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Про результати проведення цільових 
профілактичних заходів під умовною 

назвою «Мігрант»

Результати роботи органів ДМС за 5 
місяців, два роки безвізу з ЄС

14 червня відбулося розширене засідання Колегії Державної  міграційної служби на чолі із 
Головою ДМС Максимом Соколюком. У заході взяли участь керівники структурних підрозділів 
апарату та територіальних органів ДМС.

Під час засідання було розглянуто питання поточної діяльності та результати роботи протягом 
5 місяців 2019 року.

Зокрема, Голова ДМС Максим Соколюк звернув увагу керівників територіальних органів на 
шляхи вирішення проблемних питань, які виникають під час розгляду справ щодо отримання 
громадянства, підкреслив важливість налагодження процесу інформування громадян про зміни, 
які відбуваються у діяльності ДМС, а також окреслив перспективи розвитку міграційної служби 
на найближчий період.

Перший заступник Голови ДМС Наталія Науменко приділила увагу розгляду питань міжвідом-
чої взаємодії з іншими органами державної влади та впровадженню нових електронних модулів, 
які будуть використовуватися в процесі оформлення документів іноземцям та особам без грома-
дянства.

Під час Колегії розглянуто поточний стан роботи міграційної служби щодо протидії незаконній 
міграції, а також відзначено ефективну спільну роботу з правоохоронцями та прикордонниками 
під час проведення цільових превентивних заходів під умовною назвою «Мігрант», спрямованих 
на нагляд та контроль за виконанням законодавства України у міграційній сфері.
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Щиро й сердечно вітаю вас, пра-
цівників пера і слова, із професій-
ним святом  – Днем журналіста!

Бажаю вам невичерпної енергії 
для втілення у життя всіх задумів, 

планів і мрій.
Окрему подяку хочу висловити 

колективу газети «Міграція». Не-
хай ваші новини будуть позитив-
ними, статті – яскравими, а гоно-
рари  – високими.

Зичу міцного здоров’я, особи-
стого благополуччя та щастя!

З повагою,
Максим Соколюк,

Голова ДМСУ

Рішення Колегії коментує Голо-
ва Державної міграційної служби 
України М. Соколюк.

11 червня 2019 року ми відзначи-
ли другу річницю запровадження 
безвізового режиму з ЄС для гро-
мадян України.

За цей час Україна показала, що 
є відповідальним і достойним 

партнером Європейського Співто-
вариства і здатна виконувати взяті 
на себе зобов’язання на високому 
рівні.

Не останню роль у цьому відігра-
ла і Державна міграційна служба 
України.

Наша служба довела, що здатна 
забезпечити:

- своїх громадян біометричними 
документами з високим ступенем 
захисту;

- високий рівень ідентифікації 
осіб, які документуються паспорта-
ми громадянина України;

- високий рівень протидії неле-
гальній міграції всередині країни;

- високі стандарти виконання Уго-
ди з ЄС про реадмісію осіб тощо.

Продовження на стор. 2

З 1 березня до 31 травня цього 
року, відповідно до наказу ДМС 
від 01.03.2019 р. № 30аг, відбу-
валися цільові профілактичні за-
ходи щодо нагляду та контролю 

за виконанням законодавства в 
міграційній сфері під умовною 
назвою «Мігрант» (далі – опера-
ція «Мігрант»).

На підготовчому етапі проведен-
ня заходів на базі Ситуаційного 
центру Національної поліції було 
розгорнуто діяльність міжвідом-
чого Ситуаційного центру, метою 
функціонування якого було забез-
печення обміну інформацією, до-
ступу в установленому порядку 
до відповідних баз даних, міжві-
домчої взаємодії щодо виявлення 
порушників установлених правил 
перебування в Україні, нелегаль-
них мігрантів та інших іноземців, 

Продовження на стор. 10

Територіальні органи 
міграційної служби от-
римали нові службові 

автомобілі

Дотримання гарантій праці
та сприяння легальній

зайнятості населення
 обговорили в  Одесі

Міграційні процеси у ракурсі 
філософської антропології та 

екології людини

20 червня –
Всесвітній день біженців

Розширене засідання Колегії ДМС 
України

Шановні журналісти!

28 червня 2019 року – 23 річниця з дня прийняття Конституції України

Голова ДМСУ
М.Ю. Соколюк

Перший заступник 
Голови ДМСУ
Н.М. Науменко
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У Державній міграційній службі України

Автоматизація процесів використан-
ня паспорту у формі картки, що містить 
безконтактний електронний носій (далі 
– ID-картка), у фінансовій сфері стала 
головною темою обговорення під час 
спільної наради представників Націо-
нального банку та Державної міграцій-
ної служби України.

З метою впровадження інноваційних 
підходів та розвитку цифрових технологій 

Національний банк та Державна мігра-
ційна служба України домовилися про 
комплексний перегляд нормативних 
документів, що регулюють процеси 
ідентифікації та верифікації клієнтів 
фінансових установ з використанням 
ID-карток.

Після внесення відповідних змін бан-
ки зможуть не лише зчитати інформа-
цію з чіпу ID-картки, але і упорядкувати 

правила її зберігання та обробки в елек-
тронному вигляді. Це дасть можли-
вість значно зекономити час клієнтів 
на отримання банківських послуг та 
зробить їх доступнішими для грома-
дян.

Нагадаємо, що українські фінансо-
ві установи повинні здійснювати об-
слуговування громадян за паспортом 
або іншим документом, що посвідчує 
особу. Водночас ID-картка використо-
вується в Україні нарівні з попереднім 
зразком паспорту громадянина України 
у формі книжечки (зразка 1994 року), 
що видавався громадянам раніше.

ID-картка є самодостатнім посвідчен-
ням особи, тож використання такого 
документу жодним чином не обмежує 
можливості українців щодо користу-
вання банківськими або іншими по-
слугами.

Зараз у банках і небанківських фінан-
сових установах триває процес облад-
нання відділень та терміналів зчитува-
чами інформації з ID-карток.

У подальшому використання зазначе-
них пристроїв дасть можливість цим 
установам:

автоматизувати процеси ідентифіка-
ції та верифікації клієнтів;

значно скоротити час обслуговування 

клієнтів; 
зменшити паперовий документообіг;
мінімізувати вплив людського факто-

ра.
Загалом дані з чіпу ID-картки уже 

можна зчитати за допомогою звичай-
них POS-терміналів, які встановлені у 
відділеннях банків. Ця опція є у стан-
дартному меню вказаних пристроїв.

Довідково
Паспорт громадянина України у фор-

мі ID-картки, яка містить безконтак-
тний електронний носій, запроваджено 
в Україні з 2016 року. Використання 
ID-картки є черговим кроком україн-
ської держави у напрямі євроінтеграції 
та розвитку електронного урядування 
в Україні.

Основною перевагою ID-картки, на 
відміну від паспорта громадянина 
України у формі книжечки, є її висо-
кий рівень захисту. Саме безпека є 
головним мотивом запровадження біо-
метричних документів у всьому світі. 
Завдяки вбудованому електронному 
чіпу ID-картку на сьогоднішній день 
неможливо підробити чи скопіювати. 
Станом на червень 2019 року в Україні 
вже оформлено понад 3,2 млн паспор-
тів нового зразка.
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Продовження, початок на стор. 1
Поточні результати діяльності
За 5 місяців поточного року органами ДМС оформле-

но:
- понад 632 тис. паспортів громадянина України у фор-

мі картки, що на 124 тис. більше ніж за аналогічний пе-
ріод 2018 року (508 тис.);

- понад 1 664 тис. паспортів громадянина України для 
виїзду за кордон, що на 586 тис. менше, ніж за аналогіч-
ний період 2018 року (2 250 тис.).

Протягом 5 місяців 2019 року ДМС здійснено низку 
заходів з покращення надання адміністративних послуг, 
зокрема:

- завершено роботу зі створення у всіх підрозділах 
ДМС сервісу онлайн-оплати адміністративного збору;

- запущено два нових сервіси – чат-боти у Viber та 
Telegram, за допомогою яких можна отримати консуль-
тацію з оформлення біометричних документів та скори-
статися офіційними електронними сервісами міграцій-
ної служби в інтерактивному режимі;

- впроваджено модуль перевірки стану оформлення 
посвідок на тимчасове та постійне проживання у сервісі 
«Перевірка стану оформлення документів»;

- впроваджено модуль автоматичного експорту повідо-
млень громадян, надісланих через сервіс «Електронна 
приймальня», до внутрішньої системи електронного до-
кументообігу Мегаполіс;

- впроваджено функцію переадресація відгуків грома-
дян про якість обслуговування в ДМС на розгляд відпо-
відних підрозділів територіальних органів міграційної 
служби.

Апарат ДМС проводить постійний моніторинг недолі-
ків і порушень при оформленні паспортних документів, 
результати якого за 5 місяців 2019 року засвідчили по-
кращення показників у наступних територіальних орга-
нах:

- ГУ ДМС у Дніпропетровській області;
- УДМС у Запорізькій області;
- УДМС у Івано-Франківській області;
- ГУ ДМС у Львівській області;
- УДМС у Тернопільській області;
- ЦМУ в м. Київ та Київській області.
Триває процес відцифровування паперових архівів 

ДМС. 
Проте окремі територіальні органи користуються цим 

як приводом для того, щоб власну бездіяльність або не-
достатню комунікацію з іншими терорганами пояснити 
громадянам передачею паперових картотек до Києва або 
неможливістю доступу до архівів, які знаходяться в Ки-
єві, хоча це не є так.

Територіальні органи скаржаться на спад попиту з боку 
населення на адміністративні послуги і на неможливість 
досягнути минулорічних показників результативності 
роботи.

Проте як виявляється, в багатьох підрозділах ДМС 
з різних причин існують проблеми з оформленням 
паспортних документів.

Наприклад, в Одеській області працівники тривалий 

час не бажали розбиратися з проблемами в Електронній 
черзі. А у Львівській області короткочасні недоліки були 
пов’язані з неналежною організацією роботи з розгляду 
документів.

З серпня поточного року апарат ДМС вчергове розпоч-
не проведення кущових семінарів для територіальних 
органів ДМС. Департамент організаційного забезпечен-
ня вже зібрав проблематику з найбільш поширених про-
блемних питань діяльності для забезпечення належного 
проведення цих семінарів.

Цього року ДМС нарешті змогла забезпечити свою по-
требу в ультрафіолетових лампах. Їх сьогодні майже 1 
тисяча. Це достатньо для кожного територіального орга-
ну і підрозділу міграційної служби. Але потрібно нама-
гатися забезпечити цими приладами кожне робоче місце, 
бо як свідчить практика – рівень виявлення підробних 
документів з використанням ультрафіолету значно зро-
стає.

Звернення громадян
Як уже зазначено вище, ДМС з метою підвищення 

якості реагування на звернення громадян було доопра-
цьовано електронний сервіс «Громадське опитування», 
в частині впровадження функції переадресація відгуків 
громадян про якість обслуговування в ДМС на розгляд 
відповідних новостворених підрозділів у територіаль-
них органах міграційної служби.

Проте в даному напрямку є проблема зворотного спіл-
кування, оскільки лише невелика частка громадян, які 
вказують на недоліки або мають пропозиції із поліпшен-
ня роботи ДМС, бажають залишити свої контактні дані.

З початку року до апарату ДМС надійшло понад 7000 
письмових звернень громадян. Порівняно з минулим, 
2018 роком, акцент звернень змінився з оформлення за-
кордонного паспорту на питання оформлення паспорту 
у формі картки.

Найменше громадяни скаржаться на роботу ГУ(У)
ДМС Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської 
областей. Водночас, з урахуванням щільності населен-
ня, більше скарг громадян на роботу ЦМУ в м. Києві та 
Київській області, ГУ ДМС Харківської та Львівської 
областей. 

Що стосується скарг на роботу терпідрозділів, то най-
менше громадяни скаржаться на роботу терпідрозділів 
в тих же самих Рівненській та Тернопільській областях. 
Водночас, з урахуванням щільності населення, найбіль-
ше скарг громадян на роботу терпідрозділів ГУ(У)ДМС 
Львівської області та ЦМУ в м. Києві та Київській облас-
ті, ГУ ДМС Донецької та Дніпропетровської областей.

Взаємодія з територіальними органами ДМС
Апарат ДМС постійно, з року в рік, покращує рівень ма-

теріального і професійного забезпечення територіальних 
органів.

Так, за сприяння МОМ для територіальних органів ДМС 
розроблено Збірник законодавства, що регулює питання у 
сферах міграції.

У квітні-травні 2019 року 90 державних службовців 
ДМС, з яких 77 – працівники територіальних органів 
ДМС, пройшли підвищення кваліфікації за професійною 

програмою Державної міграційної служби України «Мі-
граційні процеси в Україні».

У період з січня по 14 червня 2019 року в рамках проекту 
«Підтримка управління міграцією та притулком в Україні» 
проведено семінари і тренінги, на яких відбулося різносто-
роннє підвищення кваліфікації як керівників територіаль-
них органів, так і 206 працівників.

Постійно збільшується фінансування потреб територі-
альних органів і територіальних підрозділів ДМС.

Вибори
21 липня 2019 року в Україні відбудуться позачергові 

вибори до Верховної Ради України. Органи ДМС не при-
четні напряму до цих процесів, але виконують ряд важли-
вих функцій. Тому всі керівники територіальних органів 
і територіальних підрозділів ДМС мають відповідально 
поставитися до тих завдань, які сьогодні стоять перед мі-
граційною службою в цьому напрямку.

ДМС вже отримала гарну оцінку за роботу під час ви-
борів Президента України, тому і цього разу повинна зро-
бити все, щоб втримати свій авторитет на високому рівні.

Боротьба з корупцією
За результатами здійснених правоохоронними органа-

ми заходів протягом п’яти місяців 2019 року розпочато 
17 кримінальних проваджень (у тому числі – за фактом) 
у зв’язку зі вчиненням правопорушень у сфері службової 
діяльності ДМС.

Так, кримінальні провадження розпочато стосовно 17 по-
садових осіб ДМС.

У переважній більшості кримінальні провадження сто-
совно працівників ДМС розпочиналися за прийняття 
ними пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди, а саме за сприяння у оформленні паспортних до-
кументів.

Так, за ознаками злочину, передбаченого статтею 368 КК 
України, розпочато 8 кримінальних проваджень, а саме:

ГУ ДМС у Львівській області – 2;
ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області, ГУ ДМС у 

Донецькій області і УДМС у Запорізькій, Кіровоградській, 
Тернопільській і Чернівецькій областях – по 1.

Кількість посадових осіб, які звільнились з органів ДМС 
за власним бажанням або за угодою сторін під час прове-
дення правоохоронними органами слідчих дій – 2 праців-
ників (УДМС у Запорізькій та Івано-Франківській облас-
тях).

Актуальне питання
З 1 липня підвищується вартість адміністративних по-

слуг ДМС.
Вартість оформлення нового ID-паспорту за 20 робочих 

днів становитиме 345 грн (зараз – 279 грн), а за 10 робочих 
днів – 471 грн (зараз 366 грн).

Вартість закордонного паспорта за 20 робочих днів обій-
деться у 682 грн (зараз 557 грн), а за 7 робочих днів – 1 034 
грн (зараз 810 грн).

З метою підготовки до цієї дати ДМС розроблено спеці-
альний план, активна фаза якого починається з 14 червня 
заходами з інформування населення.

В. Юрч

Отримання банківських послуг з використанням ID-картки стане зручнішим
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У Державній міграційній службі України

1 липня 2019 року набуває чинності постанова Кабінету 
Міністрів України від 24.04.2019 №371 «Про внесення змін 
у додаток до Постанови КМУ від 2 листопада 2016р. №770», 
відповідно до якої ухвалено нові суми вартості адміністра-
тивних послуг у сфері міграції.

Зокрема, відповідно до внесених змін, з 1.07.2019 року вар-
тість оформлення документів з безконтактним електронним 
носієм зросте не більше як на 30%. Такими документами є 
паспорт громадянина України (ID-картка), паспорт громадя-
нина України для виїзду за кордон, біометричні посвідки для 
іноземців – на тимчасове та постійне проживання. Водно-
час зміниться і вартість бланків документів з безконтактним 
електронним носієм.

Зміниться також вартість оформлення ряду інших доку-
ментів, якими документують іноземців та осіб без грома-
дянства в Україні. Зазначимо, що відповідно до ст. 20 Закону 
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянство України, по-
свідчують особу чи її спеціальний статус», гранична вартість 
адміністративних послуг залежить від розміру прожитково-
го мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 
календарного року. При цьому кошти, отримані як частина 

адміністративного збору спрямовуються до місцевих бюдже-
тів.

Нагадуємо, що вартість оформлення документів підвищу-
ється вперше, починаючи з 2016 року. За підрахунками екс-
пертів, таке підвищення збільшить надходження до місцевих 
бюджетів у 2019 році на близько 200 млн грн., які буде спря-
мовано, зокрема, на виконання програм місцевого значення.

Також звертаємо увагу громадян, які вже здійснили опла-
ту адміністративного збору з метою отримання послуги, але 
не встигли оформити документ до 30 червня 2019 року. Для 
таких осіб передбачено можливість здійснити доплату для 
отримання адміністративної послуги.

dmsu.gov.ua

В м. Бухарест  відбулося  чергове 
засідання Старших посадових осіб 
Празького процесу, присвячене свят-
куванню 10-ї річниці Празького про-
цесу.

В рамках вказаного заходу учасники 
обговорили результати, досягнуті за 
період реалізації ініціативи, зокрема 

в частині Міграційної обсерваторії 
та Учбової академії, здійснили огляд 
Глобального угоди про міграцію, 
розглянули результати головування 
Румунії в ЄС, а також ознайомилися 
з цілями майбутнього головування 
Фінляндії в ЄС.

До складу українського делегації 

увійшли представники Державної 
міграційної служби України, Секре-
таріату Кабінету Міністрів України, 
Міністерства закордонних справ 
України та Адміністрації прикордон-
ної служби України.

dmsu.gov.ua

Територіальним органам 
ДМС було передано 24 ав-
томобілі «Renault Megane». 
Ключі від нового службо-
вого транспорту, який було 
придбано для потреб мі-
граційної служби, колегам 
вручив Голова відомства 
Максим Соколюк.

