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21 листопада - День гідності та свободи

Заяву на оформлення біометричного
паспорта відтепер можна заповнити
онлайн

Революція Гідності, війна за незалежність
додали до історичної когорти звитяжців тисячі
сучасних українських героїв – Президент

Гідність та свобода для українців – це не просто слова. Для нашого народу – це сенс
життя та сенс боротьби за свою землю, незалежність. І Революція Гідності стала логічним
продовженням споконвічного прагнення українців до омріяної свободи. Про це у День
Гідності та Свободи сказав Президент Петро Порошенко в ході робочої поїздки на Житомирщину.
«Сьогодні Україна відзначає п’яту річницю початку Революції Гідності – Євромайдану –
мирного протесту за наше європейське майбутнє», – сказав Петро Порошенко.
«Гідність та Свобода. Для українців – це не просто слова. Для нашого народу – це сенс
життя протягом усіх віків. Це боротьба за свою землю, за самостійність, за незалежність.
Революція Гідності стала логічним продовженням споконвічного прагнення до омріяної
свободи волелюбного народу, який ніколи не мирився з тиранією та диктатурою», –
наголосив Президент.
president.gov.ua

24 листопада – День пам’яті жертв
Голодомору в Україні

Україна вшанувала пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Цього року виповнилася 84-та річниця організованого
комуністичною владою СРСР геноциду
українського народу – Голодомору 19321933 років. За даними дослідження,
проведеного Інститутом демографії та

соціальних досліджень імені М. В. Птухи
НАН України спільно з американськими
науковцями, в Україні в 1932-1934 роках
від голоду померло близько 4 мільйонів
осіб, або 13% усього населення. У Києві
та інших містах України відбулися жалобні
заходи на вшанування пам’яті жертв Голодоморів.
Світовий конгрес українців у ці тижні організував вшанування пам’яті пам’яті загиблих від голоду в 32-х країнах світу. Тема
заходів була: «Голодомор не зламав». Цього року національні пам’ятні заходи були
присвячені людям, які змогли реалізувати
себе, незважаючи на пережите в 1932-1933
роках.
unian.ua

Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк разом з Головою
Державного агентства з питань електронного урядування Олександром Риженком та президентом фонду «Східна
Європа» Віктором Ляхом презентував
нову онлайн-послугу, за допомогою якої
громадяни можуть внести онлайн свої
персональні дані для оформлення біометричних документів. Це скоротить час їх
особистого візиту до підрозділів ДМС.
В чому суть?
Донедавна громадяни для оформлення
біометричних документів мусили дистанційно записатись до електронної черги та сплатити відповідні адміністративні
збори. Відтепер, водночас із записом до
е-черги та завчасної онлайн-оплати, заявники можуть заповнити інтерактивну
форму, вказавши свої персональні дані.
Після оброблення цієї інформації
онлайн-сервіс згенерує форму з QRкодом. QR-код міститиме персональні
дані заявника, а сама форма – ще й
вичерпний перелік документів, які слід
мати під рукою під час особистого візиту
до підрозділу ДМС.
На місці співробітник зчитає QR-код
сканером – інформація миттєво потрапить до бази даних. Працівникові міграційної служби залишиться тільки звірити
її з оригіналами документів.
Варто зазначити, що персональні дані,
які вносить заявник, не зберігаються на

серверах міграційної служби. Тож електронна послуга, окрім того, що є зручною, – ще й безпечна.
Загалом на першому етапі електронна
послуга буде доступною для оформлення закордонного паспорта та ID-картки
у будь-якому з підрозділів міграційної
служби у місті Києві. Однак найближчим
часом нею зможуть скористатися жителі
всіх регіонів України.
Електронна послуга доступна на сайті
Державної міграційної служби України dmsu.gov.ua а також – на Урядовому
порталі kmu.gov.ua у розділі «Електронні
послуги».
dmsu.gov.ua

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 20 грудня 2018 року закінчується передплата на газету «Міграція» на 2019 рік. Ви ще можете передплатити її у зручний для вас час у
будь-якому відділенні «УКРПОШТИ». НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89611
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П. Порошенко підписав закон про введення воєнного стану в Україні
Президент Петро Порошенко підписав законопроект №9338, яким передбачається введення воєнного стану в Україні.
Згідно з указом глави держави, воєнний стан триватиме 30 діб на території 10ти областей: Вінницької, Луганської, Донецької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Херсонської, Запорізької, а також у внутрішніх
водах Азово-Керченської акваторії.
24tv.ua

Томос – це грамота про нашу духовну незалежність – Президент привітав українців із рішенням Синоду Вселенського Патріархату

Глава Уряду про поточну ситуацію в країні: Живіть
звичайним життям, працюйте та навчайтеся

Президент України Петро Порошенко привітав українців із сьогоднішнім рішенням
Святого Священного Синоду Вселенського Патріархату та повідомив, що Синод затвердив також текст Томосу про надання незалежності українській церкві.
Глава держави також повідомив, що Синодом прийнято рішення про скликання Об‘єднавчого Православного Собору, дату проведення якого незабаром оголосить Патріарх
Варфоломій, а учасники Собору оберуть предстоятеля незалежної Автокефальної Православної Церкви України і йому і буде вручено Томос про автокефалію.
«Дорогі українці, сьогодні на Святому Священному Синоді Вселенського Патріархату
ухвалені історичні рішення про створення Автокефальної Української Православної церкви», – сказав Президент.
«Томос – це грамота про нашу духовну незалежність. Українська Церква стає однією з
п’ятнадцяти самостійних православних церков, із яких і складається Вселенське Православ’я», – додав Петро Порошенко.
president.gov.ua

Україна закрила в’їзд для чоловіків з Росії у віці
16-60 років

В прикордонних пунктах пропуску
діють посилені заходи контролю
У зв’язку з воєнним станом Україна
закрила в’їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації у віці
від 16 до 60 років. Про це на нараді у
президента заявив голова Державної
прикордонної служби Петро Цигикал.
За його словами, посилено заходи
контролю здійснюється, насамперед,
щодо російських громадян.

«У пунктах пропуску здійснюється
посилені заходи контролю. Насамперед, відносно громадян Російської Федерації. Не пропускаються громадяни
РФ у віці від 16 до 60 років чоловічої
статі», – заявив Цигикал.
У свою чергу президент Петро Порошенко зазначив, що ці заходи повинні
перешкодити Росії формувати загони
приватних армій на українській території.
«Ще раз: чоловіча стать з 16 до 60 років, застосовуються обмеження, крім
гуманітарних випадків, будуть чітко
виписані в інструкції», – підкреслив
він. Нагадаємо, раніше повідомлялося,
що Україна заборонила в’їзд до Криму для ноземців. З 29 листопада,
адміністративний кордон з окупованим
півостровом можуть перетинати виключно громадяни України. Обмеження
діятимуть протягом дії воєнного стану.
rbc.ua

Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман закликав громадян Україні не
піддаватися панічним настроям у зв’язку
із введенням в 10 областях України воєнного стану, а спокійно жити звичайним
життям, навчатися і працювати спокійно.
Про це він сказав, відкриваючи засідання
Уряду.
«Я розумію, що рішення Парламенту
сприймається складно. Розумію, що відчувають люди. Але я хочу наголосити.
Все, що ухвалено, – це відповідь на агресивні і безпрецедентні дії, що відбулися

останнім часом з боку збройних сил Росії
проти українських моряків. Всі бачили ці
цинічні відеокадри, які описували ситуацію», – сказав Володимир Гройсман.
Він нагадав, що сектор безпеки та оборони, сфера охорони життя військових та
їх соціальний захист – завжди був одним
з пріоритетів.
«І зараз ми всі працюємо над тим, аби
мобілізувати світ і повернути наших моряків, – сказав Володимир Гройсман. Ми
вже майже п’ятий рік живемо в умовах
агресії Росії. Тож маємо бути сильними та стійкими. Збройні Сили України,
Уряд, місцеві органи влади зроблять все,
аби підвищити рівень безпеки та оборони всередині країни. Українці, живіть
звичайним життям – працюйте, навчайтеся, народжуйте дітей. Але треба завжди бути готовим відбити агресію. Для
нас важливо бути сильними економічно
та фінансово заможними».
kmu.gov.ua

Азовське море не є і бути не може власністю
Російської Федерації – це міжнародні води, –
Андрій Парубій

Голова Верховної Ради України, перебуваючи з візитом у Королівстві Бельгія,
на запитання журналістів, чи обговорювались з Генеральним секретарем НАТО
можливі спільні дії у разі подальшої ескалації в акваторії Азовського моря, зазначив, що «проговорювали збільшення
присутності військових кораблів в Чорному морі і повітряного контролю».
За його словами, європарламентарії запропонували надіслати європейські кораблі для проходження в порт Маріуполя
через Керченську протоку для того, «щоб
продемонструвати Путіну, що Азовське
море не є і бути не може власністю Російської Федерації – це міжнародні води».
«Ці провокації мають бути зупинені, і
міжнародна спільнота має продемонструвати, що ніхто не може поставити

під сумнів статус цих вод», – наголосив
Голова Парламенту.
А. Парубій також повідомив, що «у найближчий час, можливо навіть в найближчі
години, ми отримаємо публічну реакцію
Північно-атлантичної Ради на ці події,
які відбулися в Україні, на черговий акт
Російської агресії».
rada.gov.ua

У Державній міграційній службі України
В Україні протягом останніх 3 років біля
8,5 тис. ромів отримали документи

У Тірані (Албанія) відбулася зустріч Експертного
Комітету у справах Рома та
Мандрівників Ради Європи
(CAHROM). Темою зустрічі
стало обговорення практик
та досвіду вирішення проблем доступу представників
ромської громади до ідентифікаційних документів у
балканських країнах, Італії та
Україні.
Від Державної міграційної
служби України на зустрічі
були присутні С.М. Донський
– директор Департаменту організаційного забезпечення
ДМСУ та С.О. Гунько – начальник управління комунікацій та електронних сервісів
ДМСУ.

Серед основних проблем,
які призводять до ускладнень
в отриманні ідентифікаційних документів представниками ромської громади,
є складність отримання свідоцтв про народження та документів, які підтверджують
належність до громадянства
України. Також подекуди виникають ускладнення із ідентифікацією, оскільки особа
може бути документованою
в Україні виключно якщо її
особу встановлено відповідно до чинного законодавства.
Ефективна співпраця та
спільні зусилля Державної
міграційної служби, Міністерства юстиції, місцевих
органів влади, ромських

медіаторів, представників
неурядових та міжнародних організацій, зумовлюють постійне зростання
кількості фактів успішного документування ромів в
останні роки. Лише протягом
останніх трьох років в Україні біля 8,5 тис. ромів отримали паспорт громадянина
України.
Людина без документів – це
людина без прав та обов’язків, невидима для держави.
Відсутність ідентифікаційних документів призводить
до порушень прав людини
та зростання злочинності.
Саме тому документування
ромів має бути одним з головних пріоритетів не лише
міграційної служби та інших
органів влади, але й місцевих
громад, де компактно проживають роми.
Державна міграційна служба співпрацює з медіаторами, правозахисниками та
представниками неурядових
організацій в рамках виконання Урядового Плану заходів щодо реалізації Стратегії
захисту та інтеграції в українське суспільство ромської
національної меншини на
період до 2020 року.
dmsu.gov.ua

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА ТА РЕДАКЦІЯ
ГАЗЕТИ «МІГРАЦІЯ»

ВІТАЮТЬ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

Начальника ГУ ДМС України
в Закарпатській області
Ігоря Володимировича
Михайлишина

Бажаємо Вам міцного здоров’я, миру, злагоди та подальших успіхів у Вашій
професійній діяльності!

У власників ID-карт не виникне жодних проблем при голосуванні
на майбутніх виборах Президента України

Голова Центральної виборчої комісії
Тетяна Сліпачук на прес-конференції
«Перші кроки та найближчі плани ЦВК»
повідомила, що Закон України «Про вибори Президента України» не враховує
існування ID-картки, тому для її власників буде неможливо забезпечити деякі
передбачені законодавством процедури.
Державна міграційна служба України
наголошує на тому, що паспорт громадянина України у формі ID-карти є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Цей
документ є підставою для отримання
виборчого бюлетеня на виборчих дільницях та надає право голосу на виборах Президента України особам, яким на день
виборів виповнилося 18 років. Відтак

власники ID-карт жодним чином не можуть бути обмежені в праві голосу на
майбутніх виборах Президента України.
При цьому нова ID-картка до завершення паспортної реформи використовується в Україні нарівні з попереднім зразком паспорта громадянина України у
формі книжечки (зразка 1994 року), що
видавався громадянам раніше.
Водночас викладена Головою ЦВК інформація стосується здебільшого кандидатів на пост Президента України,
оскільки ЦВК реєструє зазначених осіб
за умови отримання вичерпного переліку документів, серед яких – ксерокопії першої та другої сторінок паспорта
громадянина України та сторінок, де
зазначаються відомості про його місце
проживання.
Нагадаємо, що використання ID-картки, запровадженої у січні 2016 року для
заміни паперового паспорта громадянина Україні зразка 1994 року, є черговим
кроком української держави у напрямі
євроінтеграції та розвитку електронного
урядування в Україні.
dmsu.gov.ua
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У МВС обговорили питання
фотографування на документи для
деяких категорій осіб

У Міністерстві внутрішніх справ відбулася координаційна нарада, під час якої
обговорили питання фотографування на
документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, для деяких категорій осіб.
Захід відбувся за участі заступників Міністра внутрішніх справ Тетяни Ковальчук,
Сергія Гончарова, а також Голови Державної міграційної служби Максима Соколюка, представників органів влади, мусульманської спільноти та інших релігійних
течій та конфесій.
Тривалий час до МВС надходили численні звернення з проблемних питань, з
якими стикаються представники різних
віросповідань. Питання стосувались фотографування для оформлення документів,
що посвідчують особу, зокрема паспортів
громадянина України та паспортів для виїзду за кордон, посвідок на постійне або
тимчасове проживання та посвідчень біженців або осіб, які потребують додаткового захисту тощо.
Запит суспільства послужив причиною
скликання наради, яка була націлена на пошук шляхів вирішення цього гострого питання з максимальним урахуванням його
специфіки.
«У нас є Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус. Ним встановлено, що документи,
котрі посвідчують особу, виготовляються
відповідно до вимог державних та міжнародних стандартів з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної
авіації (ICAO) і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їхню підробку»,
– сказала заступник Міністра внутрішніх
справ Тетяна Ковальчук.
Вона також наголосила, що чинним на
сьогодні державним стандартом установлено, що фотографування для паспортів
здійснюється виключно без головних уборів.
«Ми маємо зробити все, аби надати можливість особам, які належать до різних
релігійних течій та конфесій, фотографуватися на документи без порушення їх
релігійних переконань. Вирішення цього
питання у масштабах України лежить виключно в площині зміни стандартів», – зауважила Тетяна Ковальчук.
«З огляду на наявність такої актуальної
проблеми нам було необхідно зібратися
разом на координаційній нараді та знайти

шлях до вирішення цієї проблеми. Лише
конструктивний діалог допоможе пізнати
проблему на глибинному рівні та досягнути консенсусу. Ми зацікавлені в сприянні
та підтримці кожного», – наголосив Сергій
Гончаров.
Зі свого боку, Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк
додав, що МВС разом із ДМС налаштовані
на владнання проблеми, яка гостро стоїть
для деяких представників релігійних течій
та конфесій, і дійсно було знайдено вірний
шлях для її вирішення. Зі зміною Державного (національного) стандарту буде досягнуто принципу дотримання встановлених ІСАО обов’язкових та факультативних
елементів ідентифікації особи з урахуванням особливих випадків фотографування.
Представники мусульманської спільноти
та інших релігійних течій і конфесій висловили свою підтримку запропонованим
шляхам вирішення цієї проблеми та вдячність МВС та ДМС за відкритість до подальшого діалогу.
Міністерство внутрішніх справ спільно з Державною міграційною службою
звернулося до ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості» з
проханням переглянути стандарти фотографування на документи.
Генеральний директор ДП «Український
науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та
якості» підтвердила, що Науково-дослідним, проектно-конструкторським та технологічним інститутом мікрографії, на
який покладено здійснення функцій секретаріату технічного комітету стандартизації,
підтримано необхідність перегляду ДСТУ
1303-94, з огляду на його невідповідність
розвитку сучасних технологій та зазначила, що перегляд цього стандарту включено
до плану роботи інституту.
dmsu.gov.ua

