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Вельмишановна Антоніно Петрівно! 

 
 Як член Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України з 
питань забезпечення прав людини звертаю Вашу увагу на те, що практична 
діяльність деяких підрозділів ВГРФО у Вінницькій області не відповідає 
приписам законодавства, чим створюються умови, за яких порушуються 
конституційні права та свободи громадян України. 

 
Так під час відвідання ВГРФО ВМВ УМВС України у Вінницькій області 

мною було встановлено, що для оформлення закордонного паспорту 
громадянина України для тимчасового виїзду за кордон у вказаному підрозділі 
вимагають більше документів, чим передбачено приписами законодавства, а 
саме приписами Постанови КМУ від 24 березня 2004 р. №380, п.10 якої 
визначено ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК документів, необхідних для виготовлення 
закордонного паспорта України. 

 
№ Вимоги п.10 Постанови КМУ №380 від 

24/03/2004 року 
Що вимагають у ВГІРФО ВМВ УМВС України у Вінницькій 
області згідно оголошення на стенді 

1 Заява-анкета встановленого зразка (додаток 
1) ( 380а-2004-п ) 

Не вимагають, заповнюють автоматично при подачі документів 

2 паспорт громадянина України (після 
прийняття документів повертається) 

Додатково до оригінала паспорта вимагається також подання 
ксерокопій сторінок 1-2, та всіх з штампами реєстрації а також для 
осіб, які досягли 25 та 45 річного віку – сторінок з вклеєними фото   

3 свідоцтво про народження (після прийняття 
документів повертається) 

Не вимагається 

4 копія виданої податковим органом довідки 
про присвоєння ідентифікаційного номера, 
крім осіб, які через свої релігійні або інші 

Вимагають як ОРИГІНАЛ довідки так і ксерокопію, яку забирають 
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№ Вимоги п.10 Постанови КМУ №380 від 
24/03/2004 року 

Що вимагають у ВГІРФО ВМВ УМВС України у Вінницькій 
області згідно оголошення на стенді 

переконання відмовляються від прийняття 
ідентифікаційного номера та офіційно 
повідомляють про це відповідні державні 
органи 

5 дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 
сантиметра 

Не вимагається, фотографування проводиться при подачі документів 

6 Квитанція про сплату державного мита або 
документ, що підтверджує право на 
звільнення від його сплати 

Вимагається додатково ксерокопії документів, що підтверджують 
пільги, ці ксерокопії відбирають 

7 Не вимагається для виготовлення паспорта 
для тимчасових поїздок за кордон 

Вимагають: Ксерокопія довідки про переміну прізвища 

8 Не вимагається для виготовлення паспорта 
для тимчасових поїздок за кордон 

Вимагається: Довідка з адресного бюро (Збишко, 9) – видається в 
адресному бюро на платній основі (коштує 2гривні) 

9 Не вимагається для виготовлення паспорта 
для тимчасових поїздок за кордон 

Вимагається: Довідка про несудимість (якщо замовляти її через ДП 
Ресурси-Документ – то її вартість враховується в вартість пакету 
документів для отримання паспорту – 25 грн; якщо отримувати її 
безпосередньо в ІЦ УМВС – вона коштує від 17 до 170 грн) 

10 Не вимагається для виготовлення паспорта 
для тимчасових поїздок за кордон 

Вимагається: Довідка з військомату для чоловіків віком 18-25 років, 
або вимагається воєнний квиток. Керівництво ВГРФО ВМВ УМВС 
України у Вінницькій області як виправдання посилається нібито на 
якійсь наказ по Вінницькому облвійськомату, реквізити якого 
надати не змогло.   

 
 Вимога подання непередбачених законом документів для виготовлення 
паспорта громадянина України для тимчасових поїздок за кордон створює 
незручності громадянам України, є порушенням конституційного принципу за 
яким органи державної влади, їхні посадові та службові особи зобов‘язані діяти 
виключно в межах повноважень та у в спосіб, визначений в Конституції та 
законах України, а ніхто не зобов‘язаний робити те, що прямо не передбачено 
законодавством України. 
 
 Прошу Вас з‘ясувати законність підстав, на яких від громадян України 
вимагають подання документів та їхніх ксерокопій, що не передбачено 
відповідною Постановою КМУ і вжити термінових заходів до приведення 
практики діяльності ВГРФО у відповідність до вимог законодавства. В разі, 
якщо ВГРФО вважає, що перелік документів, які вимагаються для оформлення 
паспортів для тимчасового виїзду за кордон є законним – прошу Вас 
повідомити про це в письмовій формі для уможливлення оскарження 
протиправних дій ВГРФО в порядку, передбаченому Кодексом 
адмінсудочинства України. 
 
 
 
З найкращими побажаннями, 
 
Дмитро Гройсман 