Голова ДМС висловив 
сподівання, що нові служ-
бові автомобілі дозволять 

територіальним органам 
міграційної служби більш 
ефективно виконувати свої 
функції. Адже досі в регіо-
нах в основному викорис-
товувалися застарілі «Ла-
носи» та ВАЗи 2002-2005 
років випуску, які мають 
пробіг понад 350-400 тис. 
км і фактично відпрацюва-
ли свій ресурс.

dmsu.gov.ua

11 червня 2019 року минуло уже два роки, як громадя-
ни України, що є власниками біометричних закордонних 
паспортів, отримали можливість подорожувати країнами 
Європейського Союзу без віз.

Загалом, з моменту запровадження біометричних закор-
донних паспортів (січень 2015 року) в Україні оформлено 
14 900 350 таких документів. При цьому, протягом пер-
шого року безвізу було оформлено понад 5 млн паспор-
тів для виїзду за кордон, а протягом останніх 12 місяців 
– майже 4,2 млн.

За даними Державної прикордонної служби України, все 
більше українців віддають перевагу безвізовим поїздкам 
– за 2 роки майже 3 мільйони українців скористалися  ре-
жимом безвізу з новими біометричними паспортами.

dmsu.gov.ua

27 травня 2019 року Дзержинським районним су-
дом міста Кривого Рогу винесено ухвалу про забез-
печення позову у цивільній справі № 210/2857/19 
від 24.05.2019 року, якою «до моменту набрання 
законної сили судовим рішенням у даній справі за-
боронено Державній міграційній службі України, 
її територіальним органам, Управлінням та Голов-
ним управлінням, Центральному міжрегіонально-
му управлінню, центрам надання адміністратив-
них послуг, Державному підприємству «Документ» 
виготовлення, передачу, видачу та обмін паспорта 
громадянина України на прізвище та/чи ім`я: «Шпе-
нов», а також «Шппенов», «Шпеннов», «Шпеновв», 
«Шпинов», «Шшпенов», «Шпонов», «Шпеноф», 
«Шпінов», «Шпеньов», «Шпенев», «Шпенав», 
«Шпенова», «Шпєнов», «Шпєноф», «Шпанов» у 
будь-якому роді та відмінку». (http://reyestr.court.
gov.ua/Review/82070023)

Відповідно до вимог законодавства така ухвала 
підлягає негайному виконанню з дня її постановлен-
ня незалежно від її оскарження і відкриття виконав-
чого провадження.

dmsu.gov.ua

Електронний сервіс «Перевірка 
стану оформлення документів» на 
офіційному веб-сайті ДМС працює 
близько двох років. За цей час 
сотні тисяч відвідувачів змогли в 
режимі онлайн дізнатися про стан 
оформлення паспорта громадянина 
України (ID-картки), паспорта 
громадянина України для виїзду за 
кордон, а з березня 2019 року – і 
біометричної посвідки на тимчасове 
або постійне проживання.

Загалом, інформація на сервісі ві-
дображала певний етап оформлення 
документа і до сьогодні завершува-
лася статусом «Документ доставле-
но до підрозділу міграційної служ-
би /дата/». Однак, у зв’язку з тим, 
що дедалі більше громадян зверта-
ються для оформлення ID-картки та 
закордонного паспорта до Центрів 
надання адміністративних послуг 
або центрів обслуговування грома-
дян «Паспортний сервіс», виникла 
потреба у формуванні додаткових 
статусів оформлення вказаних до-
кументів.

Відтак для більш комфортного ко-
ристування сервісом на офіційному 
веб-сайті Державної міграційної 
служби відображатимуться кілька 
нових статусів.

Зокрема, статус про можливість 

отримати уже готовий документ от-
римуватимуть усі заявники – і ті, 
хто звернувся до підрозділу ДМС, і 
відвідувачі ЦНАП або центрів обслу-
говування «Паспортний сервіс».

Ще один новий статус буде озна-
чати, що у процесі персоналізації 
документа було виявлено технічні 
помилки (неякісне фото, оцифровка 
відбитків пальців тощо), тому гро-
мадянину необхідно звернутися за 
місцем подачі документів.

Відповідні зміни також було вне-
сено у роботу чат-ботів ДМС у по-
пулярних месенджерах Viber та 
Telegram, з допомогою яких гро-
мадяни мають можливість отри-
мати консультацію з оформлення 
біометричних документів та скори-
статися офіційними електронними 
сервісами ДМС в інтерактивному 
режимі.

Важливо, що запровадження нових 
статусів виготовлення документів 
стало можливим завдяки тісній 
співпраці фахівців міграційної служ-
би, ДП «Поліграфічний комбінат 
«Україна» та ДП «Документ», вдо-
сконаленню технологічних процесів 
та чіткій роботі працівників, за-
лучених до процесу надання 
адміністративних послуг.

dmsu.gov.ua

Українська делегація взяла участь у засіданні Старших посадових 
осіб Празького процесу

Територіальні органи 
міграційної служби отримали 

нові службові автомобілі

За два роки безвізу українці 
оформили понад 9 мільйонів 
біометричних паспортів для 

виїзду за кордон

Оголошення
З 1 липня зросте вартість надання адміністративних послуг 

у сфері міграції

Онлайн-сервіс ДМС з перевірки стану оформлення біометричних 
документів поповнився новими статусами
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У Кіровоградській об-
лдержадміністрації на 
міжвідомчій нараді було 
проаналізовано стан ви-
конання обласного плану 
заходів з реалізації Націо-
нальної Стратегії захисту 
та інтеграції в українське 
суспільство ромської наці-
ональної громади.

Головував на засіданні 
перший заступник голо-
ви облдержадміністрації 
Сергій Коваленко. Він 
відзначив, що ромська 
національна меншина є 
найбільш соціально враз-
ливою національною мен-
шиною в Європі, адже її 
представники не мають 
власної державності, 
а дискримінація ромів 
спричинила послаблення 
їх інтегрованості та маргі-
налізацію.

Наразі на Кіровоград-
щині проживають понад 
1500 ромів. У порівнянні 
з іншими областями їх 
поселення розпорошені, 
вони компактно мешка-
ють лише у 4 районах. 
Щоправда, проблеми та 
потреби представники 

цієї національної менши-
ни є спільними. Серед го-
ловних – низький рівень 
освіти, відсутність доку-
ментів, що підтверджують 
особу, документів на пра-
во власності, реєстрації за 
постійним місцем прожи-
вання, потреби медичного 
обстеження.

Про стан документуван-
ня ромів доповів началь-
ник відділу з питань гро-
мадянства, паспортизації, 
реєстрації та еміграції 
УДМС в області Володи-
мир Шутка. Він зазначив, 
що минулого року підроз-
ділами Державної мігра-
ційної служби відносно 
24 осіб було проведено 
процедуру встановлення 

належності до громадян-
ства України та докумен-
тування паспортом гро-
мадянина України. Цього 
року таких осіб 9. Посадо-
вець запевнив присутніх, 
що відсутність реєстрації 
місця проживання не є 
перешкодою для отриман-
ня паспорта громадянина 
України.

Учасники наради про-
аналізували можливі 
шляхи подолання про-
блем ромської спільноти 
та узгодили свої дії для 
подальшої ефективної 
реалізації визначених прі-
оритетів Національної 
Стратегії.

Управління ДМС 
в Кіровоградській області

14 червня на розширено-
му засіданні колегії Дер-
жавної міграційної служ-
би  Голова ДМС Максим 
Соколюк за багаторічну 
сумлінну працю, зразко-
ве виконання службових 
обов’язків, особливо важ-
ливих доручень, високий 
професіоналізм при вико-
нанні завдань нагородив 
начальника Управління 
ДМС України в Житомир-
ській області Олександра 
Радька Почесною грамо-
тою ДМС. 

1 липня 2019 року 
Олександру Сергійовичу 
Радьку виповнюється 65 
років і у зв’язку з досяг-
ненням граничного віку 
перебування на державній 
службі він залишає поса-
ду начальника обласного 
Управління, яке очолював 
з вересня 2014 року. 

Загалом Олександр Сер-
гійович має більше сорока 
років трудового стажу, він 
– фаховий юрист, закін-
чив Київську вищу шко-
лу МВС СРСР ім. Ф.Е. 
Дзержинського. З 1974-го 
по 2005 рік працював в 
органах внутрішніх справ 

Житомирської області. 
Пройшов шлях від діль-
ничного інспектора, опе-
руповноваженого карного 
розшуку Житомирського 
районного відділу вну-
трішніх справ до першо-
го заступника начальника 
Управління МВС України 
в Житомирській області – 
начальника управління по 
боротьбі з організованою 
злочинністю. Від рядово-
го до полковника.

З 2008-го по вересень 
2014 року працював по-
мічником Житомирського 
міського голови, радником 
голови обласної ради, по-
мічником-консультантом 
народного депутата Укра-
їни.

У березні 2006 року об-
раний депутатом Жито-
мирської міської ради, а 
у 2010 році повторно об-
раний депутатом міської 
ради по мажоритарному 
округу № 9. Голова Жито-
мирської обласної органі-
зації «Закон і Честь».

Один із організаторів та 
активний учасник полі-
тичних протестних акцій 
проти режиму Януковича 

у містах Києві та Житоми-
рі, з перших і до останніх 
днів – учасник Революції 
гідності.

У 2014 році, відповідно 
до рішення Житомирсько-
го виконавчого комітету, 
нагороджений медаллю 
«За заслуги» ІІІ ступеня. 

У 2018 році Указом Пре-
зидента України за зна-
чний особистий внесок 
у державне будівництво, 
соціально-економічний, 
науково-технічний, куль-
турно-освітній розвиток 
Української держави,  ва-
гомі трудові досягнення, 
багаторічну сумлінну пра-
цю начальникові УДМС 
України в Житомирській 
області Олександру Сергі-
йовичу Радьку присвоєно 
почесне звання «Заслуже-
ний юрист України».

Окрім, службових до-
сягнень має поетичний 
хист, доля подарувала 
Олександру Сергійовичу 
дивовижну радість чуття 
слова, він інтуїтивно від-
чуває сучасність, його по-
езія свідчить про небайду-
жість до всього, що оточує 
та хвилює.  

Нещодавно побачила 
світ його перша поетична 
збірка віршів «Життя про-
жити – не поле перейти».

Отож, здоров’я, Олек-
сандру Сергійовичу, твор-
чих здобутків і Божого 
благословіння на довгі і 
щасливі роки життя.

Редакційна колегія «Мі-
грація» приєднується до 
всіх привітань. 

Бажаємо ювіляру міц-
ного здоров’я, творчих 
успіхів, щастя, миру і 
добра. Нехай злагода, та 
родинне благополуччя 
завжди супроводжують 
Вас. 

Управління ДМС 
в Житомирській області

У червні Управління 
ДМС України у Волин-
ській області справило 
новосілля. Відтепер мігра-
ційна служба розташову-
ється за новою адресою: 
м. Луцьк, вул. Градний 
Узвіз, 4. 

Для здійснення переїзду 
до нової власної будівлі 
було вирішено чимало 
організаційних питань, 
пов’язаних з виділенням 
приміщення, фінансуван-
ням, проведенням ремонт-
них робіт. Ініціатива керів-
ництва УДМС в області 
знайшла розуміння і дієву 
підтримку Голови ДМС 
України Максима Соко-
люка.

Нове приміщення УДМС 
в області розташоване в 
центрі міста Луцька, але 
просторі кабінети для 
прийому громадян знач-
но поліпшать надання 
адміністративних послуг 
в сучасних комфортних 
умовах мешканцям з усіх 
куточків Волинської об-
ласті, – наголосив під час 
заходу керівник міграцій-
ної служби області Іван 
Войцешук. 

У заході взяли участь 
також заступники началь-
ника УДМС в області, 
керівники структурних 
та територіальних підроз-
ділів відомства, директор 
Волинського ПТПІ Вале-
рій Демчук, заступник на-
чальника відділу боротьби 
із злочинами, пов’язаними 
з торгівлею людьми ГУ 
НП в області Олександр 

Зотько.
Операція «Мігрант», яка 

проводилася спільно з ГУ 
НП, УСБУ та Прикордон-
ною службою України, 
була націлена на запобі-
гання нелегальній міграції 
на прикордонній Волині, 
а також перевірку дотри-
мання іноземцями та осо-
бами без громадянства 
встановлених правил пе-
ребування в Україні.

Працівники Управління 
ДМС у Волинській об-
ласті в рамках операції 
«Мігрант» регулярно пе-
ревіряли ринки, заклади 
громадського харчування, 
залізничні та автовокзали 
з метою виявлення поруш-
ників правил перебування 
в Україні. За підсумками 
операції з’ясувалося, що 
84 особи знаходились на 
території України неле-
гально. Щодо них було 
прийнято 36 рішень про 
примусове повернення, 
36 – про скорочення стро-
ків перебування, 12 – про 
примусове видворення за 

межі України. 19 невре-
гульованих мігрантів по-
міщено до Волинського 
ПТПІ у с. Журавичі.

Також на нараді наго-
лосили на необхідно-
сті посилення роботи з 
паспортизації громадян 
ID-картами перед поза-
черговими виборами на-
родних депутатів до 
Верховної Ради України. 
Особливу увагу підлеглих 
начальник УДМС в облас-
ті зосередив на моніто-
рингу у 2019 році роботи  
територіальних підрозді-
лів сектором стандартів 
роботи та контролю яко-
сті Управління. Іван Вой-
цешук також підкреслив 
важливість дотримання 
працівниками службових 
обов’язків, стандартних 
операційних процедур та 
якісного виконання ос-
новних завдань, які на 
сьогодні поставлені перед 
Державною міграційною 
службою України.

Управління ДМС 
у Волинській області

Відбулася нарада Управління ДМС 
України у Вінницькій області спіль-
но з керівниками структурних та 
територіальних підрозділів служби 
під керівництвом начальника Управ-
ління Бориса Наливайка.

Нарада проходила в сучасній пре-
зентаційній формі. Було розглянуто 
основні робочі питання та проведе-
но аналіз результатів комплексної 
перевірки.

Проведено порівняльну оцінку 
кількісних та якісних показників 
роботи територіальних підрозділів 
УДМС.

Обговорено результати роботи з 
питань паспортної роботи, грома-
дянства, реєстрації та еміграції.

Крім того, розглянуто вимоги по-
станови КМУ від 24.04.2019 р. 
№371 щодо збільшення вартості ад-
міністративних послуг та бланкових 
документів.

Також було доведено до працівників 
зміни постанову КМУ від 17.01.2018 
р. №55 щодо типових помилок при 
реєстрації звернень громадян та ре-
єстрації відповідей на звернення гро-
мадян.

Керівник Управління від себе осо-
бисто подякував співробітникам за 
досягнуті  позитивні результати у 
службовій діяльності та висловив 
сподівання, що колектив і надалі 
буде ритмічно, планомірно та зла-
годжено працювати.

Управління ДМС
 у Вінницькій області

Однією з проблем ромів Кіровоградщини є 
відсутність документів

Провели на заслужений відпочинок

Розширена підсумкова нарада на  Вінниччині

На Волині міграційники підвели підсумки операції 
«Мігрант» та проаналізували результати діяльності 

служби за 5 місяців 2019 року

22 червня 2019 року – День скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в Україні
Керівники територіальних міграційних служб України взяли участь у цих заходах
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У територіальних міграційних службах України

Керівник Управління 
Державної міграційної 
служби України в Хер-
сонській області Окса-
на Яковенко спільно з 
керівниками підрозділів 
системи МВС прове-
ла робочу зустріч, на 
якій було обговорено 
питання готовності всіх 

структурних та територі-
альних підрозділів МВС 
до проведення позачер-
гових виборів народних 
депутатів Верховної 
Ради України, що мають 
відбутися 21 липня 2019 
року.

Управлінням постійно 
здійснюється інформа-

ційно-роз’яснювальна 
робота серед населення 
про можливість завчас-
ного документування 
паспортом громадяни-
на України у вигляді 
картки, для реалізації 
виборчого права. У пов-
ному обсязі забезпечу-
ється надання відомо-
стей щодо виборці до 
органів ведення реєстру 
виборців.

Протягом поточного 
року видано близько 25 
тисяч паспортів грома-
дянина України у ви-
гляді картки, однак не-
виданими залишаються 
більше тисячі паспортів, 
які переважно оформля-
ли громадяни з тимчасо-
во окупованої території 
АР Крим. 

Робота активно триває.

Управління ДМС 
у Херсонській області

На протязі останніх п`яти років ГУ 
ДМС України в Дніпропетровській об-
ласті активно впроваджує в життя кон-
цепцію розвитку ДМС по вдосконален-
ню сфери обслуговування населення.

Міські підрозділи, які займали непри-
стосовані для роботи з громадянами 
приміщення,поступово облаштовують 
сучасні відкриті зони прийому громадян 
та бек-офіси типу «open space». 

На сьогоднішній день покращено умо-
ви надання адміністративних послуг в 

багатьох територіальних підрозділах мі-
ста та області та головному управлінні 
м.Дніпро – в Соборному РВ, АНД РВ, 
Шевченківському РВ, Криворізький РВ, 
Петриківський РС, Верхньодніпров-
ський РС, на черзі Індустріальний РВ та 
Новокодацький РВ.

У другому по чисельності населення 
місті області – Кривий Ріг розпочата ро-
бота по передачі в довгострокову оренду 
на 15 років будівлі Саксаганського РВ та 
Центрально-міського РВ. 

Винайдена 2-х поверхова окрема будів-
ля, яка стане центром іще для двох райо-
нів міста. Вже в наявності рішення місь-
кої Ради про передачу її в довгострокову 
в оренду – це надасть змогу перетвори-
ти майже мільйонне місто на зразковий 
центр надання адміністративних послуг 
населенню та тимчасово переміщеним 
особам.

Головне управління в
Дніпропетровській області

Т.в.о. начальника УДМС 
у Чернівецькій облас-
ті Віктор Пислар взяв 
участь у  відеоселектор-
ній нараді під головуван-
ням Міністра внутрішніх 
справ Арсена Авакова, 
що відбулася у Головному 
управлінні МВС у Черні-
вецькій області.