Представники ДМС взяли участь у заході,
присвяченому подоланню безгромадянства в Україні

У Києві було відзначено 4-річчя Глобальної кампанії з викорінення безгромадянства
до 2024 року #IBelong (Я належу). У заході
взяли участь представники Агентства ООН
у справах біженців (УВКБ ООН), Державної
міграційної служби України, різних міністерств та державних органів влади України,
народні депутати, а також представники міжнародних та неурядових організацій.
Від ДМС участь у заході взяли заступник
директора Департаменту у справах іноземців
та осіб без громадянства Ольга Валетенко і
начальник Управління комунікацій та електронних сервісів Сергій Гунько.
Особа без громадянства (або апатрид) є особою, яка не має громадянства жодної країни, і
тому не може мати доступу до основних прав
людини й, відповідно, користуватись ними.
Точну кількість таких людей визначити доволі складно.
Наразі активно підтримується вирішення

проблем безгромадянства шляхом внесення
змін до законодавства й спрощення процедур. Таким чином буде зменшено число випадків безгромадянствау державі. Зокрема,
для забезпечення кращої ідентифікації та захисту осіб без громадянства було розроблено
Проект Закону України № 9123 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо визнання особою без громадянства»,
який зареєстрований у Верховній Раді у вересні 2018 року. Ухвалення закону очікується
до кінця поточного року.
dmsu.gov.ua
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У територіальних міграційних службах України

Керівники усіх територіальних підрозділів ДМСУ взяли участь у заходах
з нагоди Дня Гідності України та Дня пам’яті жертв Голодомору

На Тернопіллі відбувся кущовий семінар
для працівників Управлінь ДМС західного
регіону

На Тернопіллі нещодавно
зустрічали гостей із апарату ДМС України та управлінь міграційної служби
Львівської, Хмельницької,
Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської та
Чернівецької
областей.
Міграційники зібралися на
кущовому семінарі для обговорення актуальних питань службової діяльності.
Також на заході були присутні представники регіональних Центрів надання
адміністративних послуг
та обласних управлінь юстиції.
На початку заходу із вітальним словом до колег звернувся начальник
Управління ДМС України
в Тернопільській області
Ярослав Давибіда: «Маємо
за честь проводити такий
масштабний захід і вітати
гостей у нас на Тернопіллі.
Хочеться вірити, що цей
семінар посприяє розвитку міграційної служби і
акумулюванню зусиль у

нашій професійній діяльності. Сподіваюся на те,
що спільні напрацювання
знайдуть продовження у
застосуванні міграційного законодавства і допоможуть ефективніше втілювати його на практиці.
Отож, бажаю усім продуктивної роботи і гарних
вражень від перебування у
нашій області».
Протягом дня міграційники обговорювали законодавче регулювання питань,
пов’язаних з оформленням
біометричних документів,
що посвідчують особу і
громадянство, труднощі,
які виникають у органів
реєстрації під час здійснення повноважень у сфері
реєстрації фізичних осіб,
а також правові підстави
оформлення
іноземцям
посвідок на постійне та
тимчасове
проживання.
Проаналізували і недоліки,
які допускають працівники
територіальних підрозділів
при формуванні статистичної

звітності ДМС.
Заступник директора Департаменту ДМС у справах іноземців та осіб без
громадянства Ольга Валетенко розповіла, що це
вже третій кущовий семінар цього року і подібні
заходи продемонстрували
свою ефективність: «Ми
збираємо по регіонах наші
територіальні підрозділи
для обговорення найбільш
важливих і проблемних
питань повсякденної діяльності, для обміну досвідом. Це також можливість
для наших колег, які безпосередньо працюють на
місцях, поспілкуватися із
людьми, які розробляють
законодавство та керують
процесом».
Ольга Валетенко переконана, що подібну практику
органи ДМС продовжуватимуть і наступного року.
Управління ДМС
в Тернопільській області

У Козятині, що на Вінниччині відкрито ЦНАП

Начальник міграційної служби Вінниччини взяв участь у відкритті ЦНАПу в м.
Козятин.
Відтепер мешканці Козятина та району
мають змогу оформити паспорт громадянина України у вигляді ID-картки та
паспорт громадянина України для виїзду
за кордон з безконтактним електронним
носієм у місцевому Центрі надання адміністративних послуг.
26 листопада 2018 року о 16:00 годині
привітати громаду міста завітали голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій, начальник
управління ДМС України у Вінницькій
області Борис Наливайко та міський голова міста Козятина Олександр Пузир.
«Козятинська громада досягла значних
успіхів у надані адміністративних послуг. А відсьогодні розпочинається
оформлення та видача ID-карток і закордонних паспортів. Цей крок є абсолютно логічним і громада міста стає на

крок ближче до сусідів. Усе, що робить
ваша міська рада, є прикладом для інших. ЦНАПи – це перш за все якісна та
вчасна послуга, і засіб протидії корупції.
Через такі прозорі офіси ми можемо викорінити дане явище, адже для надання
адміністративної послуги громадянину
окремий кабінет чиновнику не потрібний. Тож бажаю, аби ваш ЦНАП став показовим не лише для ОТГ, а й для інших
районних центрів», – зазначив Валерій
Коровій.
Борис Наливайко привітав мешканців
міста Козятина із запровадженням Центру надання адміністративних послуг та
повідомив, що Козятинським РВ УДМС
у поточному році оформлено 2182
паспорти у вигляді ІД-картки та 4059
закордонних біометричних паспортів.
До бюджету району по лінії міграційної
служби за надані адміністративні послуги надійшло 1 млн 472 тис. гривень. Крім
цього, Борис Наливайко пообіцяв із свого боку методичну і практичну допомогу
у роботі з питань міграційної служби.
«Сьогодні ми стали ще на крок ближче до наших мешканців і це дуже відповідальна послуга. Працівники Центру пройшли стажування та навчання в
Управлінні міграційної служби області,
тож послуги із оформлення та видачі
ID-карток та закордонних паспортів надаватимемо швидко і якісно», – повідомила керівник Центру Оксана Бортняк.
Управління ДМС
в Вінницькій області

У Чернівцях проведено тренінг МОМ з питань
оцінювання державних службовців

Психологічним та правовим аспектам оцінювання
результатів службової діяльності державних службовців був присвячений тренінг за участі ліцензованого
тренера МОМ, завідувача
сектору персоналу УДМС у
Чернівецькій області Ельвіри Сулім, представників
МОМ Едіти Шостак (Республіка Польща) та Романа
Горбового (Україна), заступника начальника Управління персоналу ДМС України,
начальника відділу управління керівними кадрами
територіальних органів та
підвідомчих установ Ірини
Сулимко, т.в.о. керівника
Міжрегіонального Управління нацдержслужби у
Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській
областях Тетяни Лукащук,
керівників структурних підрозділів Управління.
Учасники тренінгу обговорили правові та психологічні аспекти оцінювання,

вивчили основні критерії
плану оцінювання та алгоритм дій при його проведенні.
Вмінню долати комунікаційні бар’єри під час співбесіди, опануванню техніки
формулювання питань та
зчитування невербальних
сигналів сприяли також театралізовані етюди, в яких
розігрувалося спілкування
умовного керівника з умовним учасником оцінювання.
«Кінцева мета оцінювання
– не покарання працівника,
а об’єктивний, неупереджений, ґрунтовний аналіз
результатів його роботи,

мотивування до більш якісного виконання службових
обов’язків та кар’єрного
зростання», «Ми не маємо
права оцінювати людину як
особистість. Але спонукати
її до прояву найкращих фахових якостей досвідчені грамотні керівники та кадровики
можуть та повинні», – наголошували спікери.
Результатом такої копіткої
системної роботи буде якісне підвищення кадрового
складу ДМС та, як наслідок,
покращення ефективності
служби в цілому.
Управління ДМС у
Чернівецькій області

УДМС України в Черкаській області відвідав головний
редактор газети «Міграція»
На Черкащину завітав головний редактор газети «Міграція», член Колегії ДМС України І.П. Супруновський.
Разом із начальником УДМС України в
Черкаській області І.В. Шапраном він
відвідав кілька територіальних підрозділів міграційної служби області.
Під час робочої зустрічі було обговорено низку питань, що виникають під
час надання адміністративних послуг
громадянам та, водночас, цікавлять читацьку аудиторію інформаційно-аналітичної щомісячної газети «Міграція».
Це, насамперед, документування біометричними документами як громадян
України, так й іноземців, дозволений
строк перебування на території України для іноземних громадян та способи
його обчислення, підстави отримання
громадянства тощо.
І.В. Шапран зазначив, що співпраця
міграційної служби з періодичним виданням, яке висвітлює міграційні процеси в країні, надзвичайно важлива.
«Міграція» виступає каналом зв’язку
між міграційниками та читачами, адже
сфера діяльності міграційної служби
привертає до себе увагу людей різного
віку, соціального становища та рівня
освіти. Як результат − теми, які висвітлюються на шпальтах газети, вже не

сприймаються як вузькопрофільні, а
зацікавлюють дедалі ширше коло осіб
не тільки на Черкащині, а й по Україні
в цілому. А зустрічі головного редактора видання з працівниками міграційної
служби та безпосередньо з громадянами – отримувачами адміністративних
послуг, які надаються Державною міграційною службою України, дозволяють якнайкраще дослідити потреби
читацької аудиторії газети «Міграція».
Управління ДМС
в Черкаській області

Турбота про майбутнє дітей – наша спільна справа

У приміщенні Бородянської загальноосвітньої школи № 2 відбувся семінар-нарада за участю начальника Бородянського РВ УДМС України в Київській
області С.Г. Колосовської, начальника
відділу освіти Бородянської РДА В.М.

Кухар та директорів навчальних закладів
Бородянського району Київської області.
В умовах підготовки майбутніх випускників до здачі ЗНО особливу увагу було
приділено темі документування учнів
випускних класів та дітей, які досягли
чотирнадцяти років, паспортом громадянина України у формі ID-картки.
Актуальним було питання оформлення
паспортного документа тим громадянам,
які через свої релігійні переконання не
бажають отримувати ID-картку.
Начальник Бородянського РВ УДМС
України в Київській області С.Г. Колосовська провела змістовну та цікаву бесіду з
освітянами та відповіла на запитання, які
сьогодні турбують наших громадян.
Управління ДМС
у Київській області

У територіальних міграційних службах України
На Запоріжчині міграційна служба підписала
меморандум про співпрацю з Головним територіальним
управлінням юстиції
Між Управлінням ДМС
України в Запорізькій області в особі начальника
Олександра Харіни та Головним
територіальним
управлінням юстиції у Запорізькій області в особі
Сергія Васильцова було
підписано Меморандум про
обмін інформацією.
У документі визначена організація відносин та процедура обміну інформацією між сторонами з метою

забезпечення законності,
доступності громадян до
адміністративних послуг,
які надаються структурами,
а також попередження створення підстав для незаконного перебування іноземців
та осіб без громадянства на
території України. Згідно
з підписаним Меморандумом, сторони мають намір
забезпечувати одна одній
всебічну підтримку для розвитку співробітництва та

інформувати одна одну про
заходи, спрямовані на його
розвиток.
Під час підписання документа Олександр Харіна
відмітив, що співпраця між
службами значно полегшить життя городянам, які
звертаються з різними питаннями до обох структур.
«На жаль, на сьогодні ще є
невеликі проблемні питання щодо виключних випадків, які стосуються українців із зони проведення ССО
та тимчасово окупованої території АР Крим. Підписання договору про співпрацю
– це крок на зустріч у вирішенні таких проблем», – наголосив начальник Управляння міграційної служби.
Управління ДМС
в Запорізькій області

У Миколаєві відбулось засідання круглого столу з нагоди
Всесвітнього дня дитини та Дня спільних дій в інтересах
дитини

Начальник УДМС України в Миколаївській області Володимир Іванов взяв
участь в засіданні круглого столу за тематикою «Проблемні питання реалізації
та захисту прав дітей» з нагоди Всесвітнього дня дитини та Дня спільних дій в
інтересах дітей.
Захід було організовано службою у
справах дітей Миколаївської міської ради
із залученням представників державних
та громадських організацій, установ –
субʼєктів соціальної роботи з дітьми,
батьків – вихователів дитячих будинків
сімейного типу, прийомних батьків та
опікунів з метою обговорення та визначення шляхів розвʼязання проблемних
питань реалізації та захисту прав дітей.
Круглий стіл відбувся в приміщенні Миколаївської міської ради.
На засіданні круглого столу обговорювались питання координації спільних дій
органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в інтересах дітей,
реалізація законів України # ЧужихДітейНеБуває, права дітей на реєстрацію
місця проживання, реалізація прав дітей
на отримання паспортів громадянина
України, виконання судових рішень в інтересах дітей, патронат і наставництво та
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У Полтаві, за участю заступника Міністра, відбулося
засідання круглого столу з питань протидії торгівлі
людьми

У Полтавській облдержадміністрації
відбулося засідання круглого столу з питань перевірки стану виконання Полтавською облдержадміністрацією Закону
України «Про протидію торгівлі людьми».
Засідання моніторингової групи відбулося під головуванням заступника Міністра соціальної політики України Наталії
Федорович. Серед учасників від Полтавщини був заступник голови Полтавської облдержадміністрації Олег Пругло
спільно з представниками органів соціального захисту, служби у справах дітей,
соціальних служб, поліції, юстиції, центрів надання безоплатної правової допомоги, охорони здоров’я та освіти. Взяв
участь в обговоренні та представив на
засіданні Державну міграційну службу
України в Полтавській області керівник
Управління Сергій Шостак.
Як зазначила заступник Міністра,

Полтавщина ефективно та якісно проводить інформаційні кампанії щодо протидії торгівлею людьми, але викриття
злочинів в регіоні, пов’язаних з торгівлею людьми, має бути на кращому рівні.
Важливо, щоб злагоджено працювали
всі суб’єкти національного механізму
взаємодії, адже проблема торгівлі людьми дуже актуальна та потребує скоординованих дій усіх суб’єктів, які працюють
у цій сфері.
Питання протидії торгівлі людьми знаходиться під контролем обласної державної адміністрації, як основного координатора на обласному рівні. У роботі
задіяні як державні структури та установи, так і неурядові організації, повідомив
у свою чергу заступник голови Полтавської облдержадміністрації Олег Пругло.
До відома. За оцінками міжнародних
експертів, понад 200 тисяч українців
стали жертвами торгівлі людьми за роки
незалежності України. За останні два
роки на Полтавщині до органів соціального захисту звернулися 19 людей, які
постраждали від сучасного рабства. 9-м
потерпілим було надано відповідний
державний статус, вони отримали необхідну допомогу.
Управління ДМС
у Полтавській області

В Одесі обговорили проблемні питання
законодавства, яке регулює права та свободи
внутрішньо переміщених осіб

інше.
В обговоренні цих питань брали активну участь прийомні батьки, батьки-виховатлі, опікуни та піклувальники.
Представники державних установ та
громадських організацій, установ – субʼєктів соціальної роботи з дітьми уважно, шанобливо і з розумінням віднеслися
до тієї інформації, яка була озвучена в
ході проведення круглого столу та прийняли рішення ще більше уваги приділяти таким важливим питанням, як реалізація та захист прав дітей.
Управління ДМС
у Миколаївській області

Оцінювання результатів діяльності державних
службовців міграційної служби Чернігівщини
пройшло з дотриманням принципів та норм чинного
законодавства

З метою визначення
якості виконання державними службовцями покладених на них завдань
у 2018 році та на виконання Закону України
«Про державну службу»
в УДМС України в Чернігівській області протягом жовтня-листопада
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2018 року було проведено оцінювання результатів службової діяльності
державних службовців.
Керівництвом
УДМС
України в Чернігівській
області проведено оціночну співбесіду з державними службовцями,
які займають посади

державної служби категорії «Б» і «В». Всього
щорічному оцінюванню
підлягало 83 державних
службовця.
За результатами оцінювання всі державні
службовці отримали позитивну оцінку. У грудні
поточного року, разом
з відділом управління
персоналом,
державні
службовці складуть індивідуальну
програму
підвищення рівня професійної компетентності,
яку затвердить начальник
УДМС України в Чернігівській області Ксенія
Лук’янець.
Управління ДМС
в Чернігівській області

Начальник Головного управління ДМС
України в Одеській області Олена Погребняк та перший заступник начальника Іван
Безкищенко взяли участь в міжрегіональній зустрічі представників органів соціального захисту населення щодо удосконалення практики реалізації норм законодавства
України, що регулюють забезпечення прав
та свобод внутрішньо переміщених осіб
(ВПО). Організатором даної зустрічі стала громадська організація «Десяте квітня».
Метою заходу є обмін досвідом між учасниками про поточні позитивні та негативні практики з питань реалізації прав ВПО
на соціальне забезпечення та обговорення
вдосконалення правозастосовної практики,
застережень щодо неоднакового застосування правових норм, пошук та розробка
механізмів подолання колізій та прогалин
у законодавстві. Олена Погребняк висвітлила актуальну на теперішній час тему:
«Проблеми документування осіб, які

зареєстровані в населених пунктах, на
території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані
на лінії зіткнення та на тимчасово окупованій території АРК та м. Севастополь».
Головне управління тісно взаємодіє з громадськими організаціями, які підтримують
внутрішньо переміщених осіб. Дуже важливою є взаємодія влади та громадськості з
питань дотримання прав ВПО.
ГУ ДМС України
в Одеській області

Трьохстороння зустріч представників України, Польщі та
Словаччини з питань обміну досвіду в рамках виконання Угод
про реадмісію та ідентифікацію іноземців

У м. Будомєж (Республіка Польща) відбулася трьохстороння зустріч представників України, Польщі та Словаччини з
питань обміну досвідом в рамках виконання Угод про реадмісію та ідентифікацію іноземців, в якій взяли участь працівники сектору реадмісії Управління з
питань імміграції, тимчасового перебування та протидії нелегальній міграції
ГУ ДМС України у Львівській області.
Під час проведення зустрічі польська
сторона високо оцінила діяльність ДМС
України при здійсненні процедури реадмісії, а також оперативне реагування на
неординарні ситуації.

