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 Проект спрямований на підтримку 

Державної міграційної служби та 

Міністерства закордонних справ 

(консульських установ за кордоном) для 

постійного захисту та надання державних 

послуг та допомоги громадянам України. 

 Тривалість: 32 місяці (розпочато 1 жовтня 

2022) 

 Загальна мета – сприяти стійкості, 

зміцненню та відновленню українського 

міграційного та консульського управління 

шляхом зміцнення спроможності 

національних органів влади 

забезпечувати безпечну міжнародну 

мобільність громадян України, 

включаючи підготовку до повернення. 

Конкретні цілі:  
 

КЦ 1. Забезпечення ефективних послуг з надання допомоги, документації, інформації про права 
та обов’язки, пов’язані зі статусом тимчасового захисту та консультацій щодо добровільної 
репатріації та реінтеграції в Україні 

КЦ 2. Розширення технічної та операційної спроможності консульських служб для оптимізації та 
модернізації системи консульського врегулювання кризових ситуацій 

КЦ 3. Відновлені та посилені міграційні процедури в Україні 

КЦ 4.  Підтримка гармонізації міграційних і консульських процедур з відповідним Acquis ЄС, 

включаючи посилення антикорупційних заходів і управління людськими ресурсами 

 

 

 

Проект фінансується:  
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Проект реалізовуватиметься за 

допомогою трьох тематичних 

компонентів і четвертого наскрізного 

компоненту управління, спрямованого 

на сприяння зусиллям з гармонізації 

законодавства ЄС та посилення 

антикорупційних заходів на всіх рівнях 

державного управління, пов’язаних з 

міграцією та консульською допомогою. 

Більш конкретно: 

 

 Компонент 1: Надання міграційно-

консульських послуг. Заходи: 

Створення чотирьох інформаційних 

центрів для українських мігрантів у 

країнах ЄС; Надання 

інформаційних, документаційних 

та консультаційних послуг інформаційними 

центрами; Розширення можливостей членів 

організованої української діаспори; Розвиток 

потенціалу для консультацій щодо сталого 

повернення та реінтеграції; Застосування 

досвіду роботи інформаційних центрів;  

 Компонент 2: Розвиток потенціалу 

консульських установ з управління кризовими 

ситуаціями. Заходи: Розвиток можливостей 

консульських служб щодо організації 

консульського обліку та надання допомоги 

громадянам за кордоном; Підвищити 

спроможність консульських установ 

управляти кризовими ситуаціями.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Компонент 3: Відновлення міграційних служб 

в Україні. Заходи: Оцінка потреб ДМС та її 

територіальних управлінь і підрозділів; 

Міжнародна технічна допомога.  

 Компонент 4: Наскрізні ініціативи. Заходи: 

розвиток потенціалу відповідних державних 

інституцій, експертна оцінка тощо; Посилення 

антикорупційних заходів у міграційно-

консульському департаменті; Підтримка 

управління людськими ресурсами в 

державних установах.  
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