Як підкреслювалося під 
час наради, органи МВС 
узгоджено працювати-
муть задля забезпечення 
законності та прозорості 
виборчого процесу та не-
ухильного дотримання 
політичної нейтрально-

сті.
Для цього в регіоні 

створений Ситуаційний 
Центр, в якому цілодобо-
во відстежується перед-
виборча ситуація і куди 

надходить інформація з 
усіх правоохоронних ор-
ганів про порушення ви-
борчого законодавства.

Управління ДМС 
у Чернівецькій області

Начальник УДМС України в Мико-
лаївській області Володимир Іванов, 
начальник Головного управління Дер-
жавної фіскальної служби в Микола-
ївській області Володимир Копіца та 
начальник Управління Держпраці в 
Миколаївській області Юрій Козлов-
ський підписали Меморандум про 
співпрацю.

Метою цього Меморандуму є здійс-
нення ефективного контролю за до-
триманням громадянами України, іно-
земцями та  особами без громадянства 
законодавства України у питаннях, що 
стосуються дотримання міграційного 
законодавства, запобігання порушен-
ня податкового законодавства, офіцій-
ного працевлаштування, легалізації 
заробітної плати, організації спільних 
заходів, спрямованих на підвищення 
рівня правової поінформованості осіб 
щодо захисту своїх прав та законних 
інтересів, шляхом проведення зустрі-
чей та інших заходів, в рамках спіль-
ної діяльності, організації відносин 
та процедури обміну інформацією з 
метою забезпечення законності та по-
передження створення умов для неза-
конного перебування іноземців та осіб 
без громадянства на території України

Меморандум передбачає координа-
цію зусиль та спільну діяльність Сто-
рін для досягнення мети Меморандуму, 
що здійснюється шляхом підготовки та 
реалізації спільних організаційних за-
ходів та проектів.

Співробітництво у рамках Меморан-
думу здійснюється на основі прин-
ципів рівноправності та законності, 
взаємодопомоги, взаємоповаги, засто-
сування єдиного підходу до всіх учас-
ників ринку праці, небайдужості гро-
мадськості до порушень міграційного, 
податкового, трудового законодавства, 
а також з урахуванням інтересів су-
спільства та держави.

Управління ДМС 
у Миколаївській області

Уже не перший рік мі-
граційники тісно взаємо-
діють із Головним управ-
лінням фіскальнї служби 
та Управлінням Держпра-
ці в області, адже завдан-
ня трьох служб перегуку-
ються у сфері контролю за 
дотриманням іноземними 

громадянами українсько-
го законодавства. Співп-
рацю вирішили закріпити 
трьохстороннім Меморан-
думом.

Документом передба-
чено здійснення спіль-
ного контролю за дотри-
манням громадянами 

України та іноземцями 
міграційного законодав-
ства, а також запобігання 
порушенням податкового 
законодавства, офіційного 
працевлаштування, лега-
лізації заробітної плати, 
організація заходів щодо 
підвищення поінформова-
ності осіб щодо їхніх прав 
і обов’язків та інше.

Урочисте підписання 
документу відбулося в 
обласному Управлінні 
міграційної служби. Під 
Меморандумом свої під-
писи поставили керівники 
установ: Ярослав Дави-
біда, Наталія Рус та  Ігор 
Комендат.

Управління ДМС 
у Тернопільській області

В місті Одесі відбу-
лась робоча  зустріч 
керівництва Головного 
управління ДМС Укра-
їни в Одеській області 
з консулом Посольства 
Австралії в Україні Ті-
мом Болотнікофф, ана-
літиком Посольства Ав-
стралії в Україні Анною 
Щербак та про-консу-
лом Посольства Вели-
кої Британії в Україні 
Наталією Рибак.

Темою  зустрічі став 
аналіз роботи міграцій-
ної служби Одеської 
області з громадянами 
країн Австралії та Ве-
ликої Британії, які про-
живають на території 
області.

Зокрема, окрему ува-
гу приділили питанню 
проживання іноземних 
громадян в Україні, 

підставам отримання  
тимчасової та постійної 
посвідок на проживан-
ня, процедурі набуття 
громадянства в Україні.

«Вісімнадцять грома-
дян Австралії прожива-
ють на території  Одесь-
кої області та більше 
ста громадян Великої 
Британії. Всі громадяни 
цих країн, які проживають 

на території Одеської 
області є законослухня-
ними  і проблем під час 
документування мігра-
ційною службою у них 
немає», – зазначила на-
чальник ГУ ДМС Укра-
їни в Одеській області 
Олена Погребняк.

Головне управління ДМС 
в Одеській області 

В Одесі відбулась робоча зустріч з консулом Посольства Австралії в 
Україні та про-консулом Посольства Великої Британії в Україні

Задля розвитку та розширення співпраці 
підписали меморандум

Пріоритетне питання кожної наради – покращення умов при наданні 
адміністративних послуг населенню міста та області

Керівник міграційної служби Буковини взяв участь у 
передвиборчій селекторній нараді

Робоча зустріч з підготовки до проведення 
позачергових виборів

УДМС України в Миколаївській області, Головне управління 
Державної фіскальної служби в Миколаївській області та 

Управління Держпраці в Миколаївській області уклали 
Меморандум про співпрацю

23 червня 2019 року було відзначено 101-річчя запровадження державної служби України
Усі територіальні міграційні служби України взяли участь у цих заходах 
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В Україні відзначили День 
державної служби. Керівники 
районів та міст на урочистих 
заходах з нагоди свята вручали 
нагороди найкращім держав-
ним службовцям Луганської 

області. За сумлінну працю, 
професіоналізм, високий рі-
вень виконання посадових 
обов’язків і завдань приймали 
подяки і грамоти співробітни-
ки територіальних підрозділів 
УДМС у Луганській області.

Службовці які професійно 
та самовіддано забезпечують 
своєю роботою законність і на-
лежний рівень функціонування 
Державної міграційної служби 
України, є важливою складо-
вою держаної влади області. 
Завдяки відповідальній робо-
ті посадових осіб формується 
авторитет державної служби в 
цілому та довіра громадян. Дя-
куємо вам за роботу! Вітаємо з 
професійним святом! 

Управління ДМС 
у Луганській області

Начальник міграційної служби Запорізької об-
ласті Олександр Харіна завітав на прямий ефір 
на «UA: Запоріжжя» у проект «Радіо День «Між 

нами», новий сучасний формат якого дозволяє 
одночасно працювати на трьох платформах: на 
хвилі «Українське радіо: Запоріжжя», телеканалі 
«Суспільне: Запоріжжя» та сторінках ресурсу у 
мережі Фейсбук.

Очільник Управління розповів глядачам та слу-
хачам проекту, скільки з 1 липня буде коштува-
ти оформлення закордонного та внутрішнього 
паспортів, яким чином якнайшвидше потрапити 
до черги, які сучасні сервіси міграційної служби 
полегшать життя громадян вже сьогодні та чи 
потрібен дозвіл другого з батьків на оформлення 
паспорта для виїзду за кордон дитині.

Запорожці мали змогу телефонувати в студію 
під час ефіру та отримати відповіді на питання, 
які входять до компетенції міграційної служби. 
Зокрема, аудиторію програми цікавила процеду-
ра оформлення біометричних документів та ро-
бота електронних сервісів служби.

Управління ДМС 
в Запорізькій області

Гостем програми була перший 
заступник начальника УДМС 
України в Полтавській області 
Олена Діденко.

Журналістів та жителів області 
цікавили причини подорожчан-
ня біометричних документів та 
скільки коштуватиме з 1 липня їх 
оформлення.

Відповідаючи на чисельні за-
питання, Олена Діденко також 
розповіла, яку інформацію зано-
сять до безконтактного електро-
нного носія ID-картки, про сту-
пені захисту та основні переваги 
паспорта.

«ID-картка захищена від підро-
бок, більш компактна та зручна, 
на ній відображена уся необхідна 
інформація, у тому числі і в без-
контактному електронному но-
сії. Також відображено реєстра-
ційний номер облікової картки 

платника податків, що суттєво 
спрощує користування», – пові-
домила Олена Діденко.

Під час програми спікер наве-
ла статистичні дані щодо кіль-
кості оформлених закордонних 
паспортів територіальними під-
розділами міграційної служби 
Полтавщини у період дії безвізо-
вого режиму та до його введення 
в Україні.

Від ведучої програми Тетяни 
Городянин надійшло чимало 
актуальних запитань, на які пер-
шим заступником було надано 
кваліфіковані роз’яснення. 

Повну версію передачі можна 
переглянути на веб-сайті теле-
каналу суспільного телебачення 
«UA: Полтава» за лінком: https://
pl.suspilne.media.

Управління ДМС 
у Полтавській області

Пора відпусток вже звично створює підвищений попит 
на оформлення паспортів для виїзду за кордон. Ще одна 
причина зростання кількості бажаючих отримати такий 
документ – його здорожчання з 1 липня поточного року. 
Попри це, одержати бажаний документ у столиці зовсім 
не складно. Станом на сьогодні майже у кожному тери-
торіальному відділі міграційної служби Києва та облас-
ті є вільні місця на запис до Електронної черги. До того 
ж, оформити закордонний паспорт можна у будь-якому 
підрозділі міграційної служби незалежно від місця реє-
страції.

Якщо у вас все ж виникають складнощі із записом у 
Електронну чергу (https://dmsu.gov.ua/services/online.
html) до підрозділів столиці, ось кілька корисних порад.
По-перше, на початку кожної доби з`являються вільні 
місця у «Електронній черзі». 

Запис у чергу можна здійснити на найближчі 2 тижні, 
15-й день стає доступним для попереднього запису о 
00:00 щодоби, але з урахуванням робочих днів. Також 
після оновлення системи з’являються вільні місця замість 

скасованих талонів іншими користувачами електронного 
сервісу. Тобто, якщо ви зазирнете до «Електронної чер-
ги» вночі – гарантовано візьмете талон на потрапляння 
до бажаного підрозділу через 2 тижні, або і раніше.

Електронної черги вночі – гарантовано візьмете талон 
на потрапляння до бажаного підрозділу через 2 тижні, 
або і раніше.

Існує і варіант оформлення паспорта без запису до 
Електронної черги. («сьогодні-на-сьогодні»). При цьому 
видається талон без вказаного часу прийому, але з гаран-
тією оформлення цього ж дня. Щоправда, у цьому випад-
ку доведеться зачекати своєї черги у відділі. Кількість 
вільних місць у поточній черзі вказується на табло, вони 
з’являються протягом робочого дня по мірі оформлення 
послуг громадянами, які записані до поточної черги.

«Важливо, щоб люди зрозуміли, що Державна міграцій-
на служба – сучасний орган, принципово відмінний від 
колишніх паспортних столів, де громадяни проводили у 
чергах дні і ночі. Витративши 5 хвилин свого часу, ви мо-
жете записатися до Електронної черги і потім лише за 15 

хвилин у підрозділі оформити документи. А для задово-
лення потреби тих громадян, які не мають можливості чи 
досі не знають про онлайн-запис, сервіс побудовано та-
ким чином, що третина відвідувачів записується онлайн, 
третина через термінал у підрозділі та ще третина – це 
поточна черга. Тобто, створено всі умови, щоб Ви не 
мали клопоту з оформленням документів», – наголошує 
начальник Центрального міжрегіонального управління 
ДМС у м. Києві та Київській області Вячеслав Гузь.

Тож, якщо вам потрібно якнайшвидше оформити доку-
мент – обирайте той підрозділ, у якому є вільні місця в 
Електронній черзі на найближчі дати, або записуйтеся у 
поточну чергу. Якщо ви принципово хочете звернутися 
до найближчого підрозділу в своєму районі і маєте з цим 
складнощі – запишіться вночі у Електронну чергу до по-
трібного відділу і максимум через два тижні ви гаранто-
вано потрапите на прийом!

Центральне міжрегіональне управління ДМС у м. 
Києві та Київській області

На базі УДМС України в Чер-
нігівській області за участі ке-
рівників підпорядкованих те-
риторіальних підрозділів було 
підведено підсумки роботи за 5 
місяців 2019 року. Нарада розпо-
чалася зі вступного слова керів-
ника Управління Ксенії Лук’я-
нець, яка наголосила на тому, 
що пріоритетними напрямками 
та стратегічними цілями УДМС 
України в Чернігівській області 
були і залишаються: облашту-
вання приміщень для поліпшен-
ня рівня якості та забезпечення 
комфортних умов надання адмі-
ністративних послуг, автомати-
зація процесів, стандартизація 
операційних процедур з оформ-
лення паспортних документів, 
покращення взаємодії з Цен-
трами надання адміністратив-
них послуг області, запобігання 

та виявлення корупції шляхом 
підвищення рівня прозорості, 
переведення архіву паперових 
документів в електронну фор-
му, впровадження електронних 
сервісів, покращення взаємодії 
з міжнародними організаціями, 
правоохоронними органами у 
сферах міграції, підвищення рів-
ня професійної компетентності 
працівників.

У відповідності до порядку 
денного були розглянуті питан-
ня за основними напрямками 
роботи міграційної служби, а 
саме документування іноземних 
громадян, протидія нелегальні 
міграції, про стан організації 
роботи з оформлення та видачі 
паспортних документів грома-
дянам України, виконання зако-
нодавства з питань громадян-
ства, взаємодія УДМС України в 

Чернігівській області з органами 
реєстрації місця проживання, ка-
дрове забезпечення та стан пре-
тензійної роботи. На виконання 
«Антикорупційної програми 
Державної міграційної служби» 
головний спеціаліст з питань за-
побігання та виявлення корупції 
Управління прочитав лекцію на 
тему «Віртуальна дружба» як 
підстава для виникнення  кон-
флікту інтересів».

Новизною проведення засі-
дання Колегії було те, що учас-
ники засідання взяли участь у 
вирішенні ситуативних завдань 
методом ситуаційного аналізу за 
кейс-технологіями, які підготу-
вали керівники структурних під-
розділів Управління за напрям-
ками діяльності, основна мета 
яких була удосконалення знань 
та застосування єдиного підхо-
ду до вирішення проблемних 
питань. Спільними зусиллями 
керівники територіальних під-
розділів аналізували певні ситу-
ації та розробляли практичне їх 
вирішення.

На завершення Ксенія Лук’я-
нець подякувала учасникам 
Колегії та вручила відомчі наго-
роди працівникам з нагоди від-
значення Дня Конституції Укра-
їни та Дня державної служби.

Управління ДМС 
у Чернігівській області Держслужбовців Луганщини привітали з 

професійним святомЗапорожцям у прямому ефірі розповіли про зміну 
вартості оформлення документів 

Оформити закордонний паспорт без проблем можна навіть у період відпусток

На Полтавському суспільному телебаченні 
говорили про біометричні документи 

Підсумки роботи за 5 місяців 2019 року підвели 
міграційники Чернігівщини
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У територіальних міграційних службах України

Відбулась робоча нара-
да керівництва Головного 
управління ДМС Украї-
ни в Харківській області 
з представниками органів 
місцевого самоврядування 
– заступником директора 
Департаменту – начальни-
ком управління реєстрації 
місця проживання Депар-
таменту реєстрації Харків-
ської міської ради Оленою 
Алексеєвою-Задоренко та 
заступником директора Де-
партаменту адміністратив-
них послуг та споживчого 
ринку Іриною Юр’євою. 

На нараді розглядались 
проблемні питання, які ви-
никають під час реєстрації 
місця проживання осіб, а 
також порядок внесення 

відомостей до документів 
при зміні статусу. 

Крім того, обговорювався 
механізм взаємодії між ор-
ганами реєстрації, ЦНАПа-
ми та Головним управлін-
ням ДМС в області під час 
виявлення адміністратив-
них правопорушень, пов’я-
заних з порушенням правил 
перебування та недодер-
жання порядку реєстрації 

іноземних громадян на те-
риторії України. Начальник 
головного управління ДМС 
України в Харківській об-
ласті Олександр Тімонов 
підкреслив важливість да-
ного питання та закликав 
присутніх до якісної взає-
модії. 

Головне управління ДМС
у Харківській області

Два роки тому – 11 червня 2017 року 
– Рада Європейського Союзу ухвалила 
рішення про скасування віз громадянам 
України для короткострокових поїздок за 
кордон за умови наявності біометричного 
закордонного паспорта.

Протягом цього періоду до Управління 
та територіальних підрозділів міграційної 
служби для отримання адміністративної 
послуги з оформлення сучасного паспорта 
для виїзду за кордон звернулось 277 тис. 
громадян, з яких лише за 5 місяців поточ-
ного року – понад 50 тис. осіб.

Нагадуємо, що подати заяву на оформ-
лення біометричного закордонного 
паспорта можна  у всіх територіальних 
підрозділах міграційної служби області, а 

перевірити стан його оформлення можна:
• на офіційному веб-сайті ДМС Укра-

їни за посиланням: https://dmsu.gov.ua/
services/docstate.html;

• за допомогою електронного сервісу 
#ДМС¬¬_БОТ у месенджерах Viber та 
Telegram.

Управління ДМС 
у Хмельницькій області

У рамках відзначення Дня 
захисту дітей маленькі меш-
канці Пункту тимчасового 
розміщення біженців у За-
карпатській області відвіда-
ли Перечинський районний 
центр зайнятості. Тут діти 
охоче ділилися з доросли-

ми своїми планами на май-
бутнє, розповідали про свої 
мрії та шкільні успіхи, про 
професії своїх батьків.

Про те, ким маленькі від-
відувачі уявляють себе у 
майбутньому, діти розпо-
віли у малюнках на тему 

«Професія моєї мрії». Ді-
вчатка хочуть бути лікарями  
і мріють шити гарний одяг, а 
хлопці, як справжні і сміли-
ві  лицарі, - стати космонав-
тами, інженерами, будівель-
никами. Творчі здібності 
дітлахів належним чином 
оцінила комісія, до складу 
якої входили спеціалісти 
ПТРБ, районної філії, ра-
йонного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді, служби у справах дітей 
Перечинської РДА. Всі діти 
отримали відповідні заохо-
чення у вигляді дипломів, 
подарунків та солодощів.