Між Бещадським відділом прикордонної варти Республіки Польща та ГУ
ДМС України у Львівській області налагоджена тісна співпраця та підтримується постійний оперативний зв’язок. При
вирішенні форсмажорних ситуацій польська сторона, використовуючи свої можливості, оперативно встановлює місце
перебування родичів особи, яка підлягає
реадмісії, що знаходяться на території
РП, виїжджає по місцю їх проживання
та проводить бесіди. Отримана інформація негайно передається українській стороні. Така співпраця дозволяє не тільки
належним чином організовувати ідентифікацію та прийом громадян на кордоні,
але й забезпечити безперешкодний проїзд до місця постійного проживання, де їх
вже чекають заздалегідь проінформовані
родичі та працівники територіальних
підрозділів ДМС для надання допомоги
по відновленню втрачених документів та
адаптації в Україні.
Головне управління ДМС
у Львівській області
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У територіальних міграційних службах України

В УДМС Хмельниччини на розширеній нараді проаналізували
результати діяльності служби

У приміщенні Управління ДМС
Хмельниччини відбулась розширена нарада для керівників структурних та територіальних підрозділів служби під керівництвом
начальника Олега Панькова.
На початку наради очільник
Управління оголосив результати
діяльності за 10 місяців поточного року та зазначив, що міграційною службою області було
оформлено майже 124 тис. закордонних паспортів та біля 37 тис.
ID-карток, що в свою чергу, дало
змогу поповнити державний та
місцеві бюджети на 33 млн гривень.
Під час наради розглядалась
чимала низка питань щодо напрямків діяльності служби, тому
керівники структурних підрозділів Управління під час виступів
акцентували увагу присутніх на
питаннях щодо внесених змін до
законодавства України та практичного застосування їх в частині

надання адміністративних послуг
громадянам, це зокрема:
- процедура обміну паспорта
громадянина України, відповідно
до постанови КМУ від 25.03.15
р. № 302 «Про затвердження
зразка бланку, технічного опису
та Порядку оформлення, видачі,
обміну, пересилання, вилучення,
повернення державі, визнання
недійсним та знищення паспорта
громадянина України» та постанови КМУ від 03.10.2018 р. №
795;
- порядок провадження заяв,
що стосуються набуття громадянства України за народженням,
відповідно до ст. 7 Закону України «Про громадянство України»;
- правила внесення інформації
про особу до паспорта громадянина України для виїзду за кордон, відповідно до пп. 107-108
постанови КМУ від 07.05.14 р.
№152 «Про затвердження зразка бланку, технічного опису та

Порядку оформлення, видачі,
обміну, пересилання, вилучення,
повернення державі, визнання
недійсним та знищення паспорта
громадянина України для виїзду
за кордон» та постанови КМУ від
27.01.2010 р. №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»;
- порядок дій посадових осіб
органів ДМС України, органів
ДРАЦСУ, ДПСУ та органів СБУ
під час прийняття рішень про
примусове повернення та примусове видворення до країни походження або третьої країни іноземців або осіб без громадянства,
відповідно до Закону України
«Про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства».
По завершенні наради керівником Управління були підведені
підсумки та наголошено на необхідності дотримання працівниками служби комунікаційного
стандарту спілкування з громадянами, належного виконання
службових обов’язків під час надання адміністративних послуг
громадянам, неухильного дотримання антикорупційного законодавства, а також проведення
інформаційно-роз’яснювальної
роботи щодо основних напрямків роботи Управління серед
мешканців області.
Управління ДМС
у Хмельницькій області

На Сумщині триває робота в напрямку підвищення рівня
обізнаності іноземних студентів з вимогами законодавства
України

За ініціативи керівництва Управління ДМС України
в Сумській області у приміщенні Сумського державного університету проведено навчання зі студентами-іноземцями першого курсу з питань дотримання
ними, як порядку перебування на території України,
встановленого нормами міграційного законодавства,
так і законодавства України в цілому.
Начальник відділу у справах іноземців та осіб без
громадянства Управління Євгенія Шуваєва поінформувала присутніх про основні завдання, функції та
повноваження територіальних органів і підрозділів
ДМС, особливості документування іноземних громадян посвідками на тимчасове проживання та підстави для скасування таких документів.
Заступник начальника Управління Олександр
Овруцький відзначив наступне: «Суттєве занепокоєння викликає кількість прийнятих міграційною

службою рішень про скасування дозвільних документів на тимчасове проживання. Цього року кількість скасованих тимчасових посвідок становить вже
біля 300. Не може не хвилювати той факт, що такі
документи скасовуються Управлінням ДМС в області не лише за поданням вищих навчальних закладів,
підставою для яких є, наприклад, відставання у навчальному процесі, несвоєчасне здійснення оплати
на навчання і т.п. Останнім часом стрімко зростає
кількість прийнятих рішень про скасування посвідок
на тимчасове проживання в Україні за поданнями ГУ
Національної поліції Сумської області та Управління СБУ. Скоюють правопорушення, в тому числі і
кримінальні, саме студенти. Аналізуючи такі факти,
керівництвом Управління прийнято рішення щодо
взяття на постійний контроль ситуації з даного напрямку та вжиття відповідних заходів, спрямованих
на її стабілізацію. Ми вже озвучили керівному складу університету доцільність проведення таких навчань на постійній основі. Нашу ініціативу підтримано. Аналогічну роботу паралельно проводитимемо у
всіх вищих навчальних закладах обласного центру,
де навчаються студенти-іноземці. З метою досягнення максимальної ефективності в даному напрямку і
надалі працюватимемо із залученням до проведення
таких заходів представників Управління СБУ в області та органів Національної поліції».
Управління ДМС
у Сумській області

Розпочато оформлення біометричних документів у ЦНАПі
міста Вараш
Центр надання адміністративних послуг Вараської міської ради розпочав прийом
громадян для оформлення біометричних документів.
Нині кожен бажаючий може
звернутися до місцевого ЦНАПу за оформленням паспорта громадянина України або
паспорта громадянина України для виїзду за кордон у
встановлені законодавством
строки.
Присутні та гості, які завітали в

Центр, ознайомилися з роботою
фронт- та бек-офісів паспортного сервісу міста Вараш.
Наприкінці урочистого заходу громадян ознайомили
з функціонуванням електронних сервісів Державної міграційної служби України
– важливою складовою підвищення якості надання адміністративних послуг.
Управління ДМС
у Рівненській області

Керівник міграційної служби Житомирщини
перебував з робочою поїздкою у
територіальних підрозділах УДМС в області
Начальник Управління ДМС
України в Житомирській області
Олександр Радько здійснив робочу поїздку до Коростенського
та Черняхівського територіальних підрозділів УДМС, де провів
прийом громадян, які отримували адміністративні послуги, та
взяв участь у їх наданні безпосередньо на робочих місцях даних
територіальних підрозділів.
Керівники районних підрозділів УДМС проінформували
начальника Управління про взаємодію із місцевими органами
самоврядування.
Як зазначив начальник Коростенського РВ УДМС Петро
Сергієнко, з початку цього року
на рахунок місцевих бюджетів перераховано 2 млн 53 тис.
гривень за надані населенню
адміністративні послуги. Черняхівським районним сектором
перераховано, відповідно, 1 млн
48 тисяч гривень.
Олександр Радько відзначив
тісну співпрацю Коростенського районного відділу із місцевою адміністрацією та міською
радою, завдяки якій на покращання матеріально-технічного
забезпечення та проведення поточного ремонту депутатським
корпусом Коростенської міської

ради виділено 42 тис. гривень,
а минулого року на утеплення
приміщень амінбудівлі було виділено 50 тис. гривень.
Також Олександр Сергійович,
подякував керівництву Черняхівського районного сектору Головного управління Національної
поліції в Житомирській області
за надання суттєвої допомоги
районному сектору міграційної
служби у проведенні поточного
ремонту.
Робоча поїздка керівника міграційної служби області висвітлена у засобах масової інформації.
Управління ДМС
у Житомирській області

Нові форми навчання держслужбовців
започатковано у міграційній службі
Прикарпаття

У міграційній службі Івано-Франківської області започатковано процедуру проведення тренінгів, як нової
форми навчання для працівників. На відміну від традиційних, тренінгові форми
навчання повністю охоплюють увесь потенціал людини:
рівень та обсяг її компетентності, здатність до прийняття
рішень, взаємодії і командної
роботи тощо. Звичайно традиційна форма передачі знань
не є чимось негативним, проте у час динамічного розвитку
суспільства, швидких змін і
безперервного старіння знань
традиційна форма навчання
має звужені рамки застосування.
Темою першого тренінгу для
працівників апарату та керівників територіальних підрозділів УДМС в області стало
важливе питання, пов’язане з
сучасною методикою проведення оцінювання результатів
службової діяльності державних службовців.
Навчання
провела внутрішній тренер
Управління, завідувач сектору
управління персоналом Антоніна

Терещенко.
Важливі, корисні поради і
роз’яснення суті тренінгової
форми навчань учасники отримали також від експерта з ЄС
Едіти Шостак, представників
Міжнародної організації з міграції (МОМ) Романа Горбового і Управління персоналу
ДМС України Ірини Сулимко.
Під час проведення тренінгу керівникам надали можливість на практиці застосувати
надані знання щодо подолання
комунікаційних бар’єрів, опанувати техніку активного слухання та форми проведення
оціночної співбесіди.
Назагал учасники тренінгу
висловили переконання, що
започаткування нових методик проведення навчання для
державних службовців позитивно вплине на ефективність
праці, дозволить використовувати увесь потенціал персоналу Управління, а це означає,
що покращуватиметься якість
надання громадянам адміністративних послуг.
Управління ДМС
в Івано-Франківській області

У територіальних міграційних службах України
Донецькі міграційники проаналізували результати діяльності
за десять місяців поточного року

Важливою складовою успішної
роботи колективу є колегіальне
визначення ефективної стратегії
та тактики управління його діяльністю. Саме системна робота Колегії Головного управління
ДМС України в Донецькій області
спрямована на виконання цього
відповідального завдання. Так,
22 листопада, під головуванням
очільника міграційної служби області Євгена Микитенка, проведено розширене засідання Колегії за
участю керівників структурних та
територіальних підрозділів ГУДМС України в Донецькій області,
на якій проаналізували результати
діяльності за 10 місяців поточного
року.
У своєму вступному слові Євген
Микитенко детально проаналізував роботу, яка була проведена в
зазначений період. Зробив розгорнутий аналіз поточної діяльності

структурних та територіальних
підрозділів. Окремо звернув увагу на недоліки, які мають місце
в роботі. Звернув увагу на стан
виконавчої дисципліни, виконання Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції».
Суворо застеріг від можливих
проявів корупційних діянь та
звернув увагу на надання кваліфікованої консультативної інформації громадян з питань чинного
міграційного законодавства. Довів
до відома присутніх інформацію
стосовно внесення змін до нормативно-правових актів з питань
міграційної політики та реалізації
положень державної антикорупційної політики.
У подальшій роботі було розглянуто питання удосконалення
роботи територіальних підрозділів щодо ідентифікації та встановлення осіб під час оформлення

та видачі паспорта громадянина
України, паспорта громадянина
України для виїзду за кордон, в
тому числі громадянам України,
які мешкають на тимчасово окупованій території. Було заслухано
керівників за напрямками роботи,
озвучено конкретні терміни для
усунення виявлених недоліків в їх
діяльності.
Особливу увагу на Колегії звернули на те, що кадровий склад
міграційної служби області за
останній час значно підсилився,
суттєво покращилось матеріально-технічне забезпечення територіальних підрозділів. Відповідно,
зросли і вимоги до якості надання
адміністративних послуг та рівня
обслуговування населення.
Підсумувавши результати праці
за десять місяців та обговоривши
актуальні питання, учасники визначились із пріоритетними напрямками роботи. За результатами
засідання Колегії ГУДМС України
в Донецькій області прийнято відповідні рішення.
Засідання Колегії ГУ ДМС України в Донецькій області відбулось
у доброзичливій та творчій атмосфері, усі присутні брали активну
участь в обговоренні та ухваленні
рішень, надавали слушні фахові
пропозиції до них.
ГУ ДМС України
в Донецькій області
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Керівники підрозділів міграційної служби
Кіровоградщини навчились оцінювати
службову діяльність підлеглих

В Управлінні ДМС в Кіровоградській області побували з
візитом представники Міжнародної організації з міграції
в Україні та Управління персоналом ДМС. Гості здійснили
моніторинг проведення внутрішніми тренерами УДМС навчального модулю «Оцінка результатів службової діяльності
державних службовців».
Цього року оцінювання роботи державних службовців відбуватиметься за новими стандартами та вимогами. Внутрішні тренери Управління Дмитро Житняк та Олена Сьоміна у
формі інтерактивного навчання з використанням візуальних
матеріалів та ситуативних ігор розкрили процедуру проведення оцінювання. Керівники структурних підрозділів
УДМС навчились тонкощам проведення одного з основних
етапів оцінювання, яким є співбесіда з підлеглими, удосконалили знання, які стануть у нагоді при подальшому використанні результатів оцінювання.
Після завершення заходу представники моніторингової
групи надали рекомендації внутрішнім тренерам.
Управління ДМС
у Кіровоградській області

Послуги міграційної служби відтепер і в
Новотроїцькому ЦНАПі

Студентам-іноземцям УжНУ розповіли про міграційне
законодавство України

В Ужгородському Національному університеті відбулася зустріч студентів-іноземців з
представниками міграційної служби краю – начальником управління у справах іноземців та
осіб без громадянства Віталієм Шимоняком та
головним спеціалістом управління ГУ ДМС Тетяною Глебою, начальником сектору протидії
незаконній міграції Чопського прикордонного
загону Петром Мельником та та командиром
роти №2 Патрульної поліції Віталієм Сайфутдіновим.

