов’язок заявника,
який отримав повідомлення суду про підтвердження відмови органу міграційної служби, залишити
територію України в установлений строк, якщо вона не має інших встановлених Законом України
"Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" законних підстав для перебування в
Україні.

6. Правовий статус особи, яка отримала статус біженця

Права біженців:
1. Мають рівні з громадянами України права на:

● пересування, вільний вибір місця проживання, вільне залишення території України,
крім обмежень, встановлених законом;

● працю;
● провадження підприємницької діяльності, не забороненої законом;
● охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування;
● відпочинок;
● освіту;
● свободу світогляду і віросповідання;
● направлення індивідуальних чи колективних письмових звернень або особисте

звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і
службових осіб цих органів;

● володіння, користування і розпорядження своєю власністю, результатами своєї
інтелектуальної, творчої діяльності;
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● оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

● звернення за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини;

● безоплатну правову допомогу в установленому порядку.
1. мають рівні з громадянами України права у шлюбних та сімейних відносинах
1. мають право на одержання грошової допомоги, пенсії та інших видів соціального
забезпечення в порядку, встановленому законодавством України, та користування житлом, наданим
у місці проживання.

Обов’язки біженців:
1. повідомляти протягом десяти робочих днів орган міграційної служби, про зміну прізвища,

складу сім'ї, сімейного стану, місця проживання, набуття громадянства України або іншої
держави, надання притулку або дозволу на постійне проживання в іншій державі;

2. знятися з обліку і стати на облік територіального органу міграційної служби, за новим
місцем проживання у разі зміни місця проживання і переїзду до
адміністративно-територіальної одиниці України, на яку поширюється повноваження
іншого територіального органу міграційної служби;

проходити щорічну перереєстрацію у строки, встановлені органом міграційної служби, за місцем
проживання. Порядок перереєстрації біженців встановлюється Державною міграційною службою
України.

Список використаних ресурсів:
Законодавство:

● Конвенція ООН 1951 року; 
● Протокол 1967 року;
● ЗУ «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»; 
● Наказ МВС “Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів,

необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, що потребує
додаткового захисту,...”;

● Постанова КМУ “Про затвердження Порядку надання біженцям грошової допомоги та
пенсії”;

● Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України “Про внесення змін і
доповнень до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 25
червня 2009 року N 1 "Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця,
видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов'язаних із
перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні"

● Веб-ресурси: Правова консультація з питання “Отримання статусу біженця або особи,
яка потребує додаткового захисту”, надана довідково-інформаційною платформою
правових консультацій “WikiLegalAid”, розміщена за таким посиланням.
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