Головне управління ДМС 
у Закарпатській області

На таке зважиться тільки 
справжній міграційник, для 
якого тема документування 
важлива і в будні, і в свята, і 
в особливі дні життя. Як-от 
власне весілля. Коли одра-
зу після реєстрації шлюбу 
поспішаєш до територіаль-

ного підрозділу міграційної 
служби для подачі заяви 
на оформлення ID-картки. 
І хоча для заміни паспор-
та-книжечки є місяць, Ірина 
вирішила не відкладати цю 
подію ані на мить. Тим біль-
ше за наявності неабиякої 

групи підтримки – чоловіка 
Віталія та численних колег.

Так оформлення ID-карт-
ки стало непересічною по-
дією для Соснівського РВ 
у місті Черкаси Управління 
ДМС України в Черкась-
кій області та гармоній-
ною частиною святкування 
весілля Ірини, головного 
спеціаліста сектору оформ-
лення документів № 1, та 
Віталія, дільничного офі-
цера поліції Черкаського 
відділу поліції. Відтак ща-
сливі моменти молодят бу-
дуть відображені не тільки 
на весільних світлинах, а 
й у паспорті Ірини, адже в 
ID-картці ми теж фіксуємо 
миттєвості щастя.

Управління ДМС 
в Черкаській області

Операція «Мігрант», про яку ми так 
часто згадували упродовж двох місяців, 
завершилася. Однак заходи міграційної 
служби і правоохоронних органів щодо 
нагляду та контролю за виконанням зако-
нодавства у міграційній сфері тривають 
без часових рамок. Реалії буднів засвід-
чують, що і сьогодні, і завтра роботи на 
цьому напрямку вистачатиме. І це при-
родньо. Адже чим більшою є кількість 
іноземних громадян, які з тих чи інших 
причин перебувають в Україні, тим біль-
шою є ймовірність порушень нашого на-
ціонального законодавства про правовий 
статус іноземців. До речі, не завжди з 
прямим умислом, але тим не менше. На-
ведемо декілька цифр, які дають уяву про 
те, на що звертають увагу фахівці ДМС 
Івано-Франківщини при спілкуванні з 
громадянами інших країн. 

Отже, по-перше, в процесі роботи було 
виявлено і задокументовано 11 фактів 
незаконного перебування в Україні кла-

сичних, за визначенням, нелегальних мі-
грантів, які свідомо ухилялися від приму-
сового повернення в країну походження. 
Сімох іноземців на підставі рішення суду 
вже примусово видворено, чотирьох – по-
міщено у Волинський пункт тимчасового 
перебування іноземців та осіб без грома-
дянства до вирішення питання з придбан-
ням авіаквитків.

По-друге, 51 іноземний громадянин, 
стосовно якого органи Державної мігра-
ційної служби прийняли рішення про 
примусове повернення у країну похо-
дження у зв’язку з порушенням правил 
перебування на території України, виїхав 
за межі нашої країни. Семеро осіб ще ма-
ють час це зробити.

По-третє, щодо 24 громадян-іноземців, 
які порушили строки законного перебу-
вання на території України, прийнято рі-
шення про заборону їхнього в’їзду до нас 
протягом визначеного часу.

По-четверте, громадяни інших держав 
повинні усвідомити, що за порушення за-
конодавства про правовий статус інозем-
ців та осіб без громадянства передбачена 
не декларативна, а реальна відповідаль-
ність. Наслідки вчиненого правопору-
шення – штрафні санкції, рішення про 
скорочення терміну перебування в Укра-
їні, видворення за межі України, заборона 
в’їзду на певний період.

По-п’яте, державний бюджет поповнив-
ся майже 250 тис. гривень, сплачених іно-
земцями-правопорушниками, виявлени-
ми на території Івано-Франківщини.

Управління ДМС
 в Івано-Франківській області

В приміщенні ГУ ДМС 
України у Львівській області 
(далі – Управління), за участі 
керівників структурних та 
територіальних підрозділів 
Головного Управління на-
чальником Головного Управ-
ління Лідією Котеляк про-
ведено нараду підведення 
підсумків розширеного засі-
дання Колегії ДМС України, 
яка відбулася відбулася 14 
червня 2019 року..

Розпочала нараду перший 
заступник начальника Го-
ловного Управління Іванна 
Іваночко, яка оголосила при-
сутнім про підсумки Колегії 
ДМС України в частині по-
казників роботи Головного 
Управління за перше півріч-
чя та виокремила основні 
тези з виступу Голови Мак-
сима Соколюка та керівників 
профільних департаментів 

ДМС України.
З окремих питань органі-

зації діяльності Головного 
Управління, зокрема, які 
стосуються оплати праці, ви-
ступили Лідія Котеляк та на-
чальник відділу бухгалтер-
ської служби, фінансування 
та звітності – головний бух-
галтер Олена Гедеон. Пані 
Олена доповіла присутнім 
про планування бюджетного 
запиту на 2020 рік, озвучила 
питання, які стосуються за-
робітної плати працівникам 
та вимоги щодо нарахування 
стимулюючих виплат.

Лідія Котеляк вказала на 
недоліки за результатами 
перевірки територіальних 
підрозділів. З метою покра-
щення роботи Головного 
Управління доручила ке-
рівникам відділів посилити 
контроль за роботою під-

порядкованих працівників, 
проаналізувати роботу в ча-
стині своєчасного реагуван-
ня на звернення громадян, 
що зробить роботу «гарячої 
лінії» Головного Управління 
більш ефективною.

Проблемні питання, які 
стосуються паспортної робо-
ти проаналізував начальник 
відділу паспортизації Ярос-
лав Куценко. Пан Ярослав 
поділився досвідом роботи 
з працівниками територіаль-
них підрозділів, наголосив 
на необхідності подальшого 
сумлінного виконання по-
кладених обов’язків.

Начальник відділу управ-
ління персоналом Людмила 
Малярська звернула увагу на 
організацію роботи особо-
вого складу та та заторкнула 
питання проведення  моніто-
рингу ключових показників 
ефективності роботи дер-
жавних службовців.

Завершуючи нараду, на-
чальник Головного Управ-
ління Лідія Котеляк, прина-
гідно, привітала присутніх 
з Днем державної служби 
України, який щорічно від-
значають в Україні 23 черв-
ня.

Головне управління ДМС 
у Львівській області

Маленькі мешканці ПТРБ малювали майбутню професію

1 червня 2019 року – День захисту дітей
Усі територіальні міграційні служби України взяли участь у заходах

 з нагоди цього дня

З-під вінця за ID-карткою

На Львівщині проведено нараду з підведення 
підсумків розширеного засідання Колегії ДМСУ

Олександр Тімонов провів робочу нараду з представниками 
органів місцевого самоврядування у Харкові

277 тисяч біометричних закордонних паспортів оформлено 
міграційною службою Хмельниччини за період безвізу

З Івано-Франківської області виїхали 69 іноземних 
громадян з категорії так званих неврегульованих 

мігрантів
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У Державному підприємстві «Документ»

На честь 1537-ї річниці заснування Києва у місті пройшло чимало святкових 
заходів. У Національному комплексі «Експоцентр України» цього дня проходили 
спортивні та розважальні заходи.

Державне підприємство «Документ» долучилось до заходів на ВДНГ і предста-
вило киянам та гостям столиці робочу станцію з виїзного оформлення закордон-
них біометричних паспортів та ID-карток. Подібні станції на базі мікроавтобуса 
– своєрідне ноу-хау державного підприємства «Документ», аналогів якому немає 
ані в Україні, ані за кордоном.

Унікальність послуги полягає в тому, що бажаючому стати власником паспорта 
не треба їхати до стаціонарних установ, де його оформлюють. А це: підрозділи 
Державної міграційної служби України, ЦНАПи та Центри обслуговування гро-
мадян «Паспортний сервіс». Варто лише зателефонувати  за номерами 044-597-
87-77 (067-597-87-77, 073-597-87-77,095-597-87-77) й і в обумовлений час та в 
зручне для клієнта місце приїжджає мікроавтобус, оснащений усім необхідним 
обладнанням для оформлення документів.

Оплата послуг також здійснюється на місці й її вартість залежить від кількості 
людей, що оформлюють паспорт. Наприклад, якщо виїзне оформлення замовила 
одна особа, вона заплатить 2366 грн, якщо його очікуватиме родина чи компа-
нія знайомих у кількості 6 чоловік і більше закордонний біометричний паспорт 
обійдеться кожному лише у 1388 грн. (https://vip.pasport.org.ua/uk/).

Про готовність паспорта клієнта сповіщають телефоном. Забрати його можна 
в центрі «Паспортний сервіс» або ж замовити, за додаткову плату, послугу мо-
більної видачі.

У зручності такого сервісу переконалося майже десять тисяч жителів Києва, 
Одеси, Львова, Дніпра, Харкова, Рівного, Луцька, Дубно та Сарнах та містечок, 
що знаходяться в 200-кілометровій зоні від цих міст. 

Цікаво, що на ВДНГ співробітники мобільного «Паспортного сервісу» не об-
межилися однією лише розповіддю про пересувну станцію, а й оформили там 
паспортні документи усім охочим. 

В. Поліщук

У День Києва державне підприємство «Документ» презентувало на ВДНГ пересувну робочу станцію з 
оформлення закордонних паспортів та ID-карток
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20 червня у рамках відзначення Всесвітньо-
го дня біженців у Перечині у Пункті тимча-
сового розміщення біженців у Закарпатській 
області відбулися заходи для найменших 
мешканців закладу. Волонтери та соціальні 
працівники організували для дітей, що пере-

бувають у ПТРБ, майстер-клас з малювання, 
інші дитячі забави та «солодкий» стіл. Також 
представники виконавчого партнера УВКБ 
ООН – міжнародного фонду «Регіон Карпат 
NEEKA» вручили дітворі подарунки.

Наразі у Пункті тимчасового розміщення 
біженців у Закарпатській області проживає 
76 шукачів притулку, з них 27 дітей. На об-
ліку міграційної служби краю перебуває 139 
біженців та осіб, які потребують додаткового 
захисту.

Головне управління ДМС
 у Закарпатській області

Щороку, 20 червня за 
резолюцією Генеральної 
Асамблеї ООН 2001 року, 
відзначається Всесвітній 
день біженців. Для бага-
тьох країн, у тому числі 
і для України, стає де-
далі актуальнішою тема 
біженців. Це пов’язано із 
існуванням у ряді держав 
«гарячих точок», воєнни-
ми діями, нестабільністю 
політичних режимів, го-
лодом, стихійними лиха-
ми тощо.

Цього ж дня в приміще-
ні Хмельницької облас-
ної універсальної науко-
вої бібліотеки відбулась 
робоча зустріч читачів 
з начальником відділу з 
питань шукачів захисту 
та соціальної інтеграції 
Валентиною Возовик та 
головного спеціаліста із 
ЗГ та ЗМІ УДМС області 
Лілією Квятковською.

За словами Валенти-
ни Возовик, станом на 
01.06.2019 року на об-
ліку в міжрегіонально-
му підрозділі по роботі 
із біженцями, який був 
створений чотири роки 
тому відповідно до наказу 
ДМС України,  перебуває 
42 біженця та 11 осіб, які 

потребують додаткового 
захисту, які є вихідцями 
із різних країн, зокрема: 
Азербайджану, Афганіс-
тану, Конго, Пакистану, 
Сомалі, Узбекистану, Тур-
кменістану, Російської 
Федерації, Південного 
Судану та Сирії.

«Ми постійно ведемо 
активну роботу та бере-
мо участь у всіх заходах, 
пов’язаних із біженцями 
та особами, які потребу-
ють додаткового захисту. 
Варто зазначити, що ця 

категорія осіб  перш за 
все має право на безпеч-
ний притулок, а також як 
усі інші іноземці, котрі 
проживають легально 
на території країни, має 
доступ для отримання 
медичної допомоги, нав-
чання та права на працю, 
що в свою чергу, сприяє 
їх інтеграції в українське 
суспільство»,– зазначила 
Валентина Возовик.

Управління ДМС
 у Хмельницькій області

Міграційна служба Полтав-
щини також долучилися до 
відзначення цього дня, запро-
сивши до себе Полтавське 
телебачення. Журналістам 
було надано інтерв’ю стосов-
но ситуації на Полтавщині та 
організовано зустріч з біжен-
цем в минулому, який радо 
розповів свою історію життя 

на Україні.
Максим – Октав Окуа – бі-

женець у минулому. Більше 
28 років проживає в Україні. 
Народився та виріс у Рес-
публіці Конго. Тікав зі своєї 
країни під тиском обставин, 
що виникли через револю-
цію та громадянські війни. 
Куди податися – вибір був 

невеликий. Зупинився в 
Україні, на Полтавщині…

Там, на батьківщині, ли-
шилася його родина, із якою 
тримає зв’язок лише по теле-
фону або через інтернет. Тут, 
на «новій» батьківщині – має 
дружину, дитину та гідну ро-
боту.

Нещодавно Максим отри-
мав громадянство України та 
планує відвідати родину, яку 
залишив 28 років тому.

Цікаву історію свого життя 
в Україні, про що розповів 
Максим журналістам, можна 
переглянути в передачі Пол-
тавського телебачення за лін-
ком: http://poltavske.tv/.

Управління ДМС
 у Полтавській області

Щороку 20 червня між-
народна спільнота від-
значає Всесвітній день 
біженців. З цієї нагоди 
представники Централь-
ного міжрегіонального 
управління ДМС у м. Ки-
єві та Київській області 
відвідали Пункт тимчасо-
вого розміщення біжен-
ців (ПТРБ) у м. Яготин, 
де влаштували справжнє 
свято для дітей. Анімато-
ри розважали малечу ве-
селими іграми, цікавими 
конкурсами та мильними 
кульками. Всього у даний 
час на території ПТРБ про-
живає 58 осіб, 36 із них – 
діти.

Це звичайні хлопці та 
дівчата, які отримують 
задоволення від простих 
дитячих радощів, та че-
рез життєві обставини 
дозволити собі таку втіху 

можуть нечасто. Хочеть-
ся, щоб вони запам`ятали 
щасливе дитинство. Впев-
нені, що свято залишило 
у серцях присутніх море 
радості і тепла. Дітлахи 
неабияк зраділи подарова-
ним м`ячам, які вручив їм 
перший заступник началь-
ника ЦМУ ДМС у м. Києві 
та Київській області Олек-
сій Пустовіт.

Під час візиту представ-

ники міграційної служби 
Київщини посприяли у 
оформленні свідоцтва про 
народження дитині одні-
єї з шукачок захисту, які 
проживають на території 
ПТРБ.

Центральне 
міжрегіональне 

управління ДМС 
у м. Києві та Київській 

області

Начальник відділу соціаль-
ної інтеграції Управління з 
питань шукачів захисту та 
соціальної інтеграції ГУ ДМС 
України в Одеській області 
Євген Юзік взяв участь у захо-
ді під час якого презентовано 

фільм «5 історій».
Сюжет фільму присвячено 

біженцям, яких поєднує схожа 
історія життя. Всі герої виму-
шені були покинути свої до-
мівки і в пошуках безпечного 
життя опинились в Одесі. 

Хтось в Україні отримав 
освіту, хтось знайшов роботу, 
хтось реалізував себе у спорті. 
Тепер Україна – це їхня друга 
Батьківщина.

У сюжеті фільму висвітлено 
причини залишення Батьків-
щини, також причини переїз-
ду саме до України, інтеграція 
в українське суспільство. Пре-
зентація фільму присвячена 
Всесвітньому дню біженців.

«Ми вдячні нашим партне-
рам ГО «10 квітня» за сьогод-
нішній захід. Сьогодні ми по-
бачили п’ять хвилин з життя 
біженців в Україні, для нас це 
п’ять хвилин фільму, для шу-
кача захисту – це ціле життя, 
для працівників міграційної 
служби – це декілька місяців 
аналітичної, індивідуальної 
роботи з кожною людиною», – 
зазначив Євген Юзік.

Головне управління ДМС 
в Одеській області

П’ять історій з життя біженців Міграційники Київщини подарували 
справжнє свято дітям шукачів захисту

20 червня 2019 року міжнародна спільнота відзначає День біженців
У цей день урядові та неурядові організації у всьому сві-

ті затверджені Генеральною асамблеєю ООН у 2001 році 
, висловлюють підтримку мужності і витримці біженців 
і переселенців у всьому світі, акцентують увагу громад-
ськості до їх проблем та нагадують про те, що ці люди, як 
ніхто інший, потребують допомоги і захисту.

Міжнародна спільнота консолідує свої зусилля щодо 
полегшення важкої долі цих людей. Разом з тим, Мігра-
ційна служба, взаємодіючи з УВКБ ООН, неурядовими 
організаціями та небайдужими громадянами допомагає 
біженцям отримати притулок в нашій країні та сприяє ії 
інтеграції в українське суспільство на законних підставах.

Сьогодні спеціалісти сектору з питань шукачів захисту 

та соціальної інтеграції УДМС України в Чернігівській 
області відвідали Чернігівський пункт тимчасового 
перебування іноземців та осіб без громадянства, які 
незаконно перебувають в Україні з метою проведення 
співбесіди для подальшого прийняття рішення згідно 
заяв. Під час робочого візиту було обговорено  питання 
подальшої співпраці УДМС України в Чернігівській 
області та Чернігівського ПТПІ.

 За 6 місяців 2019 року сектором з питань шукачів захи-
сту та соціальної інтеграції УДМС України в Чернігівській 
області прийнято до розгляду 14 заяв від шукачів захисту.

Управління ДМС 
у Чернігівській області

Міграційна служба Полтавщини долучи-
лася до відзначення Всесвітнього

 дня біженців

На Хмельниччині відзначили 
Всесвітній день біженців

У закарпатському ПТРБ влаштували свято для дітей
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Про результати проведення цільових профілактичних 
заходів під умовною назвою «Мігрант»

Продовження, початок на стор. 1
які не мають підстав для подальшого 
перебування в державі, притягнення їх 
до відповідальності згідно із законо-
давством України. ДМС, із залученням 
співробітників органів та підрозділів 
Національної поліції, здійснено пере-
вірку виконання іноземцями та особами 
без громадянства рішень про примусове 
повернення, прийнятих з 1 липня 2018 
року.
На базі Волинського ПТПІ, за участі 

представників Національної поліції, 
Національної гвардії та Державної служ-
би України з надзвичайних ситуацій, 
17 квітня 2019 року було проведено 
тактико-спеціальні навчання з питань 
забезпечення безпеки та відпрацювання 
порядку практичних дій при надзвичай-
них ситуаціях. У ході проведення вка-
заних навчань відпрацьовано порядок 
практичних дій у ситуаціях:

- групові протизаконні дії, що призво-
дять до суттєвого порушення роботи 
вказаного пункту;

- робота представників служб після 
отримання інформації про можливе 
замінування споруди;

- алгоритм дій працівників правоохо-
ронних органів у разі загрози захоплен-
ня заручників;

- алгоритм дій працівників служби з 
надзвичайних ситуацій у разі виникнен-
ня пожежі на території ПТПІ.

