Оформлення, обмін, повернення державі Посвідки на тимчасове
проживання в Україні (далі – Посвідка) іноземцями або особами без
громадянства в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С.
Попова (далі − ОНАЗ) здійснюється відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 322 «Про
затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку
оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення,
повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на
тимчасове проживання» із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМУ № 651 від 18.07.2018 року (далі Порядок), а саме:
1. Посвідка на тимчасове проживання (далі − Посвідка) є документом, що
посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні
підстави для тимчасового проживання в Україні.
2. Посвідка оформляється іноземцям або особам без громадянства, які
прибули в Україну з метою навчання та на законних підставах тимчасово
перебувають на території України.
3. Іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну з метою
навчання, Посвідка видається на період навчання, який визначається наказом
закладу освіти про встановлення періодів навчання для іноземних студентів.
4. Іноземці, які прибули на навчання до ОНАЗ, повинні для оформлення
Посвідки протягом 2 робочих днів подати до Міжнародного відділу (далі –
МВ) ОНАЗ такі документи:
1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без
громадянства, з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством і
міжнародними договорами України;
2) переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця
або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними,
засвідченими у встановленому законодавством порядку (нотаріально
завірений);
3) дійсний поліс медичного страхування;
4) документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або
документ про звільнення від його сплати.
5. Посвідка видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття у
територіальному органі/підрозділі Державної міграційної служби України
(далі – ДМС) документів від іноземця або особи без громадянства.
6. Після отримання Посвідки, іноземець терміново повинен звернутися
до паспортиста гуртожитку та протягом 30 днів оформити реєстрацію за
місцем проживання у гуртожитку відповідно до чинного законодавства.

7. У разі втрати або викрадення Посвідки іноземцю або особі без
громадянства замість втраченої або викраденої оформляється та видається
нова Посвідка в порядку, встановленому для її обміну.
8. Обмін Посвідки здійснюється у разі:
1) зміни інформації, внесеної до Посвідки;
2) виявлення помилки в інформації, внесеній до Посвідки;
3) закінчення строку дії Посвідки;
4) непридатності Посвідки для подальшого використання.
9. За оформлення Посвідки (у тому числі замість втраченої або
викраденої), її обмін справляється адміністративний збір у розмірах,
установлених законодавством.
10. Оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої), обмін
Посвідки
здійснюється
територіальними
органами/територіальними
підрозділами ДМС через Головний обчислювальний центр Єдиного
державного демографічного реєстру у взаємодії з Державним центром
персоналізації документів державного підприємства “Поліграфічний
комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” (далі - Центр).
11. Документи для оформлення Посвідки (у тому числі замість втраченої
або викраденої), її обміну подаються до державного підприємства, що
належить до сфери управління ДМС, центру надання адміністративних
послуг
(далі
уповноважений
суб’єкт)
та
територіальних
органів/територіальних підрозділів ДМС за місцем проживання іноземця або
особи без громадянства.
12. Документи для оформлення Посвідки подаються в ДМС не пізніше
ніж за 15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування в
Україні.
13. У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими Посвідка
підлягає обміну (крім закінчення строку її дії), документи для її обміну
подаються протягом одного місяця з дати виникнення таких обставин
(подій).
У разі коли у зв’язку із зміною прізвища та (або) власного імені чи по
батькові, встановленням розбіжностей у записах необхідно обміняти
паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без
громадянства, документи для обміну Посвідки подаються не пізніше ніж
через місяць після отримання нового паспортного документа іноземця або
документа, що посвідчує особу без громадянства.
14. У разі закінчення строку дії національних паспортів, іноземці
зобов’язані подовжити строк їх дії або замінити на нові та негайно надати
їхні засвідчені копії з перекладом до МВ ОНАЗ.