Захід влаштували у рамках університетської дисциплінарної комісії з розгляду звернень іноземців. Головною темою обговорення стали права
та обов’язки іноземних громадян, особливості національного міграційного законодавства,
правила поведінки в прикордонному регіоні та,
зокрема, у громадських місцях. Також студентам дали поради стосовно користування транспортними засобами з іноземною реєстрацією.
Наголосили, що потрібно носити з собою документи, які посвідчують особу.
Ознайомчу лекцію відвідало близько 200 студентів-іноземців стоматологічного і медичного факультетів, які були зараховані на перший
курс або переведені на навчання з інших навчальних закладів.
Наразі на обліку міграційної служби Закарпаття перебуває 1134 іноземних громадян, які
документовані посвідкою на тимчасове проживання у зв’язку з навчанням.
Головне управління ДМС України
в Закарпатській області

Затриманих у луцькому хостелі
пакистанців
видворили за межі України

Співробітники сектору організації
запобігання
нелегальній
міграції,
реадмісії та видворення УДМС
України у Волинській області спільно з
працівниками ГУ Національної поліції
провели процедуру примусового видворення за межі території України чотирьох громадян Республіки Пакистан,
затриманих напередодні у Луцьку.
Іноземців було затримано 10 жовтня
2018 року в центрі міста. Під час затримання у порушників не було виявлено

ніяких документів. Іноземці проживали у одному з міських хостелів.
Як з’ясувалося, четверо пакистанців
напередодні літаком
прибули до
Російської Федерації, як уболівальники
на Чемпіонат світу з футболу. Зі слів
нелегалів, в Україну вони приїхали
у пошуках роботи. За рішенням суду
іноземних громадян поміщено до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в
Україні.
1 листопада волинські міграційники
видворили даних порушників з
території України авіаційним транспортом через ДПМА «Бориспіль» до країни
їх громадянської належності.
Управління ДМС
у Волинській області
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У Новотроїцькому Центрі
надання адміністративних послуг відбулося урочисте відкриття введення адміністративної послуги з оформлення
та видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина
України для виїзду за кордон
для громадян.
З хлібом-сіллю зустріли гостей працівники установи. А
завітали на відкриття керівництво Управління Державної
міграційної служби України в
Херсонській області, постійний

представник Президента України в АР Крим, представники
влади області, громадськість
та представники ЗМІ.
На облаштування кабінету з
оформлення біометричних документів було витрачено 163,3
тис. грн державної субвенції,
обласного й місцевого бюджетів.
Завдяки
Новотроїцькому
ЦНАПу за принципом «єдиного офісу» громадяни можуть
зручно та швидко отримати
135 адміністративних послуг.
Також можуть звертатися
мешканці тимчасово окупованого Криму, оскільки Новотроїцький район розташований поблизу.
Знаходиться ЦНАП за адресою: смт. Новотроїцьке, вул.
Соборна, 88.
Ласкаво просимо!
Управління ДМС
у Херсонській області

МВС і громадськість об’єднують зусилля з метою
подолання корупції

У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ відбувся круглий стіл
під назвою «Співпраця МВС України з громадянським суспільством щодо реалізації антикорупційної політики: проблеми та перспективи».
Захід відвідав голова Громадської ради при
МВС України, голова громадської спілки
«Центр запобігання корупції» Володимир

Мартиненко.
До обговорень долучилося понад 200 представників державних установ, громадських
організацій та ЗМІ.
У роботі круглого столу взяла участь головний спеціаліст з протидії корупції Головного
управління Державної міграційної служби в
Дніпропетровській області Марина Біла, яка
у своїй доповіді зазначила, що проблематика
протидії корупції є, без сумніву, актуальною.
«І небезпідставно одним із ключових аспектів сучасної державної правової політики в
Україні є реформування системи запобігання
та протидії корупції.
Досягнення успіху у цьому процесі є запорукою формування у суспільстві довіри до влади,
зростання економічного потенціалу держави,
покращення добробуту громадян України» –
зазначила Марина Біла.
ГУ ДМС України в
Дніпропетровській області
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Консультує Міністр юстиції України

Доброго дня, пане Міністре! Скажіть, чи це правда,
що з 1 грудня розмір аліментів збільшиться?
Соня Гук
Хочу поінформувати шановну читачку, що на початку
липня ми домоглися прийняття другого пакету законів у
рамках проекту Уряду та Мін’юсту #ЧужихДітейНеБуває.

Новації цих законів покликані захистити економічні права
найменших українців та убезпечити їх від можливого економічного насильства з боку дорослих.
Серед іншого ми прописали й норму, яка стосується підвищення мінімального розміру аліментів на одну дитину.
Ця норма, як й інші положення пакету законів, почала діяти
28 серпня.
Який розмір аліментів запроваджується цим Законом?
Відповідно до прийнятих змін, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Однак ця сума може бути присуджена лише
в тому випадку, коли у батька чи матері, які проживають
окремо, не вистачає коштів для того, щоб платити більші
аліменти.
Натомість, мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину прирівнюється до прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
З 28 серпня це стало:
1559 грн для дитини до 6 років,
1944 грн для дітей від 6 до 18 років.
З 1 грудня планується підняття відповідних сум до:
1626 грн для дітей менше 6 років,
2027 грн для дітей 6 років і старших.
Яким чином здійснюватиметься контроль за цільовим витрачанням аліментів?
Одне з важливих питань, які нам задавали як представники громадськості, так і депутати перед прийняттям

В Одеській області продовжує
свою роботу Антирейдерський
штаб

Під головуванням заступника голови
Одеської обласної державної адміністрації Світлани Шаталової відбулось
чергове засідання обласної міжвідомчої
комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню
та захопленню підприємств, на якому
розглянуто 13 питань, серед яких

найбільш важливими були наступні:
- передача земельних ділянок в оренду
в Кілійському районі Одеської області;
- звернення громадського об’єднання
«Підприємці ринку «Успіх» щодо перешкод у здійсненні підприємницької
діяльності;
- питання правових підстав використання виноградників на території Білгород-Дністровського району Одеської
області;
- зміна ректора Одеського національного медичного університету;
- захоплення земельних ділянок в Ренійському районі Одеської області;
- запобігання рейдерству в агропромисловому комплексі та протидія протиправному поглинанню та захопленню підприємств.
just.odessa.gov.ua

Спеціалісти Одеської
юстиції продовжують
консультувати громадян з
юридичних питань
У рамках проекту «Я маю право!» спеціалісти Одеської юстиції продовжують
консультувати громадян з юридичних
питань. Цього разу працівники провели
правороз’яснювальну роботу у Київському районному суді міста Одеси.
За допомогою буклетів та правових
консультацій громадяни дізнались про
новації у сфері державної реєстрації,
систему примусового виконання рішень судів.
Також працівники юстиції розповіли про наявність онлайн-сервісів Міністерства юстиції України, онлайнплатформ «Я маю право!», які значно
прискорюють механізм реалізації громадянами своїх прав.
У рамках консультування усі бажаючі отримали інформаційні буклети, де
йдеться про новації та реформи, ініційовані Мін’юстом.
just.odessa.gov.ua

другого пакету законів, стосувалося посилення контролю за використанням коштів. Адже багато хто побоювався, що сплачені аліменти можуть використовуватися не на
потреби дитини.
Хочу наголосити, що орган опіки та піклування проводитиме регулярні інспекції батьків, з якими живуть діти і
які, відповідно, отримують аліменти. Порядок та періодичність таких інспекцій визначатиметься Мінсоцполітики.
Окрім того, за заявою платника аліментів, який не має
заборгованості зі сплати аліментів, інспекції можуть проводитися позапланово, але не більше за один раз на три
місяці.
Також у законі ми передбачили санкції до того з батьків,
котрий витрачає отримані кошти не на потреби дитини,
зокрема, ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від
виконання передбачених законодавством обов’язків щодо
забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне за собою попередження або
накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Де можна отримати детальнішу консультацію по кожному конкретному випадку?
Для того, щоб отримати більш детальні консультації чи
роз’яснення, слід звернутися до одного з наших центрів чи
бюро безоплатної правової допомоги. Дізнатися, де розташовано найближчий з них можна на сайті http://legalaid.
gov.ua/ua/ або за телефоном гарячої лінії: 0(800)213-103.
just.odessa.gov.ua

Дієва реадмісія – підвищення
престижу України

І.С. Левченко
Згідно з положеннями міжнародного звичаєвого права, кожна держава зобов’язана приймати своїх громадян. Ефективна та гуманна
політика повернення є обов’язковою частиною комплексної міграційної політики і була
закріплена Угодою про реадмісію між Україною та Європейським Союзом ще в 2007 році.
Реадмісія – це взаємні зобов’язання держав,
закріплені в міжнародних угодах, приймати
назад власних громадян, а також громадян
третіх країн та осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї із Договірних Сторін або, прибувши законно, втратили
підстави для легального перебування.
Важливість Угоди про реадмісію осіб обумовлена необхідністю спільної протидії нелегальній формі міграції. Дотримання процедури ідентифікації та повернення громадян є
необхідною умовою для підвищення довіри
до політики в галузі міжнародного захисту та
легальної міграції. Угоди про реадмісію встановлюють чіткі зобов’язання та процедури
для влади країн, що не є членами ЄС, та країн-членів ЄС. Так, відповідно до статистичних
даних, з року в рік збільшується кількість громадян, яких повертають в рамках «Угоди про
реадмісію між Україною та ЄС». Ще в 2016
році надійшло 663 запити про реадмісію, а в
2017 році цей показник збільшився до 1083.
Показники кількості підписаних Україною
угод про реадмісію теж зростають. Станом на

сьогоднішній день це 19 договорів.
Напередодні, 26 жовтня 2018 року, Голова
Державної міграційної служби України Максим Соколюк та Міністр внутрішніх справ
Республіки Білорусь Ігор Шунєвич підписали
чергову Угоду про реадмісію осіб.
Варто зазначити, що сектор реадмісії Управління з питань імміграції, тимчасового перебування та протидії нелегальній міграції ГУ
ДМС у Львівській області, під керівництвом
Департаменту у справах іноземців та осіб без
громадянства, проявляє належну турботу до
громадян України, які повертаються в порядку
реадмісії. Працівники сектору не обмежуються ідентифікацією осіб на кордоні, а надають
необхідну інформацію в межах компетенції та
сприяють їхньому переміщенню до місця проживання, попередньо встановлюючи родинні
зв’язки та попереджаючи родичів про прибуття таких осіб. Така підвищена увага не безпідставна, оскільки мають місце випадки переправляння громадян з ознаками інвалідності,
котрі не можуть самостійно добратись до місця свого проживання і потребують надання
допомоги. Часто такі особи при довготривалій
відсутності на території України втрачають
родинні зв’язки та місце проживання, що вимагає з боку представників Державної міграційної служби України особливої уваги.
Найважливішим в процесі належної та дієвої
реадмісії є турбота про громадян, які повертаються в порядку реадмісії на Батьківщину,
що зміцнює престиж України на міжнародному рівні. Наступним кроком є забезпечення
стійкої реінтеграції власних громадян після їх
прибуття в рамках Угоди про реадмісію та підвищення Україною вже наявних показників.
Відповідно до актуальних даних, cторони
високо оцінюють ефективність імплементації Угоди між Україною та ЄС про реадмісію
осіб, адже показники повернення осіб в Україну становлять понад 80%.
І.С. Левченко, головний спеціаліст сектору реадмісії Управління з питань імміграції,
тимчасового перебування та протидії
нелегальній міграції ГУ ДМС у Львівській
області (позаштатний кореспондент
газети «Міграція»)

Актуально

У Редакції газети
Робоча зустріч з Головою правління Одеської
регіональної організації НСЖУ Ю.А. Работіним та начальником ГУ ДМСУ в Одеській області О.Г. Погребняк

20 листопада в редакції газети «Міграція» відбулася зустріч Головного редактора І.П. Супруновського з Головою правління Одеської регіональної організації НСЖУ Ю.А. Работіним та начальником ГУ ДМСУ в Одеській області
О.Г. Погребняк.
В ході зустрічі було обговорено подальшу співпрацю з газетою «Міграція».

Робоча зустріч з членом редакційної Колегії , Генеральним директором ТОВ «РСК «Капітан»

23 листопада в редакції газети «Міграція» відбулася зустріч Головного редактора І.П. Супруновського з членом редакційної колегії та Генеральним директором ТОВ «РСК «Капітан» В.О. Кобилянським.
Під час зустрічі було обговорено роботу редакційної колегії по залученню
більш широкого кола читачів газети, стан її передплати на 2019 рік.
І.П. Супруновський вручив подяку В.О. Кобилянському за плідну співпрацю
та з нагоди 15-річчя газети.
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У Міжнародних
організаціях
Спасибо за сказку Международной организации
«ЩИТ» и ТОВ «Світ освіти»

Международный конгресс по защите
прав и свобод граждан «Щит», при поддержке ТОВ «Світ освіти» и при содействии Посольства Украины в Арабской Республике Египет, с 3 по 8 ноября 2018 года, в
рамках эксклюзивной программы, организовали бесплатную оздоровительную поездку
в египетский курортный город Шарм-эльШейх группы детей, которые пострадали от
боевых действий; инвалидов; переселенцев
из временно оккупированных территорий
Украины.
Дети проживали в пятизвездочном отеле
The Grand Hotel Sharm El Sheikh, для них
была организована интересная программа.
Для ознакомления с египетский культурой
и традициями, при содействии мэра города,

была организована экскурсия по Шарм-ельШейху.
Дети также встретились с консулом
Украины в Арабской Республике Египет
С.В. Куликовым и сотрудником консульского
отдела Посольства Украины в Египте Ю.И.
Сокол.
Консул поздравил детей переселенцев
из временно оккупированных территорий
Украины с отдыхом в Египте, пожелал получить заряд энергии для дальнейшей успешной учебы; выразил надежду, что они станут
достойными гражданами своей страны и пожелал дальнейшего продуктивного отдыха.
Как представитель государства он поблагодарил организаторов поездки, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество
с международной организацией «ЩИТ» и
ТОВ «Світ освіти».
Также дети встретились в гостинице с советником министра юстиции Египта, и по
совместительству заместителем мера города,
Сина Валидом Асибаи, который выразил радость, что смог пообщаться с ними и поблагодарил организаторов данной поездки.
8 ноября дети вернулись домой в Одессу.
Счастливые и отдохнувшие они делились

своими впечатлениями о поездке. Особенно
им запомнились ящерицы и разноцветные
рыбки, за которыми было интересно наблюдать. Во время путешествия дети очень
сдружились: они катались на катере, купались в бассейнах, пробовали арабские сладости. Также им запомнился любезный и
гостеприимный персонал отеля.
«Мне первый раз в жизни удалось полетать
на самолете. Я никогда прежде не летал, и это
было замечательно», – рассказывает Вадим.
«В Египте мне понравилось море. Египтяне – очень веселый народ и мы всегда с
ними шутили. Я гладила настоящего верблюда», – делится своими впечатлениями
Джульетта.