За час проведення практичного ета-
пу заходів з Нацполіції до органів та 
підрозділів ДМС надійшло 3 910 подань 
щодо іноземців та осіб без громадян-
ства, у тому числі:

- про скорочення строку перебування – 
496 (задоволено 240, або 48,4%);

  - про примусове повернення – 2 080 
(задоволено 1 690, або 81,3%);

- про заборону в’їзду в Україну – 1 334 
(задоволено 719, або 53,9%).

Ужитими спільними заходами за час 
проведення відпрацювань виявлено 4 
226 нелегальних мігрантів, стосовно 
яких органами та підрозділами ДМС 
прийнято 3 874 рішень про примусове 
повернення та 298 рішень про примусо-
ве видворення, 310 іноземців розміщено 
до ПТПІ, 1 269 іноземцям заборонено 
в’їзд в Україну.

За порушення міграційного за-
конодавства до адміністративної 
відповідальності притягнуто 10 222 
іноземців та українських юридичних і 
фізичних осіб, у тому числі:

- за ч.1 ст. 203 КУпАП – 7 837;
- за ст. 203-1 КУпАП – 9;
- за ст. 204 КУпАП – 224;
- за ст. 205 КУпАП – 1 957;
- за ст. 206 КУпАП – 195.
На порушників накладено штрафів на 

загальну суму біля 17 мільйонів гри-
вень, з них стягнуто в дохід держави по-
над 14 мільйонів гривень.

За час проведення заходів 
територіальними органами та 
підрозділами ДМС забезпечено вико-
нання 2 493 рішень про примусове по-
вернення та 162 рішення про примусове 
видворення іноземців та осіб без грома-
дянства з території України.

Аналіз результатів діяльності 
територіальних органів ДМС, отрима-
них за час здійснення профілактичних 
заходів, чітко окреслює групу лідерів з 
основних напрямів протидії нелегальній 
міграції. 

Так, за загальним підсумком основних 
показників слід відзначити, що ЦМУ 
ДМС у м. Києві та Київській області 
посіло перше місце, друге і третє, 

відповідно, – ГУ ДМС в Харківській 
області та ГУ ДМС в Одеській області.

З позитивного боку слід також 
відзначити організацію заходів в ГУ 
ДМС в Дніпропетровській області та 
УДМС в Запорізькій області.

Щодо кількості виявлених нелегаль-
них мігрантів лідерами є:

ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській обл. 
– 1 194, або 28,3% від загалу;

ГУ ДМС в Харківській області – 534, 
або 12,7% від загалу;

ГУ ДМС в Одеській області – 509, або 
12% від загалу;

ГУ ДМС в Дніпропетровській обл. – 
240, або 5,7% від загалу.

Найменше всього нелегальних 
мігрантів виявлено:

УДМС в Рівненській області – 34;
УДМС в Чернігівській та Луганських 

областях по 58.
Лідерами з примусового видворення 

нелегальних мігрантів за межі України 
є:

ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській обл. 
– 107, або 35,9% від загалу;

ГУ ДМС в Одеській області – 40, або 
13,4% від загалу;

ГУ ДМС в Донецькій області – 21, 
або 7% від загалу;

ГУ ДМС в Харківській області – 14, 
або 4,7% від загалу.

Найгірше на зазначеному напрямі спра-
цювали: УДМС в Житомирській області, 
де судами не прийнято жодного рішення 
про примусове видворення нелегальних 
мігрантів, ГУ ДМС в Львівській області 
– 2; ГУ ДМС в Закарпатській області, 
УДМС в Кіровоградській, Рівненській 
та Тернопільській областях – по 3.

Щодо поміщення нелегальних 
мігрантів ПТПІ. Найбільше розміщали 
такі територіальні органи, як:

ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській 
області – 147; 

ГУ ДМС в Одеській області – 27;
ГУ ДМС в Донецькій області – 21;
УДМС у Волинській області – 19.
З позитивного боку слід також 

відзначити, що під час відпрацювання 
територіальними органами ДМС за-
безпечено проведення належної 
інформаційної кампанії. У кожно-
му випадку виявлення та затриман-
ня іноземців-правопорушників, при-
тягнення їх до відповідальності тощо 
інформація невідкладно висвітлювалася 
як на сайтах територіальних органів 
ДМС, сайті апарату ДМС, місцевих за-
собах масової інформації, Facebook 
тощо. 

Крім того, слід відзначити позитив-
ний ефект від запропонованого ДСІОБГ 
електронного сервісу, а саме: можливості 
подання через сайт ДМС інформації 
про факти нелегальної міграції, яка 
реєструвалась та скеровувалась у вигляді 
звернень до відповідних територіальних 
органів ДМС для організації перевірки 
та ужиття відповідних заходів реагу-
вання. Усе це сприяло підвищенню 
результативності відпрацювання.

Водночас, незважаючи на певні 
позитивні досягнення, отримані в ході 
проведення профілактичних заходів, 
заслуговує на увагу незадовільна 
організація взаємодії територіальних 
органів ДМС з підрозділами НПУ щодо 
встановлення правового статусу виявле-
них іноземців-порушників та прийняття 
стосовно них рішень відповідно до за-
конодавства в окремих територіальних 
органах ДМС.

Так, із 119 клопотань про заборо-
ну в’їзду, що надійшли до УДМС в 

Чернігівській області жодного не задо-
волено, а з 30 подань про примусове по-
вернення задоволено – 14, або 46,7%.

Інші територіальні органи:
ГУ ДМС в Львівській області. 

Надійшло клопотань:
-  про скорочення строку тимчасово-

го перебування – 9, задоволено – 4, або 
44,4%;

- про заборону в’їзду – 31, задоволено 
– 11, або 35,5%.

ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській 
області. Надійшло клопотань:

- про скорочення строку тимчасового 
перебування – 285, задоволено – 65, або 
22,8%;

- про примусове повернення – 352, за-
доволено – 184, або 52,3%;

- про заборону в’їзду – 615, задоволено 
– 267, або 43,4%.

ГУ ДМС в Одеській області. Надійшло 
клопотань:

-  про скорочення строку тимчасового 
перебування – 40, задоволено – 26, або 
65%;

- про примусове повернення – 303, за-
доволено – 259, або 85,5%;

- про заборону в’їзду – 184, задоволено 
– 82, або 44,6%.

УДМС в Херсонській області. 
Надійшло клопотань:

-  про скорочення строку тимчасового 
перебування – 12, задоволено – 3, або 
25%.

Зазначене свідчить про існуючі про-
блеми в питаннях міжвідомчої взаємодії 
на зазначеному напрямі службової 
діяльності, які у свою чергу потрібно 
ставити на особистий контроль 
керівників обох відомств та за резуль-
татами спільного опрацювання вживати 
відповідних заходів для їх розв’язання.

Характерні приклади під час 
здійснення відпрацювань:

ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській 
області

3 травня 2019 року працівниками ЦМУ 
ДМС в м. Києві та Київській області на 
ринку «Троєщина» виявлено 49 неле-
гальних мігрантів щодо яких:

- складено протоколів про 
адміністративні правопорушення за ч. 1, 
ст. 203 стосовно 37 осіб;

- прийнято рішення про примусове по-
вернення – 29 осіб;

- скорочення терміну перебування в 
Україні – 9 осіб;

- розміщено в ПТПІ – 3 особи.
29 травня 2019 року спільно зі 

співробітниками СБУ проводили-
ся профілактичні заходи на ринку 
«Троєщина» і прилеглій території. 
У одному з гаражних кооперативів 
на території автомийного комплексу 
було виявлено підпільну автозаправну 
станцію, виготовлену кустарним спо-
собом, яка протягом тривалого часу 
без відповідних дозволів і належного 
оснащення здійснювала торгівельну 
діяльність паливно-мастильними 
матеріалами.

Працювали у зазначеному комплексі 
14 громадян Афганістану, Азербайд-
жану, Узбекистану, Бангладеш і РФ, які 
знаходились на території України з по-
рушенням вимог законодавства, 8 із них 
не мали жодних документів і тому були 
поміщені до Пункту тимчасового пере-
бування іноземців з метою ідентифікації 
та подальшого примусового видворення 
з території України.

ГУ ДМС в Харківській області
Працівниками ГУ ДМС в Харківській 

області спільно з ГУ НП України в 
Харківській області 18 квітня 2019 року 

здійснено перевірку ТЦ «Барабашо-
во», під час якої до адміністративної 
відповідальності за ч.1 ст. 203 КУпАП 
притягнуто 19 іноземців-порушників 
міграційного законодавства та прийнято 
7 рішень про примусове повернення з 
території України.

4 травня 2018 року працівниками ГУ 
ДМС в Харківській області спільно 
з працівниками УСБУ, УБЗПТЛ ГУ 
НП України в Харківській області 
була здійснена перевірка Централь-
ного ринку м. Харкова, під час якої до 
адміністративної відповідальності за ч. 
1 ст. 203 КУпАП притягнуто 4 іноземців 
– порушників міграційного законодав-
ства, скорочено строк тимчасового пере-
бування 3 іноземним громадянам, ще 
стосовно 4 прийнято рішення про при-
мусове повернення до країни походжен-
ня.

ГУ ДМС в Донецькій області
22 травня 2019 року у м. Покровсь-

ку спільно з співробітниками ГУ НП в 
Донецькій області виявлено громадяни-
на Російської Федерації Ашумова Гліба 
Ельбрусовича, 05.03.1982 р.н., стосов-
но якого в УСР ГУ НП в Донецькій 
області та ГУ БКОЗ ГУ СБУ України 
у Донецькій та Луганській областях 
наявна інформація про притягнення 
його до кримінальної відповідальності 
на території Російської Федерації та 
інших держав за вчинення тяжких та 
особливо тяжких злочинів. Крім того, 
даний іноземець має значний автори-
тет в кримінальному середовищі, може 
впливати на криміногенну обстановку 
в Україні та відноситься до категорії 
«злодій у законі». У ході з’ясування об-
ставин перебування гр. Ашумова Г.Е. на 
території України встановлено, що він 
умисно не виконав рішення уповнова-
женого державного органу про заборону 
в’їзду в Україну.

Гр. Ашумова Г.Е. поміщено до 
Миколаївського ПТПІ з метою забез-
печення його передачі відповідно до 
міжнародних договорів України про 
реадмісію осіб.

УДМС в Запорізькій області
15 травня 2019 року з ДУ «Бердянсь-

ка виправна колонія (№77)» у зв’язку 
із закінченням строку покарання був 
звільнений громадянин Республіки Мол-
дова Боцорога Валентин, 12.02.1987 р.н., 
який з 2011 року перебував на території 
України незаконно.

15 травня 2019 року Бердянським МВ 
УДМС в Запорізькій області стосовно гро-
мадянина Боцорога Валентина було при-
йнято рішення про примусове повернення 
до країни походження або третьої країни.  

У зв’язку з тим, що термін дії паспорта 
гр. Боцорога В. закінчився, Бердянський 
МВ УДМС в Запорізькій області звер-
нувся до консульства Республіки Молдо-
ва в Україні з метою отримання довідки 
для його повернення на батьківщину. 
Було отримано довідку серії MD 0160096 
терміном дії до 23.05.2019 р.

16 травня 2019 року громадянин 
Республіки Молдова Боцорога Вален-
тин був супроводжений працівниками 
Бердянського МВ УДМС в Запорізькій 
області спільно із співробітниками ГУ НП 
в Запорізькій області до пункту перетину 
кордону.

УДМС в Миколаївській області
15 квітня 2019 року мобільною групою у 

складі працівників УДМС в Миколаївській 
області та УСР ГУНП в Миколаївській 
області на території Вознесенського рай-
ноу Миколаївської області  був   виявле-
ний   громадянин Республіки Молдова
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Про результати проведення цільових профілактичних 
заходів під умовною назвою «Мігрант»

Саднік Петру, 17.07.1962 р.н., який 
за оперативною інформацією є 
кримінальним елементом, вчиняв 
злочини на території Молдови та 
України, несе суспільну небезпеку та 
безпідставно знаходиться на території 
України, користуючись скасованою 
посвідкою на тимчасове проживання. 
15 квітня 2019 року відносно іноземця 
було прийнято рішення про примусове 
повернення до країни походження, яке 
було одразу виконано у супроводженні 
працівників Управління. 

15 квітня 2019 року спільною групою 
працівників УДМС в Миколаївській 
області та співробітників Національної 
поліції були виявлені 9 громадян 
Соціалістичної Республіки В’єтнам. 
За результатами перевірок було вста-
новлено факт перетину зазначени-
ми іноземцями державного кордону 
України поза пунктом пропуску. Особи 
були затримані відповідно до рішень 
територіального органа та рішень 
Вознесенського міськрайонного суду 
Миколаївської області з поміщенням 
до Миколаївського ПТПІ з метою 
передачі відповідно до міжнародних 
договорів України про реадмісію. 

24 квітня 2019 року співробітниками 
УСР ГУ НП в Миколаївській області 
спільно з працівниками УДМС в 
Миколаївській області був виявлений 
громадянин Грузії Мітагварія Бесік, 
21.09.1972 р.н., який відповідно до 
подання УСР ГУ НП в Миколаївській 
області неодноразово засуджений на 
території України, несе суспільну 
небезпеку, підтримує спілкування 
з категорією так званих «злодіїв в 
законі» та схильний до вчинення тяж-
ких та особливо тяжких кримінальних 
злочинів. 24 квітня 2019 року відносно 
іноземця було прийнято рішення про 
примусове повернення до країни 
походження, яке було одразу вико-
нано у супроводженні працівників 
Управління.

ГУ ДМС в Одеській області
У березні 2019 року працівниками 

ГУ ДМС в Одеській області спільно зі 
співробітниками Національної поліції 
та Головного управління Держпраці 
в Одеській області було проведено 
профілактичний захід, за результа-
тами якого у Біляївському районі 
Одеської області виявлено 12 гро-
мадян Молдови, які працювали на 
будівництві автозаправки без дозволів 
на працевлаштування в Україні. Осо-
бам було скорочено термін перебуван-
ня на території України та повернуто 
до країни походження.

УДМС в Тернопільській області 
У ході здійснення спільних перевірок 

з працівниками Національної поліції 
працівниками Кременецького РВ 
УДМС у Тернопільській області 19 
квітня 2019 року у місті Кременець 
виявлено 9 громадян Республіки Мол-
дова, які незаконно знаходились на 
території України. Щодо останніх 
прийнято рішення про примусове по-
вернення з України. Усі іноземці поки-
нули Україну 23 квітня 2019 року.

УДМС в Херсонській області
При проведені з відділом боротьби зі 

злочинами, пов’язаними з торгівлею 
людьми ГУ НП в Херсонській області 
спільних заходів щодо виявлення 
іноземців, порушників міграційного 
законодавства виявлено:

- громадянина Республіки Вірменія 
Шаніяна Арташеса, який використову-
вав паспорт громадянина Республіки 

Вірменії з ознаками підробки дата-
штампів щодо перетину Державного 
кордону України. Відомості про вка-
заний факт внесено 18.03.2019 р. до 
ЄРДР за № 12019230020000777 за оз-
наками складу злочину, передбаченого 
ч. 4 ст. 358 КК України, триває досудо-
ве розслідування;

-  громадянина Республіки Вірменія 
Слояна Жасима Гасоєвича, який ви-
користовував паспорт громадяни-
на Республіки Вірменії з ознаками 
підробки дата-штампів щодо пере-
тину Державного кордону України. 
Відомості про вказаний факт вне-
сено 15.05.2019 р. до ЄРДР за  № 
12019230240000681 за ознаками 
складу злочину, передбаченого ч. 4 
ст. 358 КК України, триває досудове 
розслідування;

- громадянку Республіки Вірменія 
Авдоян Ємму Магмадівну, яка ви-
користовувала паспорт громадяни-
на Республіки Вірменії з ознаками 
підробки дата-штампів щодо пере-
тину Державного кордону України, 
відомості про вказаний факт вне-
сено 15.05.2019 р. до ЄРДР за № 
12019230240000682 за ознаками 
складу злочину, передбаченого ч. 4 
ст. 358 КК України, триває досудове 
розслідування.

УДМС в Хмельницькій області 
2 квітня 2019 року на території 

Хмельницької області було виявле-
но підпільний цех з пошиву взуття, 
на якому працювали без відповідних 
документів,  передбачених законодав-
ством України, 8 іноземних громадян. 

Зазначених іноземних громадян 
притягнуто до адміністративної 
відповідальності на підставі ч.1 ст. 
203 КУпАП. Відносно 4 на підставі 
ст. 26 Закону України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадян-
ства» прийнято рішення про примусо-
ве повернення до країни походження. 
Стосовно громадянина Грузії Мелко-
няна Гарі за адміністративним позо-
вом УДМС в Хмельницькій області, 
Хмельницьким міськрайонним су-
дом прийнято рішення про затри-
мання строком на шість місяців з 
поміщенням до пункту тимчасового 
перебування іноземців та осіб без гро-
мадянства, які незаконно перебувають 

в Україні та примусове видворення з 
України. 

УДМС в Черкаській області
23 березня 2019 року працівники 

Уманського РВ спільно з 
співробітниками Уманського ВП 
ГУ НП в Черкаській області та 
співробітниками УСБУ під час 
спільних відпрацювань м. Умань ви-
явили шістьох громадян Республіки 
Азербайджан, які працювали у 
місцевого приватного підприємця. 
Один із іноземців − нелегальний 
мігрант, який перевищив дозволений 
строк перебування в Україні. Стосов-
но нього було прийнято рішення про 
примусове повернення та зобов’язано 
добровільно покинути Україну. 
П’ятьом іншим громадянам Азербайд-
жану, які працювали без відповідного 
дозволу на роботу, скорочено термін 
тимчасового перебування в Україні 
та притягнуто до відповідальності за 
ст. 203 КУпАП. Уманчанин, який пра-
цевлаштував іноземців, працівниками 
міграційної служби Уманського РВ 
притягнутий до адміністративної 
відповідальності за ст. 204 КУпАП.

