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Ключові компетентні органи
р.

Юридичні угоди про співпрацю з ICMPD
про співпрацю між ICMPD та
2019 Протокол
Адміністрацією Державної прикордонної

служби України
Меморандум про співпрацю між ICMPD та
Державною міграційною службою України
в очікуванні Договір про статус організації

2019

Розробка політики та рекомендації
Боротьба з торгівлею людьми
Притулок та міжнародний захист
Основні права та права людини
Медіа та освіта
Міграція та розвиток
Законна та трудова міграція
Внутрішньо переміщені особи
Запобігання міграційному ризику
Захист персональних даних
Міграція та мобільність
Діаспора
Тренінги
Семінари
Тематичний
Навчальні візити
фокус
Консультаційні наради
Засідання робочої групи
Методологія
Підвищення обізнаності
та інформаційні кампанії
Аналіз, дослідження та вивчення

Державна прикордонна служба України
Державна міграційна служба України
Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство закордонних справ України
Державна митна служба України
Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту
прав споживачів

Основні законодавчі документи
2019 Стратегія інтегрованого управління кордонами (ІУК) на 2020-2025 рр.
2019 План дій на 2020-2022 роки щодо стратегії ІУК
2018 План дій на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної
міграційної політики України на період до 2025 року
2017 Стратегія державної міграційної політики України на період до 2025 р.
2015 Закон про зовнішню трудову міграцію
2014 Закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб
2011 Концепція державної міграційної політики
2011 Закон про правовий статус іноземців та осіб без громадянства
2011 Закон про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту
2001 Закон про громадянство України
2001 Закон про імміграцію
ICMPD має тривалу співпрацю з Україною, яка у 1995 р., була
закріплена тристоронньою угодою про співпрацю та
матеріалізована у низці дво- та багатосторонніх проектів.
Зобов'язання було відновлено у 2019 р., коли ICMPD підписала
дві важливі угоди про співпрацю з українськими органами з
управління міграцією та кордонами, що відкрило шлях до ще
тіснішої співпраці. Україна є активною державою-учасницею
у двох міграційних діалогах – Празькому та Будапештському
процесах, секретаріатом яких є ICMPD.

Останнє оновлення: жовтень 2021 р.

Проекти ICMPD в Україні
Навчальна академія для медія з питань
міграції (МОМЕNТА I та II)

Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого
управління кордонами (ІУК) в Україні (EU4IBM)

Мета:
сприяння прийняттю поінформованих міграційних
рішень шляхом збалансованого та обґрунтованого висвітлення
в ЗМІ і у країнах СхП (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія,
Молдова, Україна) та Росії (на I етапі) щодо законної міграції до
країн ЄС
Виконавець: ICMPD
Донор: Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини
Тривалість: червень - грудень 2019 р. (І етап) та квітень грудень 2020 р. (ІІ етап)

Мета: громадяни України користуються розширеними
можливостями мобільності, а економічні оператори краще
інтегрувались у світові потоки економічного обміну, при
цьому забезпечується високий рівень безпеки та запобігання
транскордонній злочинності
Виконавець: ICMPD
Донор: Європейський Союз
Тривалість: грудень 2019 р. - червень 2022 р.

Підтримка в управлінні внутрішнім
переміщенням в Україні (AMID-Україна)

Проект з нарощення потенціалу з питань
інтегрованого управління кордонами у країнах
Східного партнерства (EaP IBM CaBuiPro)

2019

Мета: сприяння інституціональному становленню та розробці
політики з питань ВПО в Україні
Виконавець: ICMPD
Донор: Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки
Тривалість: грудень 2015 р. – вересень 2016 р.

2015

2019

сприяння переміщенню людей та товарів через
Мета:
кордони у шести країнах Східного партнерства, одночасно
підтримуючи
безпечні
кордони
шляхом
посилення
міжвідомчого
співробітництва,
двостороннього
та
багатостороннього співробітництва між цільовими країнами,
державами-членами
ЄС
та
іншими
міжнародними
зацікавленими сторонами
Виконавець: на чолі з Фронтекс, у партнерстві з МОМ, ВМО та
ICMPD
Донор: Європейська комісія
Тривалість: липень 2014 р. - грудень 2018 р.