Детские эмоции трудно описать. Сияющие
глаза, улыбки которые не сходили с их лиц,
были самой лучшей благодарностью для
организаторов путешествия из Международного конгресса по защите прав и свобод
граждан «ЩИТ» и ТОВ «Світ освіти».
Чрезвычайный и полномочный Посол
Украины в Арабской Республике Египет Г.Г.
Латий выразил благодарность и признательность организаторам данной программы, в
рамках которой дети смогли бесплатно увидеть другую страну, отдохнуть и оздоровиться.
От имени родителей сопровождающая
Елена Кулагина выразила благодарность
Дагеру Салеху Мухамеду и Альматрабии
Ашраф.
«Наша благодарность так огромна, что
ее не выразить словами, Дети и родители
испытали чувство радости и ощутили забо-

ту, которая им так нужна в настоящее время и
при данной ситуации. Родители просматривали наши фото и радовались вместе с нами.
Спасибо за сказку, в которой мы побывали!
Она надолго останется в нашей памяти среди наилучших воспоминаний», – говорит
Елена.
Все цели, которые наметили организаторы
поездки в Египет, были успешно достигнуты. А главная из них – забота и помощь
детям в адаптации от тех событий, которые
им пришлось пережить.
Международная организация «Щит» и
раньше неоднократно организовывала подобные программы, помогала всем нуждающимся.
«Щит» борется за права человека и справедливость во всем мире.
Виктория
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У територіальних міграційних службах України

Міграційна служба Луганщини живе сьогоденням

Начальник УДМСУ в Луганській області Ю.І. Скіртач
Майже 80 років тому в адміністративно-територіальному поділі Луганської області, як i
України в цілому, сталися суттєві зміни, яким
передували роки репресій 1937-1938 років.
Чимало населених пунктів було виключено
з облікових даних у зв’язку з переселенням
жителів, ще більше (в основному це стосується сіл) – змінили назви, об’єдналися з іншими, були включені до смуги міст i селищ
міського типу тощо.
Донецькому басейну, зокрема Луганщині, в
тих планах відводилася особлива роль. Адже
саме тут були зосереджені підприємства таких базових галузей промисловості, як вугільна, металургійна, хімічна, інші галузі.
Економічна специфіка Донбасу обумовлювала i його демографічну унікальність. Сюди
i за власним бажанням – у пошуках роботи,
i за оргнабором – приїжджали українці із
західних регіонів та представники інших
національностей практично з усіх республік
колишнього Радянського Союзу.
В архівних документах зафіксовані назви
місць народження i проживання корінних
мешканців, які давно змінені i про які бiльшiсть населення областi, напевно, вже не
пам’ятає. Скажiмо, колишнє с. Погорiле колишнього Косiорiвського району – на с. Валуйське Станично-Луганського району, колишнє с. Бауергейм Новоайдарського району
– на с. Переможне того ж району, с. Церковне
– на с. Хоминське Міловського району, селище Шарапкине – на мiсто Свердловськ, селище Криндачiвка – на мiсто Красний Луч i т. п.
Вiдносно обласного центру, який неодноразово з Луганська ставав Ворошиловградом i
навпаки, то в усiх випадках, за винятком цитування архiвних документiв, назва подається за нормою сьогоднiшнього дня.
В iсторiї кожного народу є сторiнки, якими
вiн по праву пишається, але є й такi, звернення до яких вiдкликається болем i неприйняттям. Ми зберiгаємо в пам’ятi славетнiсть
своїх досягнень i звершень, але не повиннi
забувати й про трагічні перiоди, чорні вiдмiтини на довгому й багатостраждальному
шляху до незалежностi. В їх числi – таке
чуже, насильно привнесене на наш ґрунт
явище, як окупація окремих територій Луганської області.
Неупереджений погляд на події 2014 року
дозволяє по-новому побачити минуле своєї
країни – таким, яким воно було насправдi, а
не подавалося сумнівними iдеологами у перекрученому, бажаному для них свiтлi.
Луганська область вже п’ятий рік перебуває
в зоні, де проходить Антитерористична операція (а з 2018 року – Операція об’єднаних
сил). З 2014 року Сєвєродонецьк став обласним та адміністративним центром тієї частини Луганщини, яка підконтрольна українській владі.
Довгим, iз зупинками, виявився процес
поновлення роботи Управління Державної

міграційної служби в Луганській області
у вересні 2014 року. Спочатку в м.
Старобільську Луганської області, а пізніше
у м. Сєвєродонецьку, співробітниками
Управління ДМС України в Луганській
області, які залишились вірними своїй
професії на чолі з начальником, Керівником з
великої букви, Юрієм Івановичем Скіртачем,
було докладено максимум зусиль для
поновлення роботи Управління ДМС України
в Луганській області в умовах, що змінилися,
коли співробітники на собі відчули всю
гіркоту такого становища. За погодженням
з керівництвом ДМС України, враховуючи
вимоги наказу Управління ДМС України в
Луганській області, тимчасово припинив
діяльність 21 територіальний підрозділ
Управління ДМС України в Луганській
області, який розташований на території
Луганської області, де органи державної
влади не здійснюють свої повноваження.
Передислокація була незапланованою,
евакуювати
оргтехніку,
службову
документацію, архівні матеріали в більшості
випадків, на жаль, було неможливо.
На теперішній час Управління ДМС України в Луганській області та його п’ятнадцять територіальних підрозділів працюють
в штатному режимі. Організація службової
діяльності Управління ДМС України в Луганській області спрямована на забезпечення
законності під час оформлення документів,
надання якісних адміністративних послуг
населенню, створення необхідних належних
умов для прийому громадян та роботи службовців.
Звичайно, вся Україна продовжує працювати з внутрішньо переміщеними особами із
зони антитерористичної операції на Донбасі,
окупованого Криму та міста Севастополя,
але на Луганщині це відчувається особливо
гостро. Співробітники багатьох підрозділів
Управління ДМС України в Луганській області самі є внутрішньо переміщеними особами, отже вони з особливим розумінням
ставляться до проблем громадян України,
які були вимушені залишити своє житло або
проживають на тимчасово непідконтрольній
окупованій території, та звертаються за адміністративними послугами. Цей напрямок
роботи не обмежується тільки наданням послуг громадянам за зверненнями. Керівництво Управління ДМС України в Луганській
області постійно бере участь в заходах, які
спрямовані на поліпшення роботи з даною
категорією громадян. Окрім того, співробітники УДМС постійно вносять пропозиції
щодо поліпшення надання послуг не тільки
своєю службою, але і іншими, адже вони відчули ці проблеми на собі.
За час проведення АТО та ООС на території Луганської області з бойовими діями,
з 2014 року по теперішній час, за зразкове
виконання службових обов’язків, високий
професіоналізм та особистий внесок при виконанні завдань у сфері міграції, у тому числі
протидії нелегальній (незаконній) міграції,
громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством
категорій мігрантів було заохочено 85 працівників Управління Державної міграційної
служби України в Луганській області, а саме:
Нагрудним знаком «За безпеку народу» –
один працівник, Подякою ДМС – 33, Грамотою ДМС – 4, Подякою Голови ЛОДА – 29,
Почесною грамотою Голови ЛОДА – 18.
За весь період документування (з жовтня 2014 року) було оформлено та видано:
паспортів громадянина України у формі
ID-картки – 49 153, у тому числі особам, які
зареєстровані в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово
не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення – 10 097, вклеєно фотокарток у паспорти
громадянина України по досягненню 25- та
45-річного віку – 84 752, у тому числі особам,
які зареєстровані на непідконтрольній території – 36 451, тимчасових посвідчень, що

підтверджують особу громадянина України
– 396, паспортів громадянина України для
виїзду за кордон – 109 165, у тому числі особам, які зареєстровані на непідконтрольній
території – 23 834.
З вересня 2014 року рішенням Управління ДМС України у Луганській області було
оформлено набуття громадянства України
1078 іноземним громадянам та особам без
громадянства, з них Указом Президента
України було прийнято до громадянства
України 57 осіб.
Діяльність Державної міграційної служби України направлена також на роботу з
іноземцями та особами без громадянства.
У зв’язку з тим, що регіон межує з Російською Федерацією і протяжність державного кордону України складає 776 км, одним
з проблемних питань області є нелегальна
міграція, яка залишається під особливою
увагою Управління ДМС України в Луганській області, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, спільноти
Луганської області щодо профілактики правопорушень у міграційній сфері. Для дієвої
реалізації додержання чинного законодавства України іноземцями та особами без громадянства Управління ДМС України в Луганській постійно вживає заходів з протидії
нелегальній міграції, незважаючи на складне
становище в області у зв’язку з проведенням Операції об’єднаних сил. Так протягом
поточного року на території області під час
здійснення профілактичних заходів з нагляду
та контролю за виконанням законодавства в
міграційній сфері здійснювалася перевірка
ринків, автовокзалів, залізничних станцій,
місць можливого перебування іноземних
громадян та виїзди за адресами їх реєстрації.
За результатами проведених заходів було виявлено 187 нелегальних мігрантів, відносно
яких було прийнято рішення згідно з чинним
законодавством України.
10 вересня 2018 року Управлінням ДМС
України в Луганській області розпочато прийом документів для оформлення та видачі
посвідок на тимчасове проживання з безконтактним електронним носієм. За цей час
56 іноземців, більшість з яких є студентами
міжнародних навчальних закладів, розміщених на території Луганської області, отримали посвідки нового зразка.
Для надання кваліфікованої допомоги з
питань, що відносяться до компетенції міграційної служби та з метою оцінки якості
надання адміністративних послуг, оперативного реагування на звернення громадян в
Управлінні ДМС України в Луганській області ефективно діють «гаряча» телефонна
лінія та офіційна сторінка Facebook.
За результатами роботи Управління ДМС
України в Луганській області протягом десяти місяців 2018 року було надано 88 872
адміністративні послуги громадянам, які
проживають як на підконтрольній території України, так і на тій території, де органи
державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження. До місцевих бюджетів регіону було перераховано 10 млн 629
тис. гривень.
Ці кошти отримані за надання адміністративних послуг населенню, а саме: оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним
електронним носієм, оформлення та видача паспорта громадянина України у формі
ID-картки, документування іноземців та ін.
На сьогодні найбільшим попитом серед
жителів Луганської області, які звертаються
до територіальних підрозділів Управління
ДМС України в Луганській області, користується адміністративна послуга з оформлення
паспорта громадянина України для виїзду за
кордон з безконтактним електронним носієм
та паспорта громадянина України у формі
ID-картки.
Із запровадженням Європейським Союзом
безвізового режиму для громадян України, згідно з Указом Президента України,

керівництво Управління ДМС України в
Луганській області разом з керівниками органів місцевого самоврядування, головами
сільських, селищних рад проводить зустрічі для обговорення та організації спільних
заходів, пов’язаних з організацією надання громадянам адміністративних послуг в
Центрах надання адміністративних послуг,
відділах міграційної служби Луганської області. Це, зокрема, обладнання приміщень,
розміщення автоматизованих робочих місць
для надання адміністративних послуг з
оформлення паспорта громадянина України
для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина
України у формі ID-картки. За цей час, за підтримки керівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, Державної
міграційної служби України, керівництва районних державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування, були доведені до
ладу приміщення в Білокуракінському, Біловодському, Новоайдарському, Марківському
районах, не забули й про інші міста і райони
Луганської області. Нині здійснюється капітальний ремонт приміщення Станично-Луганського районного відділу УДМС України
в Луганській області.
16 жовтня 2018 року в м. Лисичанську Луганської області відбулось урочисте відкриття Центру надання адміністративних послуг
Лисичанської міської ради, який почав здійснювати прийом біометричних документів
для оформлення паспорта громадянина
України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм.
Найближчим часом на території Луганської
області почнуть надавати адміністративні
послуги з оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта
громадянина України для виїзду за кордон
Центри надання адміністративних послуг
Кремінської міської ради, Лисичанської міської ради, Новопсковської селищної ради, Білокуракінської селищної ради, Чмирівської
сільської ради Старобільського району, Марківської районної державної адміністрації,
Троїцької селищної ради, Сєвєродонецької
міської ради, взаємодія з якими налагоджена
на досить дієвому рівні. Хочеться сподіватись, що їхнім досвідом скористуються також інші керівники органів, які організували
Центри надання адміністративних послуг в
Луганській області, що дозволить покращити якість надання адміністративних послуг
мешканцям Луганщини. Робота у форматі
«фронт-бек-офіс» робить адміністративні
послуги ближчими до людей, розвантажує
працівників міграційної служби, а також
сприяє зменшенню корупційних ризиків.
Триває підготовка до оформлення біометричних документів у інших Центрах надання адміністративних послуг Луганської
області. У разі відкриття нових Центрів надання адміністративних послуг Управлінням
Державної міграційної служби України в Луганській області буде проведено тренінги та
навчання з адміністраторами, котрі необхідні
для надання ними адміністративних послуг
Державної міграційної служби України.
1 жовтня 2018 року до сервісу «Електронна
черга» було підключено Луганську область.
Відтепер для отримання послуг з оформлення паспорта громадянина України у формі
ID-картки та паспорта громадянина України
для виїзду за кордон, з метою мінімізації часу
перебування відвідувачів у територіальних
підрозділах міграційної служби, достатньо
попередньо зареєструватись в електронній
черзі, обравши зручний для себе час і дату
відвідування територіального підрозділу. Даний сервіс доступний на офіційному веб-сайті Державної міграційної служби України.
Управління ДМС України в Луганській області працює для людей, вкладаючи душу в
свою роботу.
УДМС України
в Луганській області

Центри зайнятості – для людей!
Декада зайнятості – допомога
особам з інвалідністю

11

Ваучер як здійснення
мрії
Ваучери отримують не лише ті, хто
не може знайти роботу за фахом, але
й люди, які дивляться на свою трудову
діяльність у перспективі й розуміють,
чого їм не вистачає або не вистачатиме в майбутньому, щоб зберегти конкурентоспроможність.
Олександр Володимирович Герасименко, який має повну вищу освіту
інженера-механіка, працював водієм автотранспортних засобів та був
звільнений. Про можливість отримання ваучера дізнався від працівників
Любашівської районної філії Одеського обласного центру зайнятості.
Олександр Володимирович давно
мріяв отримати другу повну вищу
освіту за іншою спеціальністю, яка
була б йому до душі та дала можливість працювати за покликанням. Отримати ваучер для нього стало єдиною
надією щось змінити в своєму житті,
оскільки працювати все життя водієм
не дозволяє стан здоров’я.
28 липня 2016 року Любашівською

З 23 листопада по 3 грудня триває
декада зайнятості для людей з інвалідністю. Для ефективнішого працевлаштування осіб з інвалідністю служба зайнятості Одещини активно займається
проведенням інформаційно-роз’яснювальної роботи, співпрацює з різними
громадськими організаціями та органами влади, проводить семінари, конференції, тренінги, круглі столи.
До Центру зайнятості Суворовського району м. Одеси з метою пошуку
роботи звернувся мешканець міста
Юрій К. До цього чоловік займав відповідальні посади в МНС, а згодом у
морському торговому порту, звідки й
був скорочений. Маючи інвалідність,
працевлаштуватись за своєю спеціальністю було складно, тому Юрій
Богданович зацікавився пропозицією
фахівця Центру зайнятості відкрити
власну справу. Як з’ясувалося, чоловік
давно замислювався про заснування власного бізнесу, але йому не вистачало
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районною філією Одеського обласного центру зайнятості йому було урочисто вручено ваучер на навчання за
спеціальністю «Психологія».
У серпні місяці 2016 року, вдало
склавши іспит, Олександр Володимирович став студентом Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини. А за його
навчання було оплачено за рахунок
коштів Фонду загальнообов’язкового
державного страхування на випадок
безробіття.
В 2018 році Олександр закінчив навчання та отримав диплом. І вже в цьому ж році за сприяння Любашівської
районної філії Одеського обласного
центру зайнятості влаштувався психологом в Любашівський НВК «ЗОШ
І-ІІІ ст. – ліцей».
Тож мрії не тільки збувається, а й
реалізовуються. Бажаємо Олександру
Герасименку успіхів та кар’єрного
зростання.
Любов Ц.

юридичної підтримки та необхідного
досвіду. Тому він з радістю погодився на пропозицію пройти навчання в
Одеському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Саме там Юрій Богданович по закінченню навчання успішно захистив
бізнес-план на тему: «Організація
послуг з ремонту і технічного обслуговування електроустаткування». Вже
у жовтні чоловік отримав одноразову
виплату допомоги по безробіттю для
відкриття власної справи. Нині Юрій
К. успішно працює.
«У майбутньому планую розширювати підприємство та створювати нові
робочі місця. А за пошуком нових
працівників звертатимусь до фахівців
Центру зайнятості, де отримав таку
необхідну допомогу», – розповідає
Юрій Богданович.
Любов Ц.