16 квітня 2019 року працівниками 
СОЗНМРВ УДМС в Черкаській 
області спільно з співробітниками 
патрульної поліції, УСБ України в 
Черкаській області, Департаменту бо-
ротьби зі злочинами, пов’язаними з 
торгівлею людьми та Держпраці було 
проведено перевірку підприємства 
«Укрліспартнерство» у ході якої вияв-
лено 10 громадян Китайської Народної 
Республіки, які були працевлаштовані 
на даному підприємстві без 
відповідного дозволу. 

24 квітня 2019 року у м. Ватутіне 
працівники Звенигородського РВ 
УДМС в Черкаській області спільно 
зі співробітниками Звенигородсько-
го ВП ГУ НП в Черкаській області 
виявили 10 громадян Туркменістану, 
які працювали без відповідного до-
зволу на роботу. Після перевірки 
законності перебування на території 
України встановлено, що всі іноземці 
документовані посвідками на тимча-
сове проживання, оскільки прибули в 
Україну з метою навчання та є студен-
тами одного із закладів вищої освіти 
м. Умань. Іноземні здобувачі освіти 

знехтували міграційним законодавством 
України, вирішивши підзаробити. 
Усі порушники були притягнуті до 
адміністративної відповідальності за 
ст. 203 КУпАП.

УДМС в Чернівецькій області
19 березня 2019 року працівниками 

Чернівецького МВ УДМС спільно з 
працівниками ГУ НП у Чернівецькій 
області було здійснено перевірку ста-
ну додержання вимог міграційного 
законодавства на території МТК 
«Калинівський ринок», в ході якої 
виявлено 4 порушників міграційного 
законодавства, громадян Республіки 
Азербайджан, які були притягнуті до 
адміністративної за ч.1 ст.203 КУпАП. 

УДМС в Чернігівській області
Спільно із підрозділами ГУ НП в 

Чернігівській області було здійснено 
планові перевірки можливих місць 
перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які не виконали в 
установлений строк рішення про 
примусові повернення, винесені 
УДМС в Чернігівські області. Під час 
зазначених перевірок було виявле-
но 6 осіб, які своєчасно не виконали 
рішення про примусове повернення 
з України, прийняті територіальними 
підрозділами  УДМС в Чернігівській 
області. Як наслідок, керуючись ст. 30 
Закону України «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства», 
за позовами УДМС в Чернігівській 
області, Ріпкинським районним судом 
прийняті рішення щодо їх затримання 
та видворення за межі України.

У зв’язку із зазначеним та з метою 
покращення показників службової 
діяльності з протидії нелегальній 
міграції, прошу начальників ГУДМС, 
УДМС в областях та ЦМУДМС у м. 
Києві та Київській області уважно 
проаналізувати результати операції 
«Мігрант», приділити належний рівень 
уваги та взяти на особистий контроль 
питання міжвідомчої взаємодії з ор-
ганами/підрозділами Національної 
поліції, обміну інформацією, доступу у 
встановленому порядку до відповідних 
баз даних під час проведення наступ-
них цільових профілактичних заходів.

    
 Наталя Науменко, 

перший заступник Голови ДМСУ
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Юридичний дайджест

За 5 місяців 2019 року 1276 
пар молодят в Одеській області 
одружилися в рамках проекту 
Міністерства юстиції «Шлюб 
за добу».

За аналогічний період 2018 
року цією послугою скориста-
лася 961 пара.

Всього за 5 місяців 2019 року 
свої серця поєднали 4582 пари 
закоханих, а розлучилися – 
1011.

Нагадаємо: для того, щоб ско-
ристатися сервісом з реєстрації 

шлюбу у скорочені строки, май-
бутнім нареченим необхідно 
зробити кілька простих кроків:

1) звернутись до організатора 
державної реєстрації шлюбу, 
відомості про якого розміщені 
територіальним органом юсти-
ції на офіційному сайті;

2) обрати дату та час для про-
ведення державної реєстрації;

3) укласти цивільно-правовий 
договір про надання послуги;

4) завітати на власне весілля.
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За 4 місяці функціонування офісу «Центр ви-
конання рішень» спеціалістами було прийнято 
2 513 осіб та надано 3117 послуг.

Як зазначив начальник управління юстиції 
Одеської області Руслан Сауляк, переважна 
більшість громадян звертаються до «Центру 
виконання рішень» з метою дізнатися про на-
явність відкритих виконавчих проваджень від-
носно себе та сплати боргів за виконавчими 
провадженнями.

Перелік послуг, які надаються спеціалістами 
офісу «Центр виконання рішень»:

1. Прийняття заяв про примусове виконання 
рішень та доданих до них виконавчих доку-
ментів, а також інших документів виконавчого 
провадження, їх реєстрацію в автоматизованій 
системі виконавчого провадження та передан-
ня до відповідного органу державної виконав-
чої служби в межах відповідної адміністратив-
но-територіальної одиниці.

2. Надання інформаційної допомоги суб’єкту 
звернення в оформленні документів.

3. Надання суб’єкту звернення відомостей, 
що містяться в автоматизованій системі вико-
навчого провадження, щодо виконавчих про-
ваджень у межах усієї території України (крім 
виконавчих проваджень, які перебувають (пе-
ребували) на виконанні у відділі примусового 
виконання рішень Департаменту державної 
виконавчої служби Міністерства юстиції України), 

за якими він є стороною або уповноваженим пред-
ставником.

4. Ознайомлення сторін виконавчого прова-
дження з матеріалами виконавчих проваджень, 
які перебувають на виконанні у державних ви-
конавців відповідного відділу примусового ви-
конання рішень.

5. Надання суб’єкту звернення консультацій з 
питань виконання рішень та діяльності органів 
державної виконавчої служби.

6. Надання іншої інформаційної допомоги, 
необхідної суб’єкту звернення.

«Завдяки роботі офісу «Центр виконання рі-
шень» вдалося оптимізувати роботу держав-
них виконавців щодо своєчасного примусово-
го виконання рішень суду», - наголосив Руслан 
Сауляк.
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В Одесі завершився перший в 
Україні фестиваль дитячого жи-
вого кіно «Стоп булінг».

Дитячий кінофестиваль – спіль-
ний проект Головного терито-
ріального управління юстиції в 
Одеській області, Одеської об-
ласної державної адміністрації, 
кінолабораторії EIZENLAB та 
Одеської кіностудії.

Школярі м. Одеси та області у 
віці від 8 до 18 років протягом 3 
місяців знімали власні фільми, в 
яких виступили сценаристами, 
режисерами та акторами, зі свої-
ми поглядами на проблему булін-
гу та шляхи її вирішення.

«Ідея проведення дитячого кіно-
фестивалю полягала у тому, щоб 
за допомогою фільмів надати ді-
тям можливість відтворити своє 
бачення тих проблем суспільства, 
які виникають. Однією з таких 
проблем, яку Міністерство юсти-
ції підняло минуло літа, є булінг. 
Тому ми вирішили обрати саме 
таку тему кінофестивалю», – за-
значив очільник юстиції Одещи-
ни Руслан Сауляк.

Основна мета фестивалю «Стоп 
булінг»  – закликати школярів 
бути людяними, толерантними 

одне до одного, допомагати у 
складних ситуаціях та не прохо-
дити повз цієї проблеми.

До фінального етапу конкурсу 
дійшли 4 команди, роботи яких і 
були представлені на Одеській кі-
ностудії та нагороджені призами 
та кубками.

За результатами оцінок журі у 
номінації «найкращий фільм» 
перемогу здобула команда «Поко-
ління Z» з м. Кілія.

У номінації «найкращий сце-
нарій» перемогла команда «No 
discrimination», м. Арциз.

У номінації «найкращий режи-
сер» – представник команди «По-
дивись на оборот», м. Одеса.

У номінаціях «найкращий ак-
тор» та «найкраща актриса» – 
представники команди «Трите» 
(талановиті, творчі, толерантні) з 
с. Лиманське Ренійського району.

«У кожному фільмі спостеріга-
лися дуже зворушливі моменти. 
Я побачила, наскільки в нас ро-
зумні та талановиті діти. Я зди-
вована, що у такому віці вони 
можуть розмірковувати так гли-
боко», – зауважила член журі, 
заслужена артистка України, 
учасниця комік-трупи «Маски» 
Наталія Бузько.

«Визначення і нагородження 
переможців – це такий проміж-
ний етап. Ми вже бачимо цей 
позитивний досвід даного кіно-
фестивалю, тому будемо пропо-
нувати Мін’юсту масштабувати 
цей досвід у межах всієї Украї-
ни», – зазначив заступник голо-
ви Одеської обласної державної 
адміністрації Сергій Колебошин.
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Стоп булінг: в Одесі завершився
 дитячий кінофестиваль

Вперше з початку дії закону 
#ЧужихДітейНеБуває на Одещині 

боржника по аліментах притягнули до 
кримінальної відповідальності

2500 ГРОМАДЯН ЗВЕРНУЛИСЯ ДО ОДЕСЬКОГО 
«ЦЕНТРУ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ»

Скорочена процедура реєстрації 
шлюбу набирає популярності серед 

одеситів

Любашівським районним 
судом Одеської області вине-
сено вирок, за яким боржника 
вперше з початку дії закону 
#ЧужихДітейНеБуває засу-
джено до кримінальної відпо-
відальності за несплату алі-
ментів своїй доньці.

На примусовому виконанні 
в Любашівському відділі ДВС 
перебуває провадження про 
стягнення з батька боргу по 
аліментах в розмірі 350 грн 
щомісячно, починаючи з 2011 
року.

У зв’язку з несплатою дер-
жавним виконавцем було ви-
несено постанову про тимча-
сове обмеження боржника у 
праві керування транспорт-
ними засобами, у праві полю-
вання, у праві користування 
зброєю, у праві виїзду за кор-
дон та накладено арешт на все 
рухоме і нерухоме майно.

Крім того, було здійснено 
розрахунок заборгованості, 
відповідно до якого станом на 
1 червня 2018 року сума боргу 

становила 30 895 грн, що стало 
підставою для звернення стя-
гувача до правоохоронних ор-
ганів за захистом своїх прав.

За скаргою матері Котов-
ською місцевою прокурату-
рою до Любашівського ра-
йонного суду було направлено 
обвинувальний акт щодо при-
тягнення боржника до кримі-
нальної відповідальності за 
злісне ухилення від сплати 
аліментів.

Таким чином судом вине-
сено вирок про притягнення 
батька – неплатника аліментів 
до кримінальної відповідаль-
ності та призначено йому по-
карання у вигляді обмеження 
волі тривалістю 1 рік та 6 мі-
сяців.

Відповідно до ст. 75 Кри-
мінального кодексу України, 
боржника звільнено від від-
бування покарання з випробу-
ванням та іспитовим строком 
в 1 рік. 
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Центри зайнятості – для людей!

«Хочу завжди бути гарною та ро-
бити красивими інших», – зазначає 
героїня історії, пояснюючи зміни, що 
відбулись у її житті.

Юлія Г. звернулась до Лиманської 
районної філії з метою пошу-
ку роботи. Жінка демобілізована 
з військової служби у зв’язку із 
закінченням строку контракту, тож 
питання пошуку роботи було акту-
альним. Перша професія Юлі перу-
кар, на військовій службі працювала 
діловодом. Жінці було досить важ-
ко визначитись, за якою з них варто 
працювати надалі. Саме з вирішення 

цього питання  розпочалась робота 
фахівців філії з Юлею. Консультації 
фахівця з профорієнтації допомогли 
зрозуміти, що накопичений досвід та 
різноплановість навичок не заважає, 
а навіть зможе допомогти. Вихід 
знайшовся. Жінці запропонували 
відкрити власну справу – спробувати 
свої сили в сфері краси. 

Сучасна та креативна жінка відразу 
погодилась з цим. Саме тоді ста-
ло зрозуміло, як слід організувати 
подальшу трудову діяльність. 
Передусім для успішного ведення 
бізнесу Юля вирішила пройти курси 

підприємницької діяльності в Одесь-
кому центрі професійно-технічної 
освіти Державної служби зайнятості. 
За період навчання вона написала 
бізнес-план та розпланувала перші 
кроки. 

Сьогодні Юлія – успішна жінка 
і радить тим, хто планує стати 
підприємцем, бути наполегли-
вим у досягненні мети, не боятися 
труднощів і перешкод та вірити в 
успіх своєї справи.

Відділ інформаційної роботи 
Одеського ОЦЗ

По-різному складаються долі людей, 
у кожного своя стежинка в житті. Щоб 
досягти своєї мети людина перебуває 
в постійному пошуку, а досягнувши її, 
стає самодостатньою, розкривається як 
особистість та відчуває себе повноцінною 
частиною суспільства. З різних причин 
багатьом людям це не вдається. Най-
важче реалізувати себе у житті та до-
сягти професійного успіху особам з 
інвалідністю. Трудова діяльність для осіб 
з інвалідністю є не тільки можливістю за-
безпечити своє існування, але й фактом 
реалізації своїх здібностей. Тільки робо-
та дозволяє громадянину поважати себе, 
усвідомлювати свою індивідуальність, не 
замикатись у собі, подолати розчаруван-
ня та самотність, додає впевненості. Тому 
працевлаштування осіб з інвалідністю є 
одним з ключових позитивних факторів 

для розвитку в суспільстві в цілому.
Протягом січня-травня 2019 року в 

філіях Одеського обласного центру 
зайнятості та базових центрах зайнятості 
статус безробітного мали 843 осо-
би з інвалідністю. За сприяння служби 
зайнятості були працевлаштовані 215 осіб. 
5 осіб були працевлаштовані з наданням 
роботодавцям компенсації ЄСВ. 4 осіб 
зазначеної категорії започаткували влас-
ну справу шляхом отримання допомоги 
по безробіттю одноразово для організації 
підприємницької діяльності. 

Коли хочеш чогось досягти, той й саме 
життя робить крок назустріч. Яскравим 
прикладом співпраці служби зайнятості 
та особи з інвалідністю є історія мешкан-
ця м. Одеси Руслана М., 29 років, інваліда 
3-ї групи. Руслан закінчив Одеську 
національну академію харчових технологій 

за спеціальністю «Еноргомашинобудуван-
ня» та отримав кваліфікацію «механік», 
працював оператором лінії у виробництві 
харчової продукції. Втративши роботу, він 
звернувся до Центру зайнятості Суворовсь-
кого району м. Одеси. Спеціаліст відділу 
сприяння працевлаштуванню ознайоми-
ла його з послугами, які надає служба 
зайнятості: забезпечення інформацією, що 
потрібна для самостійного пошуку роботи; 
інформація про вакансії; підбір підходящої 
роботи за допомогою спеціалістів Цен-
тру зайнятості; можливість отримання 
повної та актуальної інформації  для ви-
бору професії; професійна орієнтація; 
професійне навчання; допомога в 
організації самозайнятості; сприяння 
участі в тимчасових оплачуваних робо-
тах тощо. Зацікавила його можливість от-
римати нову професію за направленням 
Центру зайнятості за професію «елек-
тромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування». Пройшовши на-
вчання в Центрі професійно-технічної 
освіти, Руслан отримав професію 
«електромонтер з ремонту та обслуго-
вування електроустаткування». Після 
закінчення навчання Центр зайнятості 
видав Руслану направлення на працев-
лаштування за отриманою професією на 
підприємство «Куліндоровській комбінат 
хлібопродуктів». На ньому Руслан 
продовжує працювати із задоволенням по 

теперішній час.
Не затримався на обліку в службі 

зайнятості й Валерій Б., особа 
передпенсійного віку, інвалід 2-ї групи. 
Серйозно захворівши, він був змушений 
звільнитись з попереднього місця роботи 
та поповнити ряди осіб з інвалідністю. Та 
це не змогло зупинити Валерія. Звернув-
шись до Центру зайнятості Суворовського 
району м. Одеси, він продовжував шукати 
підходящу роботу, і результат не забарив-
ся, бо хто шукає – обов’язкове знаходить. 
Сьогодні він з задоволенням працює на 
підприємстві «Телекарт-Прилад» слюса-
рем-складальником радіоелектронної апа-
ратури та приладів.

Особи з інвалідністю в змозі ефектив-
но працювати, навіть краще, ніж інші 
працівники, бо їх прагнення досягти успіху 
незрівнянно вище ніж у інших. У таких 
людей варто повчитися наполегливості 
в досягненні своєї мети, навчитися пе-
реборювати труднощі й перешкоди. 
Роботодавці, які прийняли на роботу осіб 
з інвалідністю, змінюють своє ставлення 
до них. 

Успішні історії зайнятості осіб з 
інвалідністю додадуть впевненості іншим 
шукачам роботи, навчать оптимізму, 
цілеспрямованості та витримці. 

Відділ інформаційної роботи
 Одеського ОЦЗ

Директор Одеського обласного центру зайнятості Сергій 
Гаценко обговорив з представниками компаній – членів 
Європейської Бізнес Асоціації (EBA) актуальні проблеми 
ринку праці. «Вирішення питань зайнятості населення 
та укомплектування компанії кваліфікованими кадрами 
можливе за умови тісної співпраці служби зайнятості 
з роботодавцями. На теперішній час більшість діючих 
підприємств нашого регіону є постійними клієнтами і 
надійними соціальними партнерами Одеської обласної 
служби зайнятості», – зазначив Сергій Гаценко.

Сьогодні в базі даних служби зайнятості зареєстровано 
96 тис. вакансій, але тільки для 7% вакансій роботодавці 
пропонують зарплату понад 10 тис. грн. Кожна п’ята 
вакансія містить пропозицію мінімальної зарплати (4173 
грн), а середня зарплата по всіх вакансіях в Україні стано-
вить лише 6200 грн на місяць.

Заробітна плата, яку пропонують роботодавці в Україні, 
в 4 рази менша, ніж та, яку українці можуть отриму-
вати за кордоном. Така значна різниця в оплаті праці 
спонукає наших співвітчизників до виїзду за кордон. За 
даними Міністерства соціальної політики України, 3,2 млн 
українців постійно працюють за кордоном та біля 9 млн 
працюють там періодично.