2014

Посилення спроможності спостереження на
зеленому та блакитному кордонах між
Республікою Білорусь та Україною (SURCAP)

Підтримка створення електронної системи
обміну інформацією до прибуття між митними
органами Білорусі та України (PRINEX)

Мета: посилення спроможності нагляду за зеленими та
блакитними кордонами між Білоруссю та Україною
Виконавець: ICMPD як субпідрядник МОМ
Донор: Європейський Союз
Тривалість: травень 2012 р. - листопад 2014 р.

Мета:
сприяння переміщенню товарів та транспортних
засобів через спільні кордони України та Білорусі
Виконавець: ICMPD як субпідрядник МОМ
Донор: Європейський Союз
Тривалість: квітень 2013 р. - квітень 2016 р.

2012

2013
Підтримка громадян України, які повертаються
з Нідерландів (UA PAA / PAA AMIF)

Східне партнерство - Навчальний проект
флагманської ініціативи ІУК (EaP IBM FIT)

Мета:
сприяння переміщенню людей та товарів через кордони
у шести країнах Східного партнерства шляхом посилення
міжвідомчого
співробітництва,
двостороннього
та
багатостороннього співробітництва між цільовими країнами,
державами-членами ЄС та іншими міжнародними зацікавленими
сторонами
Виконавець: ICMPD
Донор: Європейський Союз
Тривалість: січень 2011 р. - червень 2013 р.

сприяння сталому поверненню та середньостроковій
Мета:
реінтеграції українських мігрантів, що повертаються в Україну,
які не мають законного права проживати в Нідерландах, та
сприяння їх соціально-економічній реінтеграції шляхом
звернення до компетентних українських органів, служб,
агентств та інших організацій
Виконавець: ICMPD
Донор: Служба репатріації та виїзду, Міністерство юстиції
Нідерландів
Тривалість: 2010 – 2016 рр.

Зміцнення потенціалу та співпраці з питань
ідентифікації підроблених та
сфальсифікованих документів в Україні

Нарощення потенціалу та технічна підтримка
українських органів влади для ефективного
реагування на нерегулярну транзитну міграцію
(GDISC ERIT Україна)

2011

Мета: сприяння підвищенню ефективності боротьби з незаконною
міграцією зі сторони українських органів
ICMPD у партнерстві з Чеською Республікою:
Виконавець:
Міністерство внутрішніх справ, департамент з питань притулку та
міграційної політики; Поліція у справах іноземців та з питань
кордонів;
Фінляндією:
Міністерство
закордонних
справ;
Угорщиною: Національна поліція; Нідерландами: Королівська
військова поліція Нідерландів і Міністерство юстиції; Польщею:
Міністерство внутрішніх справ та адміністрації; Словаччиною:
Поліція у справах іноземців та з питань кордонів, Міністерство
внутрішніх справ; Іспанією: Генеральний комісаріат з питань
іноземців, кордонів та натуралізації, Міністерство внутрішніх справ
та Центр демократичного контролю над збройними силами (DCAF)
Донор: Європейська комісія
Тривалість: січень 2007 р. - травень 2009 р.

2007

2010

підтримка розробки ефективної наскрізної системи
Мета:
управління міграцією з використанням методу тісного
співробітництва між державами та обміну досвідом шляхом
надання цілеспрямованого розвитку потенціалу, технічної
підтримки та цілеспрямованого навчання експертів ЄС. Проект,
зокрема, сприяв посиленню приймальних можливостей та
технічному вдосконаленню скринінгових центрів, особливо на
східному кордоні.
Виконавець: Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки,
Міністерство внутрішніх справ Великобританії, Управління
імміграції та громадянства Угорщини, Міністерство юстиції,
Служба імміграції та натуралізації Нідерландів, Управління у
справах іноземців Польщі, Міграційне управління Міністерства
внутрішніх справ Словаччини та ICMPD.
Донор: Європейська комісія та шість держав-членів ЄС (Чеська
Республіка, Угорщина, Нідерланди, Польща, Словаччина та
Великобританія)
Тривалість: лютий 2008 р. - травень 2010 р.

2008