Співпраця, орієнтована на результат

У рамках угоди про співпрацю щодо інформаційно-консультаційної роботи з
учасниками АТО та членами їхніх сімей, укладеної у 2016 році між Одеським
обласним центром зайнятості та Одеським обласним відділення Фонду соціального захисту інвалідів, службою зайнятості постійно приділяється особлива
увага цій категорії населення.
Для ефективнішого працевлаштування інвалідів служба зайнятості Одещини

активно займається проведенням інформаційно-роз’яснювальної роботи, співпрацює з різними громадськими організаціями та органами влади, проводить семінари, конференції, тренінги, круглі столи, засідання клубу «Сходинки життя».
Також є спеціальні куточки, котрі постійно поповнюються інформацією для інвалідів, які шукають роботу. Всі бажаючі мають вільний доступ до джерел інформації служби зайнятості, серед яких: описи професій, довідники, паспорти
підприємств, переліки рекомендованих навчальних закладів тощо. Так, протягом січня-вересня поточного року на обліку в службі зайнятості Одеської області перебувало близько тисячі осіб з інвалідністю. Фахівці служби зайнятості
всіляко сприяють працевлаштуванню, пропонуючи профорієнтаційні послуги, такі як професійне навчання та перенавчання, постійно вдосконалюють свої
послуги, які з кожним днем стають якіснішими та надаються безкоштовно.
Неодноразово філіями Одеського обласного центру зайнятості проводились зустрічі з директором Фонду соціального захисту інвалідів Віталієм Кольцовим та
представниками підприємств району, на яких обговорювались питання працевлаштування інвалідів.
Яскравим прикладом співпраці з фондом є працевлаштування Тетяни Г. – інваліда 1-ї групи з дитинства, яка сама виховує сина. Жінка, яка пересувається на
візку, є внутрішньо переміщеною особою та не має постійного місця проживання, тепер мешкає в Одесі.
Нині працевлаштовано біля трьохсот осіб з інвалідністю. Тож головною метою
співпраці Державної служби зайнятості та Фонду соціального захисту інвалідів
є працевлаштування найменш захищеної верстви населення, аби кожен громадянин мав гідну роботу з гідною зарплатнею.
Любов Ц.
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Відкрита трибуна

Шановні читачі! Запрошуємо висловлювати свої думки про суспільне
життя в Україні на сторінці «Відкрита трибуна»

Партия Евгения Мураева «НАШИ»

21 сентября Евгений Мураев, будучи главой политсовета партии
«За життя», сложил полномочия и
покинул партию.
Позже, 27 сентября, Евгений
Владимирович заявил о создании своей политической партии
«НАШИ».
9 ноября Вадим Рабинович – лидер партии «За життя» и Юрий
Бойко – глава «Оппозиционного
блока» объединились в виде Оппозиционной платформы «За життя».
Хотя действующим законодательством подобное объединение партий не предусмотрено.
Данное событие прокомментировал лидер партии «НАШИ» Евгений Мураев.
– Недавно появились бигборды
с вашим портретом и надписью
«Требуются наши люди». Кто
такие эти «наши люди»? Много
ли вам звонят на горячую линию,
телефон которой указан на этих
постерах?
– Вы знаете, что я сложил с себя
полномочия главы политсовета
партии «За життя!». Мы полтора
месяца с моими единомышленниками думали, что мы будем
делать. Большинство областных,
городских партийных организаций вышли вместе со мной – и создали новую политическую силу
«НАШИ». Я всем пытался объяснить, из-за чего мы плохо живем.
Из-за того, что никогда политик
в Украине не был действительно
демократическим, свободным и
он никогда не стоял на страже интересов обычных людей. Чтобы
попасть в политику, надо иметь
огромные ресурсы: телеканалы,
деньги, административный ресурс. Вдобавок, как правило, наши
политические проекты получали
поддержку извне. Я имею в виду
Россию или США. За это страна
рассчитывалась потом суверенитетом. Ведь если тебе дают деньги, то надеются, что ты вернешь
их с процентами. Мы возвращали
вектором внешнего развития: одни
тянули нас в Таможенный союз,
вторые, под предлогом ЕС, – в
НАТО, и в этом заключается противодействие США и России.
Я надеюсь, что каждый украинец
это понимает, почему я говорю,
что мы должны быть нейтральным
государством. Только тогда нас
оставят в покое! Будем дрейфовать в сторону России – у нас будут Майданы. Будем дрейфовать
в сторону Европы, НАТО – у нас
будут конфликты на востоке. Так
мы потеряли Крым и получили

конфликт на Донбассе. Как только
границы меняются, НАТО приближается к РФ или РФ приближается
к НАТО, возникает конфликт интересов – и мы заложники. Поэтому
деньги у геополитических монстров брать нельзя. Это проблема
страны.
– А зачем они нужны?
– Вы когда-нибудь задавали себе
вопрос, сколько стоит ночь выборов для политической партии?
Если вы хотите быть представленными тремя-четырьмя людьми в
комиссии (речь об избирательных
комиссиях всех уровней – территориальных, окружных. – Ред.), одна
ночь выборов стоит 20 млн долларов. То есть если будут результаты
подсчитываться двое суток – это
40 млн долларов. Иначе ваши результаты просто украдут.
Но ведь можно это решить
по-другому. Наши люди звонят
и спрашивают: «Чем мы можем
быть полезны?». Или, наоборот,
сами говорят, чем могут быть полезны. Говорят, что мы готовы
агитировать в рамках своего двора или дома. Мы готовы выйти и
стать членами наблюдательной
комиссии в ночь выборов – и сделаем это бесплатно. Причем люди
понимают, что они это делают для
себя.
И вот сейчас, благодаря этому
объявлению, мы уже сформировали и обработали больше пяти
тысяч звонков от людей, которые
хотят сотрудничать. То есть нам не
придется тратить огромные деньги, чтобы донести наши идеи, защитить результаты.
– В логотипе партии зашита
звезда или это просто так кажется? Это троллинг декоммунизаторов?
– Нет, вам не кажется. Но почему вы считаете, что звезда – это
обязательно коммунистический
символ?
– В нашей ментальности, безусловно, да…
– На самом деле здесь зашито
совсем иное. Нам говорят, что
Украина должна стать «аграрной суперстраной». Я не знаю ни
одной аграрной «суперстраны»
в мире. Все они – достаточно неразвитые страны. В ВВП США
сельское хозяйство – всего 4%.
Если мы действительно хотим построить мощную суперстрану или
хотя бы вернуть величие Украины,
которое было у нее на момент
развала Советского Союза, то
должны заниматься новой индустриализацией. Я не имею в

виду домны строить, перерабатывать металл, а осваивать новые
технологии, строить высокотехнологические производства, вернуть
себе космические программы.
Ведь мы – страна, которая строила
ракеты. Отсюда эта звезда. Это мечта, которая еще 20 лет назад была
реальностью. Мы хотим все это
восстановить.
– Допустим, вы стали Президентом. Вы были на первом
месте в нашем опросе, как единый
кандидат от Юго-Востока, с существенным отрывом 32%, притом, что в списке кандидатов
было 12 фамилий, в том числе
Бойко, Вилкул, Новинский, Колесников, Медведчук. Какими будут ваши первые пять шагов на
посту Президента?
– Во-первых, я категорически
против формулировки «ЮгоВосток». Я считаю, что люди,
которым понятна та формула
страны, которую я предлагаю, живут по всей Украине. Я думаю, что
многие не хотят жить в аграрной
стране, не согласны с нарушением
прав и свобод, которые в последнее время стали нормой. И география наших избирателей гораздо
шире. Отсюда и мои первые пять
шагов.
Первый. Мы разучились жить
вместе. За последние 13 лет, с 2005
года, с начала нынешней поляризации, выросло целое поколение,
воспитанное в духе неприятия чужого – того многообразия, которое
и представляет собой Украина. Я
считаю выход – это глубокая, в том
числе и культурная, децентрализация. Говорят, что одним из условий
мира на Донбассе является особый
статус двух регионов. Но я считаю,
что «особый статус» должен быть
у каждого региона. Чего хотят сейчас в Минских соглашениях для
неподконтрольных территорий?
Выборную власть. А кто ее не
хочет? Вспомните, сколько разговоров было при Януковиче, что
донецких по ночам ловят и отправляют во все регионы руководить.
Сейчас то же самое происходит
с винницкими. А власть должна
быть выборная на местах! Власть
надо забирать у Президента – и отдавать на места.
Второй. Должны пройти местные референдумы по всем ключевым вопросам. Одна из причин
конфликта в стране – это культурная война, которую развязало
агрессивное меньшинство, получившее власть после Майдана.
Они воспользовались тем, что
нарушен баланс, семь миллионов
людей не имеют представителей в
парламенте – и эти вопросы начали проталкивать, несмотря на то,
что для людей с другой культурой,
историей это «на голову не надевается». Все эти вопросы надо отдать
на рассмотрение территориальных
или местных референдумов – и
язык, и культура, и церковный вопрос, в который не имеет права
вмешиваться государство.
Третий вопрос – нормализация экономики. И он лежит в
плоскости окончания войны, поэтапной отмены санкций и возврата тех рынков, которые еще остались. Я с ужасом понимаю, что
наша промышленность подходит к
точке невозврата, потому что свято место пусто не бывает. Страны,

куда мы теперь не поставляем
продукцию промышленности, или
занимаются импортозамещением,
или находят других поставщиков.
И вернуть себе эти рынки уже
невозможно. А это, как правило,
производство, которое давало высокую добавленную стоимость.
По этой причине мы потеряли
половину ВВП и половину бюджета после начала конфликта и
введения двусторонних санкций.
Надо восстанавливать баланс:
останавливать войну, добиваться
отмены санкций. А дальше – есть
много технологических отраслей,
которые необходимо будет развивать. А без этого невозможно вернуть хотя бы тот уровень жизни,
который был в 2013 году.
Четвертый. Надо пересматривать взаимоотношение с МВФ,
поскольку это уже не кредитный
институт, который позволяет преодолеть кризис, а инструмент политического давления на Украину.
По сути, нам диктуют не только
внешнюю, но и внутреннюю повестку дня. Нам говорят, какая должна быть пенсионная реформа,
тарифы, медицина и все остальное. Мы потеряли суверенитет, его
надо вернуть.
И пятое. Я считаю, что нам надо
освобождать
государственный
сектор от паразитов – финансово-промышленных групп. Они
финансируют политиков и за счет
этого получают в безраздельное
пользование все наши государственные активы, обкладывают
государственные предприятия офшорами. Госсектор надо от этого
освобождать. И это действительно
была бы борьба с коррупцией.
Но пока в парламенте будут сидеть их протеже, их политические
проекты, которые они финансируют, это сделать не удастся. Поэтому мы ищем «наших» – по всей
стране.
– Ваша программа не похожа
на другие. Но вот на что хочется
обратить внимание: Вадим Рабинович, глава партии «За життя!» говорит то же самое по
всем пунктам. Если у вас такие
близкие с ним взгляды, почему вы
ушли из партии «За життя!»?
– Если вы проанализируете эфиры – мои и Вадима Зиновьевича
Рабиновича, – то вы поймете, как
была создана идеология партии
«За життя!» изначально. Это все
абсолютно – мои тезисы. И поэтому за «А» я могу сказать «Б» и
так далее. А вы задайте ему уточняющий вопрос – и посмотрите,
что он скажет дальше. Я не хочу
сейчас конкурировать с этим. И я
рад даже, что кто-то, пусть даже не
понимая, о чем речь, хотя бы вслух
повторяет мои тезисы – это уже
прекрасно. Я вижу, как прорастают плоды моей работы за последние два года – и все больше людей понимают, что нейтральный
статус для Украины – это выход;
что важные для страны вопросы
нужно решать на референдуме, и
это тоже выход; что действительно
должна быть полная децентрализация и так далее.
Почему мы расстались с Вадимом Зиновьевичем? Ну, вот он
говорил тоже, что против олигархов, а 9 ноября заявил о создании
Оппозиционной платформы «За
жизнь», то есть объединения с
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Левочкиным и группой Фирташа в «Оппозиционном блоке». А
Фирташ, что, – не олигарх? Когда
мы выходили из «Оппозиционного
блока», то понимали, что никакой
он не «оппозиционный» – и обслуживает интересы финансово-промышленных групп. Как тогда
можно было в это возвращаться?
Это «игра в Петра Алексеевича»,
как пишут СМИ. Потому что только в единственном раскладе Петр
Алексеевич может стать еще раз
Президентом – это если во второй тур с ним попадает конкретно
Бойко Юрий Анатольевич. И они
гговорят: «Задача для нашего кандидата – попасть во второй тур».
Извините, это – не цель.
– Почему вы открыли новый
телеканал?
– Я думаю, это будет больше,
чем телевидение. Смотрите, как
все меняется всего за четыре года.
Вспомните, как выглядел третий
айфон, и посмотрите сейчас на десятый. То же самое происходит и
с телекоммуникациями. Мы дадим
новый стандарт. Мы всегда ставили перед собой задачи.
– Вы упомянули «условную оппозицию», явно противопоставляя ее настоящей оппозиции.
Каких политиков имели в виду?
– Некоторые политические партии даже содержат слово «оппозиционный» в названии. Но одно
дело называться, а другое – быть.
Посмотрите, как они голосуют, какие законопроекты поддерживают.
Они, по сути, действуют в фарватере Президента и в его повестке
дня. Они одобряют те законопроекты, которые поддерживают курс
действующей власти, притом, что
этот курс не поддерживают 75%
наших избирателей. И это означает, что такие партии не могут
называться оппозиционными. Они
просто по каким-то избранным
вопросам, не особо важным, расходятся иногда в публичной сфере.
Но в принципиальных голосованиях доказывают обратное.
– В контексте сказанного вами
вспоминаю слова политолога
Вадима Карасева, который говорил недавно в комментарии
«Вестям», что будущие выборы
хотят сделать войной «вчерашних» и «позавчерашних»…
«Вчерашние» – это нынешняя
власть, от которой многого
ожидали: реформ, борьбы с коррупцией. Но у них то ли сил не
хватило, то ли умений… А «позавчерашние» – это те, кто подыгрывает вчерашним, чтобы
те смогли сохранить власть…
– Не было никакой борьбы и
никаких реформ. Это обманутые
ожидания! Все реформы свелись
к сокращению расходов на ту или
иную отрасль, к введению платной
медицины, повышению тарифов.
И все это – в интересах отдельных
финансово-промышленных групп,
которые работают в энергетике и
сфере добычи полезных ископаемых. Произошел обман. О какой
борьбе с коррупцией вы говорите,
если на таком высоком уровне, как
сейчас, коррупции раньше мир
еще не видел. По сути, люди получили власть на крови: в мирное
время они бы никогда ее не получили.
Интервью провела
А. Ткачук

Нелегальна міграція
Трьох нелегалів з Афганістану та
Пакистану затримано на Буковині

Трьох незаконних мігрантів, які
під покривом ночі намагалися порушити
українсько-румунський
кордон, затримали прикордонники
Чернівецького загону.
Інформацію про можливий незаконний перетин іноземцями кордону прикордонники отримали від
оперативних підрозділів Держпри-

кордонслужби напередодні. Тому на
цей напрямок був висланий додатковий наряд, який невдовзі й виявив
порушників. Нічних мандрівників,
які при досить низькій температурі
та засніженій місцевості подорожували у спортивному взутті,
військовослужбовці загону зупинили за сто метрів від державної межі.
У затриманих при собі не виявилося
жодних документів. З їх слів стало відомо, що вони є громадянами
Афганістану та Пакистану.
Зараз іноземці знаходяться у
пункті
тимчасового
утримання
Чернівецького прикордонного загону. Стосовно них проводяться
подальші перевірочні заходи, а також
встановлюється коло осіб, які можуть
бути причетними до переправлення
нелегальних мігрантів через державний кордон.
dpsu.gov.ua

Міграційники виявили нелегалів, які транзитом
проїжджали через Тернопіль
У рамках проведення операції «Кордон», яка тривала з квітня по листопад,
міграційники виявили 6 нелегальних мігрантів, які транзитом проїжджали через Тернопіль.
Чотирьох громадян Узбекистану, віком від 20 до 37 років розшукали на
залізничному вокзалі. Іноземці поводилися агресивно і чинили опір законним
вимогам посадових осіб міграційної служби. За інформацією міграційників,
вони їхали поїздом у напрямку Києва.
Під час відпрацювання автовокзалу також виявили нелегальних мігрантів – це
двоє громадян Афганістану, у яких закінчився термін дії візи. Затримуватися у
Тернополі вони теж не планували.
Щодо усіх іноземців працівники Управління ДМС в Тернопільській області
прийняли рішення про примусове повернення, відтак найближчим часом вони
зобов’язані залишити територію України.
Загалом за час проведення операції «Кордон» тернопільські міграційники виявили 134 нелегальних мігрантів. Прийнято рішення про примусове повернення до країни походження або третьої країни – щодо 131, прийнято рішення про
примусове видворення щодо 8 іноземців та поміщено до Волинського ПТПІ – 4
особи, 7 рішень про примусове видворення виконано фактично. Також притягнуто до адміністративної відповідальності: за ч. 1 ст 203 КУпАП – 301 особу; за
ст. 204 – 4 особи; за ст. 205 – 35 осіб.
Заборонено подальший в’їзд на територію України 32 особам та одній скорочено термін тимчасового перебування.
Управління ДМС
у Тернопільській області

У Запоріжжі виявлено іноземця-нелегала, який
вів аморальний спосіб життя

Під час спільного позапланового відпрацювання міграційниками
обласного Управління разом із
співробітниками СБУ та Національної
поліції області було виявлено громадянина Марокко, який незаконно
перебував на території України.