15. У разі закінчення строку дії Посвідки документи для її обміну
можуть бути подані не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення
строку її дії. Зважаючи на це, іноземець повинен звернутися з цього питання
до МВ ОНАЗ не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії посвідки.
16. Посвідка, що підлягає обміну, після прийому документів у
територіальному органі/підрозділі ДМС , повертається іноземцеві та здається
ним під час отримання нової посвідки.
17. Якщо строк дії посвідки закінчився, іноземець має виїхати за межі
України у країну свого громадянства. знову оформити візу на навчання в
України та в’їхати в Україну на навчання за новою візою.
18. Іноземець або особа без громадянства під час подання документів для
оформлення Посвідки пред’являють працівникові територіального органу/
підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта оригінали документів, зазначених
у пункті 4 даного Положення, які повертаються іноземцеві або особі без
громадянства.
19. Крім документів, зазначених у пункті 4, для іноземців або осіб без
громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, навчальним закладом
в територіальний орган/підрозділ ДМС подаються:
1) документ, що підтверджує факт навчання в Україні (засвідчені в
установленому порядку копії наказу закладу освіти про зарахування та про
встановлення періодів навчання для іноземних студентів);
2) документ від закладу освіти про підтвердження адміністративної
відповідальності в разі порушення порядку прийняття на навчання, реєстрації
іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів.
20. Для оформлення у зв’язку із втратою або викраденням Посвідки, її
обміну іноземець або особа без громадянства подають в територіальний
орган/підрозділ ДМС такі документи:
1) посвідку, що підлягає обміну (крім випадків втрати та викрадення);
2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без
громадянства;
3) переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця
або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними,
засвідчений у встановленому законодавством порядку;
4) документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими посвідка
підлягає обміну;
5) документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або
документ про звільнення від його сплати.

21. У разі коли обмін Посвідки здійснюється у зв’язку із закінченням
строку її дії, додатково подаються документи, зазначені у пункті 19 цього
Положення.
22. Рішення про оформлення, обмін Посвідки приймається
територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС за результатами
ідентифікації іноземця або особи без громадянства, перевірки поданих ними
документів та у разі відсутності підстав для відмови в її оформленні.
23. Видача іноземцеві або особі без громадянства Посвідки здійснюється
територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, уповноваженим
суб’єктом, який прийняв документи для її оформлення (у тому числі замість
втраченої або викраденої), обміну.
24. Для отримання нової Посвідки іноземець або особа без громадянства
здають Посвідку, що подавалася для обміну.
25. Рішення про скасування Посвідки приймається керівником
територіального органу/територіального підрозділу ДМС чи його
заступником протягом п’яти робочих днів з дня надходження відомостей, які
є підставою для її скасування.
26. Після закінчення строку дії Посвідки іноземець та особа без
громадянства зобов’язані в семиденний строк зняти з реєстрації місце
проживання та виїхати за межі України. При цьому Посвідка здається до
територіального органу/територіального підрозділу ДМС.
27. Іноземець або особа без громадянства, стосовно яких прийнято
рішення про скасування Посвідки, повинні здати Посвідку, зняти з реєстрації
місце проживання та виїхати за межі України в семиденний строк з дня
отримання копії такого рішення .
28. Про втрату або викрадення Посвідки на території України іноземець
або особа без громадянства чи їх законні представники зобов’язані негайно
повідомити у МВ ОНАЗ та територіальному органу/територіальному
підрозділу ДМС за місцем її видачі, а в разі викрадення - також органу
Національної поліції.
29. Іноземці, у яких завершився термін отримання освітніх послуг
(навчання, отримання документу про освіту та його засвідчення, вступ на
наступний рівень освіти), встановлений відповідним наказом Академії, або
відрахованих з будь-яких причин, повинні у 10-денний термін з дати видання
відповідного наказу, зняти Посвідку з місця реєстрації у гуртожитку, здати її
у територіальний орган/підрозділ Державної міграційної служби України
(далі – ДМС) і виїхати з гуртожитку та за межі України у 7-денний термін з
дати отримання копії рішення про скасування Посвідки територіальним
органом/підрозділом ДМС України .