Останнім часом ми відчуваємо дефіцит кваліфікованих 
кадрів, який також пов’язаний із виїздом українців до 
інших країн. Якщо в січні-травні 2016 року на 1 вакансію 
претендували 9 шукачів роботи; у січні-травні 2017 року 
– 5 осіб, січні-травні 2018 року – 4 особи, то в січні-травні 
2019 року – лише 3 особи.

Отже зменшення претендентів на вакансії відбувається за 
рахунок непривабливості пропозицій українського ринку 
праці та втрати кваліфікованих фахівців, які працюють за 
кордоном.

У зв’язку з цим перед Державною службою зайнятості 
постало завдання щодо застосування принципово но-
вих підходів при наданні послуг шукачам роботи. На 
сьогодні вже активно використовуються такі методи, як 
профілювання-анкетування, завдяки якому визначається 
рівень мотивації та потенціал безробітного до працев-
лаштування та кейс-менеджмент – соціальний супровід 
безробітних, які належать до вразливої групи населення, 
та мають проблеми, які заважають їх працевлаштуванню 
(потреба щоденного догляду за престарілими родичами, 
неможливість влаштувати дитину до дитячого садочку, 
труднощі з професійним самовизначенням).

З початку 2019 року шукачів роботи у службі зайнятості 
обслуговують кар’єрні радники. Це якісно новий підхід до 
процесу працевлаштування. З урахуванням професійних 
та особистих якостей кожному шукачу роботи складається 
індивідуальний план дій щодо швидкого працевлаштуван-
ня та повернення  до активної зайнятості.

У сучасних реаліях підприємства зацікавлені у співпраці 
з центром зайнятості у формі рекрутингу. Робота рекруте-
ра полягає в підборі персоналу в штат компанії під замов-
лення роботодавця.

До переваг рекрутингового підходу відноситься те, 
що роботодавець не витрачає час на підбір кандидатів з 
великої кількості охочих осіб. Адже попередня співбесіда 

за вимогами роботодавця проводиться рекрутерами. Також  
не потрібно витрачати кошти, тому що подібна послуга 
надається саме в центрі зайнятості на безкоштовній основі. 
Роботодавцю не обов’язково розміщувати свої вакансії на 
платних ресурсах, він може скористатися ресурсами цен-
тру зайнятості. До того ж представникам малого бізнесу не 
обов’язково мати в штаті менеджера з підбору персоналу 
при умові співпраці з центром зайнятості.

Наступним кроком модернізації служби зайнятості є за-
провадження посади консультанта роботодавця. Це – осо-
бистий консультант роботодавця для вирішення кадрових 
та інших питань.

Отже сучасний ринок праці в Україні характеризується 
наявністю ряду проблем, але вирішення їх можливе за 
умови тісної співпраці служби зайнятості з роботодавця-
ми. 

Відділ інформаційної роботи
 Одеського ОЦЗ

«Повірити в себе, щоб у тебе повірили»

Дотримання гарантій праці та сприяння легальній зайнятості населення обговорили в Одесі

Власна справа: спробувати свої сили в сфері краси
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Історія та люди

Загальна інформація
Болгарія (болг. България) – держава 

у Південно-Східній Європі, розташо-
вана в східній частині Балканського 
півострова, займає 22% його території. 
Межує на півночі з Румунією – вздовж 
Дунаю, на півдні – з Грецією і Туреч-
чиною, на заході – з Сербією і Північ-
ною Македонією. На сході її омиває 
Чорне море. Загальна довжина держав-
ного кордону 2245 км, площа – 110,9 
тис. кв. км, населення – 7,5 млн (2010), 
столиця і найбільше місто – Софія, 
офіційна мова – болгарська, грошова 
одиниця – лев.

Болгарія є індустріальною країною з 
розвиненим сільським господарством. 
Економіка країни заснована на видо-
бутку металів, корисних копалин і пе-
реробці сировини. Одними з основних 
галузей економіки також є туризм і 
сфера послуг.

Болгарія є одним із засновників Орга-
нізації Чорноморського економічного 
співробітництва та Організації з безпе-
ки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) 
та членом міжнародних організацій: 

ООН, ЄС, НАТО, ВООЗ.
Найбільші міста країни, окрім сто-

лиці: Пловдив (382 тис.), Варна (365 
тис.), Бургас (226 тис.) Русе (167 тис.).

Найважливіше державне свято краї-
ни – День визволення від Османської 
імперії (1878) припадає на 3 березня.

Населення
Під час соціалізму в Народній рес-

публіці Болгарія населення зросло до 
9 мільйонів осіб. 9-мільйонний болга-
рин мав народитися у 1990-х роках, але 
після повалення режиму Тодора Жив-
кова цього не трапилось. Починаючи з 
1989 року, кількість населення почала 
знижуватися і за оцінками Національ-
ного статистичного інституту у 2010 
році в Болгарії проживало 7 576 751 
осіб. Природний приріст населення є 
негативним (-0,79% за 2009 рік) і тре-
тім найнижчим у світі. Тільки Чорно-
горія і острови Кука мають ще нижчі 
рівні зростання чисельності населення 
(-0,85% та -3,30%, відповідно). Серед-
ній вік болгар оцінюють у 41,4 роки 
(один з найнижчих у Європі), а трива-
лість життя, яка становить 73,1 роки, 
– одна з найвищих на континенті.

За даними перепису 2001 року, 83,9% 
населення країни складають болгари, 
в той час як інші дві найчисельніші 
етнічні групи – турки та цигани – ста-
новлять 9,4% та 4,7%, від населення 
відповідно.

Релігія
Більшість громадян Болгарії є пра-

вославними християнами. Згідно з пе-
реписом 2001 року, вони становлять 
82,6% населення країни, 12,2% грома-
дян сповідує іслам, 43,8 тис. католиків, 

42,3 тис. протестантів, 4% населення – 
віряни інших релігій.

Українська діаспора
Перші українці в Болгарії з’явилися 

в епоху Київської держави IX-XII сто-
літь. Це були переважно члени христи-
янських місій, які їздили до Першого 
та Другого Болгарського царства на 
навчання.

Постійна українська еміграція на те-
риторії Болгарії з’явилася у часи Запо-
різької та Задунайської Січі, зокрема 
у 1820-х роках велика група козаків 
оселилася в приморському селі Бяла, 
нащадки яких жили там до початку XX 
століття.

З відновленням болгарської держав-
ності 1878 року там постійно перебу-
вають українці – члени торгових та вій-
ськових місій Російської імперії. Після 
перемоги в Болгарії германофільських 
сил в цій країні оселився відомий укра-
їнський вчений Михайло Драгоманов, 
який викладав у софійському універси-
теті й був похований у Софії. У Болга-
рії неодноразово бувала поетеса Леся 
Українка.

Стала українська громада сформува-
лася у Болгарії після Першої світової 
війни. У міжвоєнний час там видава-
лися українські часописи, діяли това-
риства, творив видатний український 
скульптор Михайло Паращук (спроек-
тував будівлю Софійського державно-
го університету). Українська громада 
була налаштована антиросійськи та 
антибільшовицьки, що обумовило її 
участь у придушенні комуністичних 
заколотів. У 1930-х роках частина 
українського офіцерства емігрувала до 

Югославії.
За даними перепису населення 2000-х 

років, на території Болгарії прожива-
ють 4853 українців, з яких 1789 є бол-
гарськими громадянами, а 3064 – гро-
мадянами України, тобто мають право 
на постійне або тривале перебування. 
Вони здебільшого розрізнено мешка-
ють у великих містах Болгарії (Софія, 
Варна, Бургас).

На сьогодні в Болгарії офіційно існують 
7 українських організацій, є одне елек-
тронне видання «Болгарсько-українські 
вісті», в якому подається інформація про 
бізнес, політику, історію, культуру та 
спорт. Матеріали з України і про Украї-
ну публікуються українською мовою, а з 
Болгарії та про Болгарію – болгарською. 
Випускаються «Вісті» з літа 1998 року.

З початку 1990-х років у Софійсько-
му університеті з’явилась спеціаль-
ність – українська філологія. У 2001 
році вдова відомого україніста Петко 
Атанасова подарувала бібліотеку свого 
чоловіка для фундації «Мати Україна», 
чим було закладено основу української 
бібліотеки в Софії.

З 2005 року при Посольстві Украї-
ни в Республіці Болгарія організовано 
«Український клуб», головним завдан-
ням якого є сприяння проведенню зу-
стрічей представників української діа-
спори в Болгарії.

Частина українців Болгарії (переваж-
но із етнічно мішаних родин) після 
вступу країни до ЄС переїхала до Ні-
меччини та США.

Роман Кухаренко, 
власкор газети «Міграція»

Микола Корнилійович Пимоненко (9 
(21) березня 1862, Київ, Україна – 26 
березня (8 квітня) 1912, Київ, Україна) 
народився на мальовничій околиці Ки-
єва – Пріорці. Його батько, Корнилій 
Данилович Пимоненко, мав невеличку 
іконописну майстерню і був різьбярем. 
З одинадцятирічного віку майбутній 
художник їздив із батьком ближніми 
містечками і селами, де старший Пи-
моненко споруджував вівтарі й розпи-
сував церкви. 

Фахове навчання Пимоненко про-
йшов у іконописній майстерні Іванова. 
Але вчився він там недовго: здібного 
хлопця помітив Микола Мурашко – за-
сновник і беззмінний керівник Київ-
ської рисувальної школи, яка працювала з 

1875-го по 1901 рік, і невдовзі  юний Пи-
моненко став її учнем. 

1882 року Пимоненко вступив до 
Академії мистецтв як вільний слухач. 
Дуже швидко він здолав перші класи 
(курси) навчання – гіпсових голів, гі-
псових фігур – і був переведений до 
натурного класу. Його однокашника-
ми стали Валентин Сєров, Михайло 
Врубель, Сергій Васильківський. Утім 
через хворобу легенів та матеріальні 
нестатки він мусив покинути навчання 
й повернутися до Києва, де викладав у 
Рисувальній школі.

Першою самостійною картиною Пи-
моненко вважав «Гальорку», написану 
1885 року. Її герої – звичайні люди, які 
не мають грошей на місця в партері, 
але палко люблять мистецтво. Хоча 
картина має певні недоліки, насампе-
ред у рисунку, й надто прямолінійні 
репрезентації образів, вона визначила 
творчий шлях автора і його симпатії у 
виборі героїв. 

Від початку 1890-х років Пимоненко 
почав брати участь у виставках Това-
риства пересувних художніх виставок 
– найпопулярнішого художнього об’єд-
нання Російської імперії кінця ХІХ – 
початку ХХ століть, а 1899 року став 
його членом. Саме завдяки участі в 
діяльності та виставках цього товари-
ства роботи Пимоненка швидко стали 
надзвичайно популярними в усій кра-
їні. Люди знали його картини не лише 
завдяки виставкам, а й з огляду на ре-
продукції, які друкувалися в журналах 
і окремими аркушами.

Популярність набувала й гротескових 
форм. Поштова листівка з репродукцією  

картини «Додому», що зображувала ко-
зака напідпитку, якого чекає біля хати 
дружина з дубцем у руці, тисячами 
примірників розлетілася Росією. 

Пимоненка інколи називають «спів-
цем українського села». І це, безпереч-
но, правда. Дитячі враження від поїз-
док із батьком, любов до рідного краю 
знайшли відображення в багатьох його 
жанрових творах, присвячених повсяк-
денному життю, радощам і клопотам 
простих людей. Більшу частину цих 
робіт написано під Києвом, у Малю-
тинці, де художник із сім’єю жив що-
літа і де облаштував майстерню. Його 
«Весілля в Київській губернії» (1891), 
«Свати» (1893), «Ворожіння» (1893), 
«Біля колодязя (Парубки)» (1894), «На 
ярмарку» (1898), «Брід» (1901), «Гуси, 
додому!», «Суперниці. Біля колодязя» 
(1909), «Гопак» та багато інших робіт 
є яскравим свідченням залюбленості 
митця в Україну та глибокого знання 
ним повсякденного життя її людей. 

До речі, останнє із зазначених поло-
тен 1909 року придбав Лувр, а Миколу 
Пимоненка за цю картину удостоїли 
золотої медалі Салону де Парі Товари-
ства французьких живописців.

Полотен із трагічними чи гостродра-
матичними сюжетами у творчості Пи-
моненка небагато. Одне з них варто 
згадати. Відому картину «Жертва фа-
натизму», де зображено молоду, бідно 
вбрану чорноволосу єврейську дівчи-
ну, яку проклинає і ось-ось роздере 
натовп, написано під впливом події, 
що сталася в Кременці. Там однопле-
мінники мало не на смерть побили дів-
чину, яка заради коханого перейшла з 

юдаїзму в православ’я.
Не можна не згадати й історичної лі-

нії Пимоненкової творчості: його по-
гляд на минувшину – немов народна 
пісня про звитяжців-козаків. Згадай-
мо картини «У похід», «Повернення з 
походу», «Козаки на березі Дніпра», 
численні ескізи та начерки із цієї тема-
тики.

Утім, творча спадщина Пимоненка 
є значно ширшою за усталену у сві-
домості багатьох шанувальників мис-
тецтва схему. Він чудово розробляв і 
міські мотиви – варто згадати «Зустріч 
з земляком» (1908), «Вихід з церкви 
в Страсний четвер» (перший варіант 
цього полотна, під назвою «Страсний 
четвер», експонувався 1909 року на 
Мюнхенській виставці й був куплений 
для одного з місцевих музеїв), «Бесі-
ду», «Київський вокзал» та інші робо-
ти. Його картини не лишалися непомі-
ченими, їх охоче брали на виставки в 
Берлін, Париж, Лондон, Мюнхен. 

1904 року Рада Імператорської акаде-
мії мистецтв надала Миколі Пимонен-
ку звання академіка живопису.

Помер Микола Пимоненко 26 березня 
(8 квітня) 1912 року. Його мистецька 
спадщина – величезна. На посмертній 
виставці, що відбулася 1913 року в 
Академії мистецтв у Петербурзі, було 
представлено 184 картини, 419 етюдів 
і 112 малюнків. Значну кількість робіт 
Миколи Пимоненка має Національний 
музей мистецтв України – не лише в 
основній експозиції, а й у запасниках. 

Роман Кухаренко, 
власкор газети «Міграція»

Микола Пимоненко – художник широкого діапазону

Українці в Болгарії
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Дослідження в галузі технологій за-
хисту навколишнього середовища 
наштовхнуло  на думки щодо необхід-
ності перш за все привернути увагу 
до людини у філософсько-антрополо-
гічному вимірі в контексті сучасних 
проблем екології.  Людина водночас 
нищить навколишнє середовище та 
винаходить техногії захисту і їх вико-
ристовує. Тому вважаю важливим роз-
глянути  людське буття, яке онтолгічно 
розкивається у антропологічному вимі-
рі екологічної свідомості та розгорта-
ється у просторі екологічної культури.

Аналіз моїх власних досліджень, за-
снованих на комплексних анкетних 
опитуваннях та глибинних інтерв’ю 
надає можливості визначити логосний, 
енергійний та субстанційний виміри 
екологічної антропології та форм існу-
ючої екологічної культури. На підставі 
цього розроблено модель співвідно-
шення екологічної антропології та роз-
витку культури, також визначено шля-
хи комплексного розвитку екологічної 
культури як інституційного фактору у 

співвідношенні з міграційними проце-
сами.

Загальнозазначені джерела міграцій-
них процесів можуть бути поділені 
на політичні, соціальні, економічні та 
екологічні. Пошук кращих умов життя 
підштовхує людину до кардинальних 
змін у своєму житті, пов’язаних з по-
стійною чи тимчасовою зміною місця 
життя.  Причиною цього може стати 
не дуже висока ентропійна стійкість 
людини, яка пов’язана з втратою цен-
тру особистого буття, як основи зборки 
онтологічної багатомірності людини. 
Розцентрування людини (розвиток, як 
процес обратний звиванню) підсилює 
ентропійну дію біологочічних, соціаль-
них, політичних та економічних сил на 
різні буттеві рівні людини: дух, душу 
та тіло. Порушення цільності та цен-
трованості людини породжує та збіль-
шує міграційні процеси.  

Екологія людини розкривається у 
станах багатомірності внутрішнього 
світу, розглядає їх пошкодження та до-
помагає знайти напрямки їх виправлен-
ня.  Серед основних проблем екології 
людини можна відокремити гедонізм, 
який властивий майже всьому людству, 
і набуває свої специфічні форми в умо-
вах України. 

Виникає заволодіння гедонізмом сві-
домості людини та відповідно до цього 
виявляється прокрастинація та депре-
сія, які проявляються на різних рівнях-
соціально-економічного середовища та 
є одним  з онтологічних чинників ви-
никнення процесу міграції населення 
як масового явища. 

У дослідженнях В.І. Вернадського та 
його послідовників про ноосферу за-
пропоновано шлях досягнення гармонії 
між людиною, суспільством і приро-
дою і на цій основі вирішення еколо-
гічних проблем. У цій роботі головним 
фактором, що гармонізує відносини 
між суспільством та природою, і виді-
лена розумна діяльність громадської 
людини, яка здатна надати природному 

середовищу його здоровий стабільний 
стан. 

Екзистенції совісті онтологічно роз-
криваються в етичному відношенні до 
природи, що показано А. Швейцером 
в роботі «Культура і етика». Тут сфор-
мульовано найважливіший принцип бі-
оетики «благоговіння перед життям». 
Цей принцип розкривається в ідеях 
екологічної етики, біоетики, включаю-
чи біоетику в медицині. Ідеї Н.Н. Мо-
ісеєва про екологічний імператив, про 
коеволюції природи і суспільства, від-
били сучасний стан екологічної ситуа-
ції в світі і підходи до її стабілізації і 
поліпшення. Концепція сталого еколо-
гічного розвитку, вироблена та запро-
понована світовій спільноті кколектив-
но інститутами, заснованими ООН для 
вивчення проблем екології і включена в 
багатонормативні документи, прийняті 
на міжнародному, регіональних і наці-
ональних рівнях, – розкриває дискурс 
найважливіших аспектів гармонізації 
екологічного аспекту.  В.І. Вернадський 
зазначав, що людство в цілому являє со-
бою потужну силу, «перед його думкою 
і працею виникає проблема про пере-
творення біосфери в інтересах вільно 
мислячого людства як єдиного цілого».