У минулому студента запорізького
вузу, знайшли на технічному
поверсі одного з гуртожитків у
Вознесенівському районі міста. Як
виявилося, після відрахування із
ЗНТУ іноземець-нелегал не виїхав з
території України та два роки жив як
безхатько і перебивався випадковими заробітками, зокрема підробляв
у закладах швидкого харчування. До
такого способу життя марокканця
привела пристрасть до вживання заборонених наркотичних речовин, які
були виявлені у нього під час затримання.
Стосовно порушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 203 КУпАП та прийнято рішення про його примусове
повернення за межі України, із забороною в’їзду на три роки.
На разі триває перевірка щодо
причетності затриманого нелегала до інших злочинів на території
Запоріжжя.
Управління ДМС
у Запорізькій області
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Боротьба з нелегалами в дії

Примусово видворено іноземця, який
звільнився з місць позбавлення волі та перебував на території України незаконно.
31 травня 2018 року на адресу УДМС
України в Київській області надійшло
повідомлення Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми,
ГУ НП в Київській області щодо незаконного перебування на території України
громадянина Латвії, який був засуджений
Ширяївським районним судом Одеської
області до покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення.
За оперативною інформацією, громадянин
Латвії Віталій Дергачов під час відбування
покарання на шлях виправлення не став.
З квітня 2016 року останній перебував у
Білоцерківській виправній колонії № 35
та був звільнений 31.05.2018 року. Одразу після звільнення з колонії зазначений
іноземець був затриманий співробітниками

відділу організації запобігання нелегальній
міграції, реадмісії та видворення УДМС
України в Київській області спільно із оперативними співробітниками УБЗПТЛ ГУ
НП в Київській області.
Того
ж
дня
Білоцерківським
міськрайонним судом Київської області
прийнято рішення про затримання з
поміщенням до Чернігівського ПТПІ ДМС
України та примусове видворення з України
громадянина Республіки Латвія.
Встановлено, що громадянин Республіки
Латвія не мав на території України
постійного місця проживання і реєстрації,
роботи та законних джерел доходів. У нього
не було підстав для тимчасового перебування на території нашої країни, достатнього
фінансового забезпечення для проживання
в Україні та виїзду за її межі. Крім цього,
він не мав сімейних або родинних зв’язків.
Завдяки вжитим співробітниками відділу
запобігання нелегальній міграції заходам,
зазначеного іноземця було документовано сертифікатом на повернення до країни
походження та примусово видворено з
території України 14 листопада 2018 року із
подальшою забороною в’їзду на територію
України терміном на 5 років відповідно до
вимог статті 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
Зазначений іноземець залишив територію
України авіаційним транспортом через
ДПМА «Бориспіль».
Управління ДМС
у Київській області

Через ПП «Мамалига» примусово повернули громадянина
Узбекистану
34-річного
громадянина
Узбекистану,
який ухилявся від виїзду з України після
закінчення 90-денного терміну перебування,
виявили буковинські міграційники спільно зі
співробітниками УСБУ у Чернівецькій області у
с. Хлівище Кіцманського району.
Керівництвом УДМС в Чернівецькій області
прийнято рішення про його примусове повернення. Тож іноземцю був забезпечений супровід
до ПП «Мамалига» Чернівецького прикордонного загону, де його передали представникам
влади Республіки Молдова.
Також до адміністративної відповідальності за
ст. 206 КУпАП притягнуто місцевого мешканця.

Громадянин України, який надав іноземцю житло, був змушений сплатити штраф.
Управління ДМС
у Чернівецькій області

На Житомирщині виявлено нелегальних мігрантів

Працівниками Овруцького районного
відділу УДМС України в Житомирській
області під час спільного відпрацювання
території Овруцького району з працівниками
Овруцького відділення поліції Коростенського відділу поліції ГУ НП в Житомирській
області, Овруцького міжрайонного відділу
УСБУ в Житомирській області та відділу
прикордонної служби «Овруч» у лісовому
масиві неподалік міста Овруча було виявлено 6 громадян Вірменії, які перебували в
Україні без документів на право проживання.

Вказаних
громадян
притягнуто
до
адміністративної відповідальності за ст.
203 ч.1 КУпАП (Порушення іноземцями
та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду
через територію України), накладено
адміністративний штраф у розмірі 1700 грн
на кожного та прийнято рішення про примусове повернення до країни походження.
Загалом з початку року працівниками
міграційної служби Житомирщини виявлено 246 нелегальних мігрантів, прийнято
234 рішення про примусове повернення
іноземців та осіб без громадянства до країн
походження, в т.ч. 35 – із забороною в’їзду
в Україну, 37 іноземцям скорочено термін
перебування в Україні, 11 іноземців передано підрозділам Адміністрації Державної
прикордонної служби України. П’ятеро
іноземців було поміщено до Чернігівського
ПТПІ та в подальшому видворено за межі
держави.
Управління ДМС
у Житомирській області
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Театральний режисер-новатор Лесь Курбас

Лесь Курбас (Олександр-Зенон
Степанович Курбас) (25 лютого
1887, Самбір – 1937, Соловки) – видатний український актор, режисер,
теоретик театру.
Народився у родині акторів галицького театру Степана та Ванди
Курбасів. Батько його, хоча й був
мандрівним українським актором,
проте і в бідності своїй прагнув дати
синові гарну освіту.
1907 року Олександр закінчив
гімназію і почав вивчати германістику і славістику на філософському
факультеті Віденського університету, опанував кілька іноземних мов.
Одночасно навчався в драматичній
школі при Віденській консерваторії, відвідував вистави видатного
трагіка німецької і австрійської сцени, першого актора Бургтеатру Й.
Кайнца.
У 1908 році через сімейні обставини переїхав до Львова і

продовжив навчання у Львівському університеті. Акторську кар’єру
розпочав в аматорському гуртку товариства «Сокіл».
1915 року заснував у Тернополі
перший стаціонарний український
професійний театр «Тернопільські
театральні вечори». Одну з його вистав у жовтні цього ж року відвідав
М.К. Садовський, після чого запросив Курбаса до свого театру в Києві.
Курбас погодився й упродовж 1916
року працював у Садовського.
На початку 1917-го створив театральну групу, а невдовзі – «Молодий театр», в якому був актором,
режисером і старався шукати та
робити щось абсолютно нове. Таку
затію режисера вважали чистим
божевіллям, адже на початку театр
працював без будь-якої фінансової
підтримки. Усе, що було у трупи –
це величезний ентузіазм та дозвіл
інколи безкоштовно грати у примі-

щенні театру «Бергоньє» на Фундуклеївській. Усі постановки Курбас
та актори ставили своїм коштом, без
професійних декорацій та сучасних
костюмів. Але це поєднувалось в
естетичне ціле та збирало глядачів.
А згодом трупа увійшла в історію,
як перший модерний театр в Україні, який займався пошуками нових
форм втілення сучасної та класичної драматургії. З цього театру взяли
початок кілька українських театрів.
Влітку 1920 року Лесь Курбас
зібрав своїх найкращих акторів з
Київського театру ім. Шевченка, які
добровільно приєдналися до нього,
і під назвою «Кийдрамте» (Київський драматичний театр) трупа почала своє турне по містах Київщини. Спочатку осіли у Білій Церкві,
потім – в Умані.
Лесь Курбас був засновником спочатку політичного (1922-1926), а
потім і філософського (1926-1933)
театру в Україні. У виставах свого
театру «Березіль» (Харків) Курбас
малює всесвіт, де головним стає
особлива довіра до життя людини у
всіх його суперечностях.
Під час роботи у Харкові все було
під одним дахом і під одним проводом – Курбасовим. У театрі діяв мюзик-хол (спектаклі «Шпана», «Алло
на хвилі», «Чотири Чемберлени»),
агітпроп. Було підготовлено серію
«Костюмовані історії» (спектаклі
«Жакерія», «Сава Чалий», «Король
бавиться», «Змова Фієско»).
П’єси М. Куліша «Народний
Малахій», «Мина Мазайло»,
на жаль, не знайшли розуміння у
критики. Проти Леся Курбаса були

висунуті звинувачення в «похмурості», викривленні оптимістичної
радянської дійсності.
Багато чого з творчих пошуків
Курбаса також не розуміли і широкі маси глядачів. Це стосується і
його вистави «Маклена Граса», яка
досягає справжньої філософської
глибини. Але незважаючи на несприятливу для творчості атмосферу нерозуміння, недоброзичливості,
Лесь Курбас не занепадав духом,
він до останньої можливості вів
боротьбу з поширеними у той час
тенденціями спрощенства, вульгаризації мистецтва. Опоненти ж
щонайменшу невдачу Л. Курбаса
завжди розцінювали як цілковитий
провал театру.
Можливо саме тому, що режисер
не відступив, не поступився своїми переконаннями, його було наклепницьки обмовлено, звільнено
з посади керівника «Березолю» і
заарештовано у Москві, де він кілька місяців працював у єврейському
театрі на Малій Бронній.
Спершу Леся Курбаса відправили
на
будівництво
БіломорськоБалтійського каналу, а згодом на
Соловки, де він не втрачав творчого
запалу. Через 4 роки, у 1937-му, його
засудили до страти та розстріляли

в урочищі Сандармох в Росії –
на 20-ту річницю «жовтневої
революції». У той же день вбили і
Миколу Куліша. Дружина Курбаса
до останнього не знала, що з її
чоловіком. Через кілька років після
арешту їй прийшла звістка, що
чоловік помер від крововиливу.
Вона відчувала, що це неправда, але
так і не дізналась, як він загинув.
1957 року Леся Курбаса було посмертно реабілітовано.
До 100-річного ювілею від дня
народження Курбаса його ім’я було
внесене до календаря пам’ятних дат
ЮНЕСКО. З нагоди ювілею відбулися наукові конференції в Києві,
Йоркському університеті (Торонто,
Канада), Гарварді (США), Кракові
та Вроцлаві (Польща), Відні (Австрія) та в інших містах, а також
міжнародні театральні фестивалі:
«Березіль» (Харків) і «Березілля»
(організатор і продюсер С. Проскурня). У селі Старий Скалат відкрито
садибу-музей Курбаса.
У Львові працює один з найкращих театрів України – Львівський
академічний театр імені Леся Курбаса.
Роман Кухаренко,
власкор газети «Міграція»

Українці в Чорногорії
Чорногорія (Црна Гора, Crna Gora) – держава в Південно-Східній Європі, на заході
Балканського півострова.
До проголошення повної незалежності 3
червня 2006 року країна була частиною конфедеративного Державного Союзу Сербії і
Чорногорії, займаючи 13,5% його сукупної території. У 2010 році набула офіційного статусу
країни-кандидата в члени Євросоюзу. З 2017
року – член НАТО.
Столиця і найбільше місто – Подгориця. Історичною і культурною столицею Чорногорії
є місто Цетіньє.
Географія
Територію країни можна умовно розділити на три частини: узбережжя Адріатичного
моря, відносно рівнинна центральна частина
країни, на якій розташовані два її найбільші
міста: Подгориця та Нікшич, і гірські системи
сходу країни.
Протяжність сухопутних кордонів держави
становить 614 км: на заході з Хорватією – 14
км; на північному заході з Боснією і Герцеговиною – 225 км; на північному сході з Сербією і Косово – 203 км; на південному сході з
Албанією – 172 км.
Континентальна берегова лінія Чорногорії
становить біля 300 км. Чорногорія має в своєму складі 14 морських островів. На південному заході країни розташована велика затока
Бока Которська, яка має площу водної поверхні 87,3 кв. км і врізається в сушу на 29,6 км.
Історія
Чорногорія виникла як незалежна держава
в XVIII ст., першою з країн Балканського
півострова відокремившись від Османської

імперії. Столицею держави було місто Цетіньє.
У такому вигляді вона проіснувала до Першої
світової війни, після якої в 1918 році увійшла
до складу Королівства сербів, хорватів і
словенців. Від часу розпаду Югославії (27
квітня 1992 року) існувала в складі Союзної
Республіки Югославія, 4 лютого 2003 року
увійшла до Державного Союзу Сербії
та Чорногорії. Після референдуму про
незалежність Чорногорії, який відбувся 21
травня 2006 року і в результаті якого 55,5%
виборців проголосували за вихід республіки
з Союзу, 3 червня 2006 року Чорногорія
проголосила незалежність.
Зовнішня політика
Після проголошення незалежності Чорногорія встановила дипломатичні відносини з 179
державами – членами ООН, а також частково
визнаними Палестиною, Косово та Мальтійським орденом.
Наприкінці березня 2014 року Чорногорія,
маючи статус офіційного кандидата на вступ
до ЄС, оголосила про приєднання до санкцій
проти Росії. 2 червня 2016 року Чорногорія
додатково ввела санкції проти 149 громадян
Росії.
Керівництво Чорногорії також взяло курс на
зближення з НАТО. З цією метою представники Чорногорії і НАТО підписали в травні 2016
року протокол про вступ країни в блок. Після
підписання даного протоколу Чорногорія отримала статус спостерігача на всіх засіданнях
Північноатлантичного альянсу.
До 12 травня 2017 року всі країни-члени
НАТО ратифікували протокол про вступ
Чорногорії. 5 червня 2017 року в будівлі

ДержавногодепартаментуСШАуВашингтоні
пройшла офіційна церемонія приєднання
Чорногорії до Північноатлантичного альянсу.
Українська громада
Українці в Чорногорії – одна з національних громад, яка, подібно до української діаспори в Сербії та в інших країнах колишньої
Югославії, сформувалася під впливом історико-політичних причин. Більшість українців в
Чорногорії – нащадки емігрантів з колишніх
Російської і Австро-Угорської імперій, переселенці на Балкани в результаті українсько-більшовицької війни 1917-1922 років, двох світових воєн, сталінських репресій.
Основні заходи щодо забезпечення мовних,
культурних та інших прав української діаспори здійснюються за підтримки Посольства
України в Чорногорії. Серед них можна виділити наступні: відзначення пам’ятних дат в
історії України; пропаганда досягнень української культури; робота з українською діаспорою в Чорногорії.
З метою відзначення пам’ятних дат в історії
України неодноразово проводилися заходи,
присвячені роковинам з дня народження Лесі
Українки і Тараса Шевченка із залученням
української діаспори в Чорногорії. В Університеті Чорногорії та Університеті «Донья
Гориця» відбулись лекції на тему «Життя і
творчість Великого Кобзаря і Лесі Українки»,
«Історія української дипломатії», «Історія релігії в Україні», які висвітлювались в провідних ЗМІ Чорногорії.
Вперше в історії українсько-чорногорських
відносин у рамках тижнів моди Royal
Fashion Week у Чорногорії проводився День

української моди, де були представлені
роботи видатних українських дизайнерів С.
Єрмакова і О. Голець. На заході були присутні
представники культурної еліти Чорногорії,
органів влади та іноземних посольств.
У культурно-інформаційному центрі Подгориці «Будо Томовіч» проводилися Дні
українського кіно. До програми увійшов
фільм «Закохані в Київ», який складається з
8 короткометражних фільмів-новел. Він є номінантом численних міжнародних конкурсів
і кінофестивалів, в тому числі Каннського і
Берлінського кінофестивалів.
9 грудня 2011 року було відкрито пам’ятник
Тарасу Шевченку в столиці Чорногорії – Подгориці. Церемонія відкриття монумента відбулася в одному з центральних парків міста.
Роман Кухаренко,
власкор газети «Міграція»

Здоров’я нації та національні страви

Сирний торт із горіхами

Склад:
- 300 г домашнього кисломолочного сиру;
- 3 яйця;
- 200 г цукру;
- чайна ложка соди, погашеної
оцтом;
- 2,5 скл. борошна.
На крем:
- 6 ст. л. борошна;
- 200 г цукру;
- 800 мл молока;
- 200 г масла, цедра лимона;
- 1,5 скл. подрібнених горіхів.
Для прикрашання:
- шоколад з умістом какао 72%,
кокосова стружка, прикраси з мастики, цукрові намистинки, 2 ст. л.
масла.
Приготування. Сир протерти через сито. Яйця збити з цукром.

