
ПРОЄКТ 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 2022  р. № 

Київ 

Деякі питання перебування в Україні іноземців або осіб без громадянства, які 

прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських 

програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї 

діяльності волонтерів відповідно до Закону України “Про волонтерську діяльність”  

Відповідно до статей 8, 20 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в 

Україні”Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Установити, що: 

тимчасово, на період до припинення чи скасування воєнного стану до іноземців та осіб без 

громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних 

волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до 

своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України “Про волонтерську 

діяльність” не застосовуються обмеження щодо строків тимчасового перебування, 

установлені підпунктом 2 пункту 2 Порядку продовження строку перебування та 

продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 15 лютого 2012 р. № 150 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 612; 

2015 р., № 28, ст. 805); 

іноземці або особи без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних 

та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, 

що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України “Про 

волонтерську діяльність”, які прибули в Україну на законній підставі у період дії воєнного 

стану, або перебували на території України на момент запровадження воєнного стану 

можуть тимчасово перебувати на її території не більш як 180 днів протягом 365 днів. 

Порядок обчислення зазначеного строку встановлюється МВС. 

2. Дія цієї постанови не поширюється на іноземців, які є громадянами Російської 

Федерації. 

3. Міністерству внутрішніх справ, Адміністрації Державної прикордонної служби та 

Державній міграційній службі у тижневий строк привести власні нормативно-

правові акти у відповідність із цією постановою. 

  

Прем’єр-міністр України                                                                            Д.ШМИГАЛЬ 
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