За результатами досліджень (на під-
ставі аналізу опитувань серед різних 
груп)  встановлено: логосний вимір 
екологічної антропології обмежуєть-
ся побутовими уявами про екологічні 
процеси, що відповідно розкривається 
у стані екологічної культури. В енергій-
ному аспекті порушено прямий живий 
емпатичний контакт з навколишнім се-
редовищем і глибокий екзистенційний 
контакт з буттям природи, спостері-
гається невисокий рівень емоційного 
інтелекту тощо. У субстанційному ви-
мірі є проблеми з тілесною свідомістю 
і відповідно це розкривається у різ-
них формах тілесних взаємодій тіла з 
навколишнім середовищем. На підставі 
цього можливо розробити модель, яка 
поєднує логосний, енергійний та суб-

станційний вимір екологічної антро-
пології та визначає рівень екологічної 
культури.

Y=F (L, E, S), де відповідно Y – гра-
ничний рівень екологічної культури, 
L – рівень багатомірності екологічних 
смислів, E – рівень енергійної взає-
модії з навколишнім середовищем, S 
–  характеристика субстанційного рів-
ня взаємодії людини та навколишнього 
середовища.  Крім того, визначаються 
додаткові параметри екологічної чутли-
вості та екологічної інерції, взаємодія 
котрих визначає також рівень екологіч-
ної культури.  Гранична модель дозво-
ляє бачити єдність основних параме-
трів та їх взаємообумовленість. 

Комплекс заходів щодо підвищення 
рівня екологічної культури у логос-
ному, енергійному та субстанційному 
вимірах з урахуванням взаємодії еколо-
гічної чутливості та екологічної енер-
ції може бути здійснений на підставі 
використання у єдності управлінських 
систем Кайдзен, Шісти Сігма, Береж-
ливого виробництва та керованого 
хаосу. Створюються центри розвитку 
універсітетского типу, які є центрами 
порядку у просторі умовного екологіч-
ного хаосу, який створюється методами 
керованої хаотізації системи. Потім вся 
система онтологічно вибудовується на 
логосному, енергійному та субстанцій-
ному вимірі від цих центрів порядку.

Онтологічне розкриття сенсів та шля-
хів розвитку руху природи, проживан-
ня її болю та глибини, взаємодія з нею, 
ініційована відповідними центрами ек-
зистенційної мультіплікації може ство-
рити певний реінженірінг екологічної 
культури як на рівні окремої людини, 
так і всього суспільства. Погляд на весь 
світ, як на ойкумену, тобто власний дім 
безпосередньо змінить міграційні про-
цеси, як на рівні їх протикання в цілому 
та і на рівні внутрішніх мотивів. 

І.А. Чернілевська, 
позаштатний кореспондент газети

«Міграція»

Пенсионеры Приморского района, по-
лучающие социально-педагогическую 
услугу «Университет третьего возраста» 
направления «Украинская платформа 
многонациональной Одесчины», провели 
традиционные «Пушкинские чтения» – 
2019, на которые пригласили представи-
телей миграционной службы в Одесской 
области и гвинейца Матье. 

Каждый год программа «Пушкинских 
чтений», несложным условием  участия  
в которой является прочтение стихотво-
рения Александра Сергеевича Пушкина 
наизусть или с листа, а также дополнение 
декламации репликой, отражающей лич-
ное отношение к поэту и его творчеству, 
имеет свои особенности. 

«Пушкинские чтения» прошлых лет, 

безусловно, отражали пребывание Алек-
сандра Сергеевича Пушкина в Одессе 
в течение тринадцати месяцев ссылки.  
В Одессе Пушкин написал около трех 
глав романа в стихах «Евгений Онегин», 
завершил поэму «Бахчисарайский фон-
тан», написал значительную часть поэмы 
«Цыганы», создал более 30 лирических 
стихотворений. Поэт описал Одессу в 
«Евгении Онегине», чем выдал городу, по 
образному выражению поэта В.И. Туман-
ского, «грамоту на бессмертие».

«Пушкинские чтения» – 2019 имели яр-
кие моменты: доклад журналиста Виктора 
Вербицкого на украинском и выступление  
Матье из Гвинея-Конакри на французском 
языке.  

Африканский гость Матье прочитал сти-
хотворение А.С. Пушкина «Не пой, кра-
савица, при мне ты песен Грузии печаль-
ных…». По просьбе слушателей им было 
также прочитано письмо А.С. Пушкина 
от 9 сентября 1830 года из Болдино, тро-
гательно начинающееся обращением: 

«Моя дорогая, моя милая Наталья Ни-
колаевна, я у ваших ног, чтобы поблаго-
дарить вас и просить прощения за причи-
ненное вам беспокойство…». 

О себе гвинеец рассказал, что ему не-
давно исполнилось тридцать  лет. Он 

является футбольным тренером, имею-
щим лицензию, бесплатно тренирует де-
тей искателей убежища, беженцев и лиц, 
требующих дополнительной защиты.  
Также оказывает услуги переводчика в 
миграционной службе в Одесской облас-
ти для франкоговорящих африканцев на 
волонтерских основах. Пушкин для него 
является символом свободы и самовыра-
жения.                 

К слову сказать, сопровождали Матье 
представители миграционной службы в 
Одесской области Зоряна Кит и Евгений 
Юзик, не преминувшие возможности 
пригласить пенсионеров на мероприятие, 
посвященное Международному дню бе-
женца, проведение которого запланирова-
но 21 июня в Городском саду. 

Благодаря «Пушкинским чтениям» – 
2019, многие из присутствующих вспо-
мнили  широко известное выражение 
«Сколько языков знает человек, столько 
раз он человек». Образ же поэта и его жи-
зненный путь – ярчайший пример того, 
что в самых неблагоприятных обстоятель-
ствах в силах человека быть не жертвой, а 
победителем. 

Мария Фетисова, 
член национального Союза

 журналистов Украины

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У РАКУРСІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ ЛЮДИНИ

Ария африканского гостя на традиционных
 «Пушкинских чтениях» – 2019



Б е з о п л а т н і  в н е с к и  н а  п і д т р и м к у  г а з е т и  « М і г р а ц і я »  п р о с и м о  н а п р а в л я т и  н а 
п / р  2 6 0 0 8 0 0 0 0 3 2 7 7 6  ф і л і я  А Т  « У к р е к с і м б а н к »  м . О д е с а ,  М Ф О  3 2 2 3 1 3 , 

К о д  О К П У  2 4 5 4 1 9 1 8  Б Ф  « С п і в ч у т т я » .  Г а з е т а  « М і г р а ц і я » .

16 Калейдоскоп№(06) 208,
червень 2019

Головний редактор
Іван Петрович 
Супруновський

Засновник – благодійний фонд допомоги біженцям та переселенцям «Співчуття». 
Виходить за інформаційної підтримки ДМС України та за сприяння БФ «Співчуття».
Газета зареєстрована в Державній реєстраційній службі України 13.04.2012 р. 
свідоцтво серія КВ № 18832-7632ПР
Верстка та оформлення є інтелектуальною власністю редакції.
Редакція має право друкувати матеріали, не поділяючи точку зору авторів.

А дреса  редакції:
65107 м. Одеса, 

вул. Канатна, 83, каб. №719
Т/ф: (048) 728-15-92

www.migraciуa.сom.ua
e-mail: g.migraciya@gmail.com

Всеукраїнське інформаційно-аналітичне щомісячне 
видання. Виходить укр. та рос. мовами.

Газета надрукована у видавництві:
ООКП “Чорномор’я”

65072, м. Одеса, пл. Б. Дерев’янка, 1
Тел.: 649-888, 64-98-81.

Передплатний індекс 89611.
Зам.№729, Тираж 8541 екз.

МІГРАЦІЯ

Питання до кросворду:
За горизонталлю:
1. «Вистачить» одеською мовою. 3. 

Офіційна мова Ізраїлю. 6. 3,14. 8. Му-
зей у Парижі. 10. Зменшення в кілько-
сті, у вазі чого-небудь при плавленні, 

горінні, термічній обробці і т. ін. та 
деяких природних процесах. 12. Штат 
у США. 13. Протиракетна оборона. 15. 
«Пожирає» залізо. 16. Засоби масової 
інформації. 18. Син Авії – цар Иудей-
ського царства. 21. Мильна, але не 
піна. 24. Дикий кабан. 26. Велика кіль-
кість зв’язаних, скріплених мотузкою 
однорідних предметів. 29. Стиль музи-
ки, що виник із Хардкор-панку. 30. Рід 
деревних або кущових субтропічних 
рослин родини миртових; фейхоа. 32. 
Людина, яка, за Біблією, побудувала 
ковчег, що допоміг їй із сім’єю і тва-
ринами врятуватися від усесвітнього 
потопу. 33. Початок обіду. 34. Дев’ят-
надцята літера вірменської абетки. 36. 
Дрібна паразитична комаха, яка жи-
виться соком рослин. 37. Податок на 
додану вартість. 39. Поле живого ор-
ганізму. 41. Бразильський футболіст, 
один з найкращих бомбардирів Чем-
піонату світу 1962 року. 42. ...-кола. 
46. Нетрадиційний чоловік. 47. Марка 
радянських літаків. 50. «Чорнії брови, 
карії ...». 52. Сильне збудження. 54. 
Додаток до назви товариства, компанії 
тощо, який свідчить про їх обмежену 
відповідальність за зобов’язаннями. 
56. Винахідник телеграфу. 58. Дівоча 
врода. 59. Цирковий вигук. 60. Стиль 
джазової музики. 61. Народні збори у 
фінікійських містах-державах.

За вертикаллю:
1. Сімейний союз. 2. М’яч поза по-

лем. 3. Кім... Сен (комуністичний 
диктатор («великий вождь») Північ-
ної Кореї). 4. Російське телебачення і 
радіо. 5. Літак. 6. Молодша придворна 
посада. 7. Держава в Азії. 9. «Лада». 11. 
Розвага. 13. Священик. 14. Об’єднана 
держава Сирійської Республіки та Рес-
публіки Єгипет, що існувала з лютого 

1958 по вересень 1961 року. 17. Пошес-
на смерть. 19. Заразна хвороба одноко-
питих (може передаватись і людині), 
яка супроводжується появою гнійних 
пухирців у носоглотці та виразок на 
тілі. 20. Невелике, відносно ізольоване 
від інших подібних внутрішньовидо-
ве угруповання, для якого характерне 
підвищене, у порівнянні з популяцією, 
вільне схрещування роздільностатевих 
особин з різним генотипом (біол.). 22. 
Лікар. 23. Орган зору. 24. У давньорим-
ській міфології – богиня домашньо-
го вогнища. 25. Піклується про ефект 
поводження. 27. Курорт у Краснодар-
ському краї. 28. Штат у США. 30. Дія, 
учинок. 31. Художній фільм режисера 
Олександра Іванівського (кіностудія 
«Радянське кіно», 1928 р.). 35. Гамір. 
38. Число веселих гусаків у бабусі. 40. 
Місто на півночі Латвії, розташова-
не на кордоні з Естонією. 41. ... вона, 
воно. 43. Мілке, солоне, сезонне озеро 
в центрі Австралії. 44. Рублений хлів, 
у якому відгодовують свиней. 45. 24 
години. 46. Провідник, екскурсовод. 
48. Основний колір картини. 49. Був 
вигнаний з раю. 51. Частини особли-
вого призначення (військ.). 53. Боксер 
Мухаммед .... 55. Чотирнадцята літера 
вірменської абетки. 57. Операційна си-
стема. 58. Кілограм.

ШКОЛА
Ранок життя  починається з школи,

Перше кохання, – тебе не забути 
ніколи!

Мої однокласниці – білі берізки
У вас був закоханий, в кожну, 

хоч трішки. 
***

Тамара, Світлана, Тетяна та Оля!
Лине життя – така наша доля. 

На мене в житті ставили ставку –
Служив я в чинах, та вийшов 

в відставку. 
***

Кохав, одружився – життя йде по 
колу,

І знову я хочу вернутись у школу,
За збірну її зіграть по футболу.

Піти в турпохід, побігти, змагатись -
Навіки я в школі хотів би 

зостатитсь.
***

Вірші про кохання почав би писати,
Побачення в школі вам призначати,

Приходив би ранком, читав би 
книжки,

Всілякі завдання рішав залюбки. 
***

Свого однокласника Льошку просити

Знову ракету в дворі запустити.
Ракета злетіла  і прямо у стріху
Нам, хлопчакам усім на потіху.

***
Не сталось пожежі, а сталась подія,

Щиріна Льоні здійснилася мрія. 
Надалі в житті він став

 інженером,
Прославив ту школу, де був

 піонером.
***

Прославили школу і інші хлоп’ята,
Зігрівши на грудях значок депутата!

Шестеро наших погони носили,
Тож славно Вітчизні вони послужили.

***
Ти пробач, рідна школо, я не став 

генералом,
Бо по службі я йшов із відкритим 

забралом.
Я за спини своїх не ховався ніколи,

Бо знав, по життю – ще потрібно 
вертатись до школи. 

P.S. ДРУЗЯМ
Друже рідний, не гай почуття,

Не марнуй ні хвилини ніколи. 
Може статися так, що настане для 

нас Те неждане, що зветься «Ніколи»!

***
Так дружи і кохай,

Як не було до цього ніколи,
Бережи почуття і люби рідний край,
Може статися так, що до школи,

Вже не прийдеш ніколи!

Червень 2008 року

Відповіді до кросворду:
За горизонталлю:
1. Ша. 3. Іврит. 6. Пі. 8. Лувр. 10. Угар. 12. Юта. 13. Про. 15. Ржа. 16. 

ЗМІ. 18. Аса. 21. Опера. 24. Вепр. 26. Пака. 29. Емо. 30. Ака. 32. Ной. 
33. Закуска. 34. Тше. 36. Тля. 37. ПДВ. 39. Аура. 41. Вава. 42. Пепсі. 46. 
Гей. 47. Ант. 50. Очі. 52. Раж. 54. ЛТД. 56. Бодо. 58. Коса. 59. Ап. 60. 
Свінг. 61. Ам.

За вертикаллю:
1. Шлюб. 2. Аут. 3. Ір. 4. РТР. 5. Ту. 6. Паж. 7. Іран. 9. Ваз. 11. Гра. 13. 

Піп. 14. ОАР. 17. Мор. 19. Сап. 20. Дем. 22. Ескулап. 23. Око. 24. Веста. 25. 
Позер. 27. Анапа. 28. Айова. 30. Акт. 31. Ася. 35. Шум. 38. Два. 40. Апе. 
41. Він. 43. Ейр. 44. Саж. 45. Доба. 46. Гід. 48. Тло. 49. Адам. 51. Чоп. 53. 
Алі. 55. Тса. 57. ОС. 58. Кг.

ГОРОСКОП
на ЛИПЕНЬ 2019 року

Поетичним рядком

КРОСВОРД

Лев. Левам будуть не страшні ніякі негаразди і 
проблеми. Ви націлені на кар’єру, що вже додає 
оптимізму та рішучості. Якщо ви продовжувати-
мете в тому ж дусі, то гороскоп обіцяє не тільки 
прибуток, але і відкриття власної фірми.

Діва. Діва навіть не сумнівається, що ли-
пень подарує їй щастя, любов та професійні 
успіхи. Усе саме так і станеться, завдяки 
вашій впевненості, яскравому образу і твор-
чим задумам.

Скорпіон. Липень обіцяє не тільки нове 
місце роботи, але і жорстку боротьбу 
з конкурентами. Однак це більше тор-
кнеться тих, у кого є свій бізнес Якщо 
ви налаштовані на відпустку і подорож, 
то краще буде на якийсь час відійти від 
справ.

Стрілець. У колективі до Стрільця прислуха-
тимуться не тільки початківці, але й досвідчені 
фахівці. Що ж, у вас природний дар – зачарувати 
і вести за собою.

Козеріг. На жаль, сюрпризи і переміни 
бувають не тільки хороші, але й небажані. 
Саме останнє очікує на Козерога, як прогнозує 
гороскоп на липень. Головне – морально 
заспокоїтися і не панікувати. Запрограмуйте 
себе на все найкраще, і тоді воно обов’язково 
станеться.

Водолій. Водолію в липні доведеться по-
жинати щедрі плоди своєї праці. А також 
радіти довгоочікуваній зустрічі з коханою 
людиною. У фінансовій сфері все скла-
деться настільки сприятливо, що части-
ну грошей ви вирішите пожертвувати в 
благодійний фонд.

Риби. Якщо є щастя і успіх, то вони 
обов’язково проявляться у долі Риб 
в середині літа. Гороскоп обіцяє 
процвітання, прибуток і взаємні по-
чуття. Творчі Риби будуть з таким 
натхненням реалізовувати проекти, що 
завоюють визнання і славу вже на по-
чатку місяця. 

Овен. Вам доведеться працювати в ав-
ральному режимі, щоб усе вчасно зроби-
ти і отримати гроші. Хоча роботи ви не 
боїтеся, але перешкоди на шляху до цілі 
можуть ввести вас в оману. 

Телець. Чудовий місяць, коли сонце буде не 
тільки гріти своїм промінням, але і давати за-
ряд бадьорості для активної роботи. Пригоди, 
подорожі, знайомства і душевні бесіди з родича-
ми – усе це чекає на вас.

Близнюки. Цей місяць принесе вам стільки 
усього оригінального і несподіваного, що 
ви здивуєтеся. В особистій і професійній 
сфері у Близнюків багато подій розгорта-
тимуться в стрімкому темпі.

Рак. Для цього знака липень – це місяць, 
повний несподіванок. Комусь доведеть-
ся працювати з ранку до ночі, а хтось 
відправиться на курорт. Самі вирішуйте, 
що для вас важливіше – прибуток чи 
відпочинок. 

Терези. Хіба можна не стрибати і не співати 
від радості, якщо нарешті зустрів кохану 
людину, отримав нову перспективну робо-
ту, а грошей – повні кишені? Тим більше, 
що все це не просто так звалилося на голо-
ву Терезів. 


