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In the paper classification of document packages needed to apply for a visa
depending on visa type, age group and social status of an applicant is developed and
a list of mandatory and additional documents for each package is defined.
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I. Вступ
Для надання інформаційно-консультативних послуг громадянам
України, які перебувають або планують подорожувати до інших країн,
створюються спеціальні установи – центри візової підтримки. Вони
допомагають громадянам сформувати необхідний пакет документів для
того, щоб отримати візу до країн Шенгенської зони, зокрема Польщі [1].
У таких центрах при формуванні пакету документів використовують
індивідуальний підхід до формування пакету документів для кожного
клієнта. Індивідуальний підхід ґрунтується на виявленні візових,
вікових та соціальних особливостей клієнта та визначенні відповідного
пакету документів.

II.Класифікація пакетів документів
Пакет документів варіюється в залежності від типу та призначення візи,
вікових категорій та соціального статусу апліканта.
За типом розрізняють Шенгенські та Національні візи. Шенгенська віза
дає право особі перетинати кордони всіх держав Шенгенської угоди і
перебувати там терміном не більше ніж 90 днів, а Національна віза дає
право на довший термін перебування (більше ніж 90 днів), однак
територія обмежується кордонами держави, у яку відкривається віза.
За призначенням або метою поїздки візи поділяють на туристичні,
службові, культурні, гостьові (на відвідини), транзитні, візи на навчання,
на закупи (шопінг віза), лікування, спорт. Посвідченням мети поїздки є,
наприклад, запрошення із країни куди особа має намір вирушити. Віза на
закупи не потребує запрошення, натомість спочатку потрібно відкрити
одноразову короткострокову візу. Для отримання наступної
довгострокової візи потрібно пред’явити фактуру (чек), що є
підтвердженням покупок особи.
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При поданні документів враховуються вікові обмеження. Пропонується
виділяти такі вікові категорії: до 18 років та дорослі. Залежно від
соціального статусу осіб поділяють на: дітей, студентів, пенсіонерів та
інвалідів, безробітних та працюючих.
Існує ряд обов’язкових документів, які не змінюються. Сюди
відносяться: візова анкета, фото, поліс медичного страхування.
Сформувалися два критерії формування пакетів документів: 1) за
соціально-віковими
характеристиками
апліканта:
«Дитячий»,
«Студентський», «Пенсійний», «Працюючий», «Безробітний» та 2) за
метою поїздки: «Туризм», «Відвідини», «Служба», «Транзит»,
«Навчання», «Лікування», «Культура», «Спорт», «Закупи.
Класифікація пакетів документів формується на основі вищезгаданих
критеріїв, наприклад, пакет «Працюючий, туризм». До кожного пакету
входять обов’язкові документи, а також додаткові.
До складу пакету «Дитячий» додається копії свідоцтва про народження,
ксерокопію нотаріально завіреного дозволу від батьків (або одного із
батьків) на виїзд дитини, копії українських паспортів батьків, а також
ксерокопію закордонних паспортів батьків, куди вписана дитина або
проїзного документа дитини за його наявності. Будь-який пакет
«Студентський» повинен містити копію студентського квитка, копію
свідоцтва про народження (до 16 років), копії українського, закордонного
паспортів та проїзного документа (якщо особі виповнилось 16 років), а
також ксерокопію нотаріально завіреного дозволу від батьків (якщо особі
не виповнилось 18 років). До «Пенсійного» пакету окрім копій
українського та закордонного паспортів входить копія пенсійного
посвідчення. У пакеті «Працюючий» за потребою додається довідка з
місця праці в Україні і обов’язково копії українського і закордонного
паспортів. Для пакету «Безробітний» окрім копій паспортів, необхідний
документ, який засвідчує фінансову спроможність особи (наприклад,
виписка з банку). Для пакету «Туристичний» необхідне підтвердження
мети поїздки (путівка або підтвердження бронювання номеру готелю)
тощо. Інші пакети також мають деякі особливості переліку документів.

Висновок
У центрах візової підтримки розробляється індивідуальний підхід,
відповідно до типу візи, віку клієнта, особистих потреб тощо. У статті
подано класифікацію пакетів документів залежно від візових, вікових та
соціальних особливостей аплікантів.
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