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Stadt Bern

Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizra
Відомості про Швейцарію
➢

4 державні мови: німецька,
французька, італійська й
ретороманська

➢

Місто федерального значення:
Берн

➢

Муніципалітети: 2148

➢

Кількість населення: 8’824’554
(станом на січень 2022)

➢

Заснування: 1 серпня 1291

Швейцарія має 26 кантонів

Juli 22
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Федерація

Кантони

Муніципалітети
PI/EMF – oa/hb/hf

31.07.2022
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Муніципаліте
ти

Відповідальність/

компетенції

Служби реєстрації
громадян

Кантон
Міграційна служба
(MIDI)

Місто Берн

Федерація

Служба реєстрації
громадян, міграції і
поліція в справах
іноземців(EMF)

Державний
секретаріат в
справах міграції
(SEM)

PI/EMF – oa/hb/hf

31.07.2022
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- AIG, VZAE, AsylG, FZA, VFP
- VEV, VIntA
- PGG, IntG, EMRK
- EG AIG und AsylG
- PolG, StPO
- etc.

E

M

F

Служба реєстрації
громадян

Міграція

-Співбесіда
-Вказівник
-Іміграція
-Переїзд
-Виїзд
-Події зміни цивільного
стану
-EGID/EWID
-GERES/sedex
-і т.п.

Поліція в справах
іноземців

-Урегулювання
-Продовження строку
перебування
-Віза-Шенген
-Національна віза
-Е-Біометрія
-Возз'єднання сім'ї
-IntG
- і т.п.

Kлючові
Kлючові
Kлючові

-Торгівля людьми

завдання
компетенції

відмінності

-Контрабанда
-Тіньова економіка
-Офіційний порядок,
виконання покарань
-Примусові заходи
-PGG, IntV
-Домашнє насилля,
- Співпраця в спільноті
KOGE

-і т. п.

31.07.2022
Стратегія, Тактика, Культура,
Цінності та Етика

PI/EMF – oa/hb/hf
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ПРАВОВІ ОСНОВИ
Притулок
• Конвенція про статут біженців (FK)
• Закон поширений на іноземців, які потребують захисту
(AsylG)

Треті країни
• Закон поширений на іноземців та інтеграція(AIG)
• Розпорядження про дозвіл на проживання та
працевлаштування (VZAE)

ЄС/ЄАВТ
• Наказ про вільне пересування осіб (VFP)
• Угода про вільне пересування (FZA)

Повітрянним
транспортом

Stadt Bern

Наземним
шляхом
Морським
шляхом

Нерегулярним
12.06.2018

|

7

МЕТА ПЕРЕБУВАННЯ
Біженці

Працевлаштування
• Перебування з
метою
працевлаштування

Інша мета
• Освіта чи
підвищення
кваліфікації
• Возз'єднання сім'ї
• Пенсія
• Лікування
• Усиновлення
• Винятки
• Підготування до
одруження

(Відповідальний Державний
секретаріат у справах міграції
SEM)

• Особи, шукаючі
притулку
(Посвідчення N)
• Тимчасово
переселені
(Посвідчення F)
• Статус захисту S

Статус захисту S
Федеральний уряд ухвалив 11 березня 2022 в перший раз статус захисту S, з можливістю швидко
отримати біженцям право на перебування в Швейцарії, без обов'язкової процедури надання притулку
Законні підстави: Закон про надання притулку (Asylgesetz (AsylG)), SEM-наказ Nr. 420.0-1119 vom 15.03.2022
Ott Alexander

31.07.2022
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В'їзд
Як можуть вїхати в Швейцарію
люди з України, які потребують
захисту?
Швейцарія дозволяє громадянам
України в'їхати в Швейцарію без
біометричного закордонного
паспорту чи візи.
Хто отримує статус захисту S?
a) Українці та члени іх сім'ї, які
потребують захисту та до 24 лютого
2022 проживали в Україні.
b) Люди, які потребують захисту,
але іншої національності чи особи
без громадянства з членами сім’ї
відповідно пункту а, які мали статус
захисту чи інший національний
статус, чи мали дозвіл на
проживання в Україні та не
знаходилися в безпеці та не могли
повернутися на свою Батьківщину.
Реєстрація
Після успішного в'їзду потрібно
онлайн зареєструватися на порталі
«RegisterMe» чи в BAZ.

Перебування
Термін дії статусу S?
Обмежений 12 місяцями та може
бути продовжений.
Прийом на роботу
Особи зі статусом S можуть
працювати в Швейцарії
(самозайнято чи ні). Потрібно
отримати згоду від органу ринку
праці перед початком трудової
діяльності (перевірка умов праці та
заробітної плати).
Подорожі за кордон з
посвідченням S
Подорожі в зоні Шенгену з дійсним
закордонним паспортом можливі,
якщо термін перебування не
перевищує 90-180 днів.
За межі зони Шенгену
рекомендовано уточнити правила
в'їзду в міграційній службі перед
плануванням поїздки за кордон.

Повернення
Припинення дії статусу S, якщо:
1. Довгий час знаходитесь за
кордоном
2. Перебування за кордоном від 2ох місяців (SEM перевіряє кожен
випадок окремо)

3. Поїздка в Україну довше ніж 15
днів у квартал додому або в
країну походження, може
SEM скасувати тимчасовий
захист.

Stadt Bern

Menschenhandel und andere Formen von
Missbrauch / Schützen Sie sich!
Die Informationen und der Flyer sind
zusätzlich auf Ukrainisch oder Russisch auf
der Hompage des Staatsekretariats für
Migration SEM unter folgendem Link
erhältlich:
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/as
yl/menschenhandel/kampagne.html

12.06.2018
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Питання /
Діалог

Stadt Bern

Alexander Ott
Leiter Polizeiinspektorat (Co-Leitung)
Vorsteher Fremdenpolizei (EMF) der Stadt Bern
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