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Державною міграційною службою України (ДМС) розглянуто лист 
Деснянського районного суду міста Чернігова від 09.12.2019 № 01-47/65/2019 
про надання доступу до Єдиного державного демографічного реєстру. За 
результатами розгляду інформуємо про таке. 

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус» (далі - Закон) визначає правові та організаційні засади 
створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру 
(далі – Реєстр) та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують 
громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов'язки 
осіб, на ім'я яких видані такі документи. Уповноваженими суб'єктами згідно з 
цим Законом є, зокрема, органи виконавчої влади, інші державні органи. 
Функції та повноваження уповноважених суб'єктів визначаються цим Законом 
та іншими законодавчими актами України (пункт 3 частини першої, частина 
друга статті 2 Закону). 

Порядок ведення Реєстру та взаємодії між уповноваженими суб'єктами 
встановлюється Кабінетом Міністрів України. Надання інформації, відомостей 
або інших персональних даних про особу, що містяться у Реєстрі, здійснюється 
виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах 
національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини або за 
згодою самої особи. Порядок надання інформації з Реєстру визначається 
Кабінетом Міністрів України. Доступ до інформації Реєстру в установленому 
порядку здійснюється уповноваженими суб'єктами після відповідної 
авторизації із збереженням інформації про особу, яка здійснила такий доступ, 
введені запити, витяги, час, дату, підстави зміни, перегляду, передачі та 
видалення або знищення персональних даних та іншої технологічної інформації 
(частина третя статті 4 частини друга – п’ята статті 11 Закону). 

Відповідно п.19 Порядку ведення Єдиного державного демографічного 
реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими 
суб'єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 784 
визначено, що:
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1. Доступ до Реєстру державним органам надається з дотриманням вимог 
Законів України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах”, “Про захист персональних даних”, “Про оперативно-розшукову 
діяльність”, “Про контррозвідувальну діяльність”, Кримінального 
процесуального кодексу України та за наявності визначених законом підстав;

2. Державний орган і розпорядник Реєстру підписують регламент 
технічного доступу;

3. У регламенті з технічного доступу зазначаються підстави для отримання 
інформації (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження) тощо). 
Державний орган під час пошуку за відповідними критеріями інформації в 
Реєстрі зобов’язаний надавати достовірну інформацію.

Для забезпечення доступу суддів до інформації Єдиного державного 
демографічного реєстру на сьогоднішній день між ДМС та Державною судовою 
адміністрацією України (ДСА) опрацьовується регламент технічного доступу 
ДСА до інформації Єдиного державного демографічного реєстру.

З огляду на викладене, питання, щодо надання доступу суддям 
Деснянського районного суду міста Чернігова до Реєстру буде розглянуто після 
затвердження між ДМС та ДСА відповідного регламенту технічного доступу.

Перший заступник Голови                                                Наталія НАУМЕНКО
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