Додати сир, соду, погашену оцтом, та борошно і замісити тісто.
Тісто розділити на шість однакових частин і поставити в морозильну камеру на дві-чотири
години. Шматок тіста покласти
у форму, розкачати пластом завтовшки п’ять-вісім міліметрів і
проколоти виделкою. Випікати в
розігрітій до 180 градусів духовці
п’ять-сім хвилин. Так само спекти
ще п’ять коржів.
Приготування крему. Молоко
вилити в каструлю (залишити чотири столові ложки) і довести до
кипіння. Узяти борошно, цукор
та молоко (чотири столові ложки) і перемішати до утворення
однорідної суміші. Помішуючи,
влити її до молока, що кипить.
Коли утвориться густа маса, зняти
її з вогню й охолодити до кімнатної
температури. Розм’якшене масло
збити, поступово додаючи заварний крем. Всипати потерту цедру
лимона й перемішати.
Коржі перемастити кремом, посипаючи подрібненими горошинами. Боки торта також змастити
кремом. Шоколад розтопити з маслом на водяній бані й полити ним
торт. Прикрасити на свій смак.
glife.com.ua

М’ясний хлібець

Склад:
- 1-1,5 кг свинячого фаршу;
- 3 зубчики часнику;
- склянка молока;
- сіль та мелений чорний перець
до смаку;
- суміш спецій до м’яса
(можна брати хмелі-сунелі та
італійські трави);
- 1–2 помідори;
- пучок петрушки (для прикрашання).
Приготування. До фаршу додати молоко, вичавлений часник та
подрібнену петрушку. Посолити,
поперчити й ретельно перемішати.

Викласти у форму для запікання
(можна брати силіконову форму на
хліб), зверху посипати сухими травами. Накрити фольгою. Запікати
впродовж години за температури
180 градусів, а потім протягом
30 хвилин за температури 200
градусів. Викласти в тарілку, прикрасити свіжими помідорами та
петрушкою.
glife.com.ua
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4 грудня – Міжнародний день обіймів
«Іноді замість тисячі слів треба просто обійняти»

День обіймів – молоде міжнародне свято, яке святкується 4 грудня.
Існує лише один спосіб відзначити це свято, а саме – обійняти всіх і кожного, кого ви захочете.
Хтось стверджує, що позбутись відчуття гніву,
самотності, образи чи внутрішнього негативу
можна, переглядаючи фільми, слухаючи улюблену музику або ж для цього має минути певний час.
Але все набагато простіше – дозвольте комусь вас
обійняти. Адже обійми приносять неабияку користь організму. Яку саме – читайте далі.
Так звана терапія обіймами – надзвичайно дієвий
метод лікування. Дослідження показують, що
обійми, як і сміх, ефективні під час лікування різних
недуг, а також допомагають позбутись депресії та
стресу.
будь-якому з цих випадків ми почуватимемося краЗа словами вчених, правильні глибокі обійми, ще.
коли серця двох людей немов торкаються одне од- Дія обіймів схожа на медитацію та сміх. Вони
ного, приносять неабияку користь.
вчать нас відпускати погане і насолоджуватись
- Обійми викликають відчуття довіри та безпе- теперішнім моментом; допомагають об’єднати серки. Це допомагає поводитись більш впевнено та ця, почуття та дихання.
відкрито.
- Енергія, якою між собою обмінюються люди,
- Обійми здатні підвищувати рівень гормону, який що обіймають одне одного, – це внесок в їхні стодопомагає позбутись відчуття самотності та гніву сунки, що спонукає до співчуття та розуміння.
(окситоцину).
Це той випадок, коли 1+1=3, тому що приходить
- Довгі обійми сприяють виділенню гормону ща- розуміння, що ціле – більше, ніж сума його частин.
стя (серотоніну). Саме завдяки ньому у людини І ця взаємодія, найімовірніше, приведе до безпропіднімається настрій і з’являється відчуття щастя.
грашних результатів.
- Обійми зміцнюють імунну систему.
- Обійми здатні підвищувати самооцінку. Коли
«Для виживання людині потрібно, щоб її
наші рідні обіймають нас, то цим не лише прообнімали 4 рази на день, 8 раз – для підтримки,
являють свою любов, а й показують те, що ми
і 12 – для особистого зростання та розвитку»,
– особливі. Такі відчуття та асоціації притаманні
(Американський психолог В. Сатир)
кожній людині ще з дитинства.
- Завдяки обіймам розслабляються м’язи,
Не потрібно чекати відповідного моменту, щоб
знімається напруга та стрес, а також втамовується обійняти близьку людину! Робіть це кожного разу,
біль.
коли є нагода, адже обійми дарують радість та
- Обійми позитивно впливають на нервову систе- відчуття того, що людину люблять та турбуються
му, заспокоюючи її та покращуючи емоційний стан про неї.
людини.
mizky.com
- Обійми вчать нас дарувати та приймати, адже в

Як сухе повітря може нашкодити вашому здоров’ю

У холодну пору року повітря сухе
не лише надворі, а й у приміщенні.
В ідеалі рівень вологості у кімнаті
має становити 40-60%, проте під
час опалювального сезону він
зменшується до 15-20%. Це може
призвести до наступних проблем зі
здоров’ям.

Шкіра стає зневодненою, сухою,
починає лущитися.
Починають тріскатися губи, волосся електризується, а одяг б’є
струмом.
Слизові оболонки носа та очей
пересихають. Через це знижується
імунітет та збільшується ризик

підхопити інфекцію. Сухість очей
може призвести до синдрому сухого ока.
Збільшується рухливість бактерій
та вірусів, оскільки для них
створюється сприятливе середовище.
24tv.ua

Спортивні новини
Турнірна таблиця. Українська Прем`єр-ліга
2018-2019

Ліга Націй

Словаччина 4:1 Україна

Ліга Чемпіонів

Хоффенхайм 2:3 Шахтар Донецьк

Ліга Європи

Астана 0:1 Динамо Київ
Ворскла 0:3 Арсенал

Жіноча збірна України з баскетболу пробилася на Євробаскет-2019
Жіноча збірна України з баскетболу на виїзді програла команді Іспанії у заключному турі відбіркового
турніру на Євробаскет-2019 з рахунком 71 : 84.
Команда Горана Бошковича виграла лише одну
чверть в цьому матчі, але гандикапу, оформленого у
першій та заключної чвертях, іспанкам вистачило для
впевненої перемоги.
Найрезультативнішою баскетболісткою у складі
збірної України стала Аліна Ягупова, яка записала на
свій рахунок 28 очок.
Незважаючи на поразку, українська команда посіла
друге місце у своєму квартеті і кваліфікувалася на
Євробаскет-2019, випередивши Грецію і Словаччину

за додатковими показниками в рейтингу других команд кожної групи.
dt.ua

Усик виграв поєдинок із британцем Белью

У восьмому раунді Олександр
Усик відправляє Тоні Белью в нокаут і захищає титул абсолютного
чемпіона світу у ваговій категорії
до 90,71 кг,.
У 12-раундовому поєдинку в
Манчестері він виграв у британця
Тоні Белью нокаутом у восьмому
раунді.
Усик уперше захистив звання абсолютного чемпіона світу,
яке завоював у липні, перемігши
росіянина Мурата Гассієва в фіналі
Всесвітньої боксерської суперсерії
(WBSS). Українець відстояв пояси Всесвітньої боксерської ради
(WBC), Всесвітньої боксерської

організації (WBO), Всесвітньої
боксерської асоціації (WBA) і
Міжнародної боксерської федерації
(IBF).
31-річний Усик як і раніше не знає
поразок на професійному рингу —
16 перемог (12 нокаутом).
35-річний Белью зазнав третьої
поразки при 30 перемогах (20 нокаутом) і одній нічиїй. Заради цього
поєдинку йому довелося спуститися із суперважкої вагової категорії,
де він виграв два бої у екс-чемпіона
світу в першій важкій ваговій
категорії за версієями WBA,
WBC, The Ring та WBO і у важкій
ваговій категорії за версією WBA,

співвітчизника Девіда Хея. На
момент пропозиції про поєдинок
з Усиком Белью розглядав
можливість завершення кар’єри. У
2016 році він став чемпіоном світу
за версією Всесвітньої боксерської
ради (WBC) у вазі до 90,71 кг і один
раз захистив титул.
unn.com
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ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

4 грудня відзначаємо свято Введення в
храм Пресвятої Богородиці, або Третю
Пречисту.
У Святому Євангелії нічого не згадується
про таку подію, як Введення в храм Пресвятої Богородиці. Це свято, як і свято Різдва
(Друга Пречиста) й Успіння Божої Матері
(Перша Пречиста), засноване на традиціях Церкви та на апокрифах. Дані джерела

подають, що батьки Пресвятої Богородиці
святі Йоаким і Анна, будучи бездітними,
дали обіцянку, що якщо в них народиться
дитя, то вони віддадуть його на службу Богові у Єрусалимський храм. Господь вислухав їхні молитви і дав їм доньку. Коли Марії
виповнилося три роки, батьки привели її до
храму і віддали в руки первосвященика Захарії, батька св. Івана Предтечі. Тут Пресвята Богородиця перебувала тривалий час аж
до заручин зі св. Йосифом.
У календарному циклі українського народу це свято завершує осінній сезон і починає зимовий. Головною метою святкувань
цього дня було накликати багатство та добробут на майбутній рік.
Як на Різдво і Великдень, так і на Введення, хто перший вранці прийде до хати,
той буде першим «полазником» – тим, хто
приносить добро чи якесь лихо на новий
господарський рік. Тому сусіди уникають
на Введення заходити зрана до чужої хати,
щоб потім не було нарікання, що то вони
принесли нещастя. Коли першим до хати
увійде молодий гарний чоловік, а ще й з
грішми, то добра ознака: весь рік у хаті всі
будуть здорові і водитимуться гроші. Якщо
ж увійде старий та немічний, а ще бідний,
то і хворі в хаті будуть, і злидні заведуться.
Найгірше ж, переказують люди, як зайде
першою до хати стара жінка – «то вже добра не жди». Недобре також, якщо хтось із
сторонніх прийде у цей день щось позичати.
У введенських повір’ях виразно виступає

початок нового господарського року: до
Введення можна копати лопатою землю, а
від Введення до Благовіщення не можна, бо
земля спочиває і набирає сили на літо; жінки запасаються глиною до Введення. Від
Введення до Дев’ятого четверга (після Різдва Христового) не годиться бити білизну
на воді праниками, бо то, мовляв, шкодить
ниві та може влітку навести бурю на поля.
З цих самих мотивів, а ще через зневагу від
людей, треба й коноплі потерти до Введення.
Вночі проти Введення подекуди дівчата
святили воду ще дохристиянським звичаєм:
брали воду в такому місці, де сходяться три
струмки, проливали її через полум’я так,
щоб вона проходила поміж двома вогнями, і потім уживали тієї води проти хвороб,
від зурочення та на любовні чари. Опісля
півночі жінки сідали голі на порозі і пряли самосівні коноплі, щоб «прядиво пішло
на руку». Обсипали того дня корів сім’ям і
мастили маслом вим’я, щоб давали багато
молока, і обкурювали їх, щоб ніхто не міг
того молока відібрати.
Як і інші великі річні свята, це свято пов’язувалося з культом померлих: «На цей день
Бог одпускає праведні душі подивитися на
своє тіло, тому воно називається Видінням
(народна етимологія: Введення – «видіння»), що душа бачить своє тіло».
У цей час в Україні вже зазвичай випадав
сніг, тому кажуть: «Третя Пречиста снігом
покриває».
traditions.in.ua

Поетичним рядком
«Лунають кроки»

О.С. Радько
Живе моя країна, я живу,
коли так гучно лунають наші кроки.
Десь там далеко у сні і наяву,
про нашу долю московські гомонять
«пророки»

***
Не зрозуміти чужоземним мудрецям,
що свою долю наш народ відстояв
сам.
Священний Томос повернеться нам,
За що ми вдячні Богу і святим отцям.
***
Коли на зустріч нам
лунають кроки зухвалих ворогів
Нехай тремтять і знають
Ми скоро їх побачимо в приціл.
***
У нас є вишкіл бойовий
і руки враз на автоматі.
Ніколи не вціліти вражені тій,
котра у нас в прицілі на захваті.
***

Коли ж ось поруч лунають друзів
кроки
Друзі! До кожного я підійду і обійму.
Чи ти колега мій, а хоч із тундри,
Чи з Америки, з Європи.
***
Нехай не тільки поруч біля нас,
А ген далеко, навкруги! По всьому
світу лунають наших друзів кроки
Тоді від заздрості до нас московські
сказяться «пророки».
***
Із попелу підніметься країна
Єдина, незалежна, успішна Україна!
А кожен наш громадянин
Нарешті зрозуміє: є щирі друзі і він у
світі не один!

«Вогонь, Вода та Мідні Труби». Що це означає?

«Пройшов вогонь, воду та мідні труби» – так ми говоримо і «воду».
про людину, якій випало на долю багато труднощів та важких «Мідні труби» тут не що інше, як випробування славою!
випробувань. Такому тепер нічого не страшно, у нього все вже
tut-cikavo.com
було. І вогонь, і вода, і мідні труби... Ось тільки до чого тут
«мідні труби»?
«Пройти вогонь і воду» – дуже древній та інтернаціональний
фразеологізм. Цей вислів бере початок у стародавньому міфологічному осмисленні вогню і води як стихій, котрі очищають
та випробовують. А ось «мідні труби» долучились до цієї фрази значно пізніше, приблизно в ХІХ ст.
«Вогонь» і «вода» – це «фізичні» випробування (волі, сміливості, мужності і т. д.),
«Мідні труби» – це моральне (найважче) випробування «фанфарами». Тобто це духовий оркестр, що супроводжує людину
яка здобула славу та популярність. І це випробування витримують далеко не всі з тих, хто раніше успішно пройшов «вогонь»

ГОРОСКОП
на грудень 2018 року

Овен. На Овнів чекає досить успішний
період – обставини складатимуться так
вдало, що було б нерозумно упустити
шанс і не поліпшити своє життя. Можна
сміливо хапатися за кілька справ відразу
– вдалий збіг обставин дозволить вчасно з
ними впоратися.
Телець. Тельцям доведеться пережити
яскравий місяць – протягом грудня вони
братимуть участь як у позитивних, так і
в негативних подіях. Утім навіть найгірші
з них стануть для Тельця важливим
життєвим уроком.
Близнюки. Даний знак опиниться під найвищим заступництвом Сатурна. Планета,
відповідальна за наповнення Близнюків
життєвими силами, зробить все, щоб
вони змогли успішно вирішити будь-яке
проблемне питання.
Рак. На вас чекає непростий вибір, але зірки
впевнені, що ви зможе прийняти правильне
рішення. Якщо ви давно замислювалися про
організацію власної справи, саме час втілити
свої ідеї в життя. Найбільше буде везти тим,
хто займається юриспруденцією і дизайном.
Лев. Левам доведеться пережити складний місяць. Наприкінці року їх можуть
огорнути сумніви в правильності якихось
вчинків і рішень. Занепадницькі настрої
негативно позначаться на професійній
активності знака.
Діва. Цей знак може зітхнути з полегшенням: вплив планет забезпечить Дів
енергією, достатньою для подолання
будь-яких неприємностей. Грудень не
буде позбавлений тривог та сумнівів,
але такі настрої часто переслідують Дів
наприкінці року.
Терези. Грудень буде наповнений яскравими емоціями і захоплюючими подіями.
Сатурн, що забезпечує життєвими силами, зробить все, щоб його підопічні були
задоволені своєю долею. Черговий календарний період ознаменується успіхами у
професійній сфері.
Скорпіон. Період, під час якого водні знаки відчують себе на гребені хвилі, буде
виключно вдалим для Скорпіона. Цей
знак стане зоряним улюбленцем, якщо
почне покладатися не тільки на фортуну,
але і на власні сили. Усі події грудня матимуть прямий вплив на ваше подальше
життя.
Стрілець. У цілому грудень для Стрільців
буде цілком позитивним місяцем.
Невеликі неприємності очікують лише
тих, хто займається власним бізнесом: негативно налаштований Меркурій не дасть
вам перехопити в конкурентів вигідного
замовника.
Козеріг. Гармонійне і наповнене подіями
життя, безумовно, порадує Козерога.
Зараз вашим головним покровителем буде
Марс, вплив якого позбавить вас безлічі
проблем. Грудень – час для підсумкового
річного ривка, тому забудьте про розваги і
сконцентруйтеся на роботі.
Водолій. Грудень стане дуже успішним і
багатообіцяючим періодом. У цьому місяці
Водолію буде допомагати Сатурн, позитивний вплив якого може докорінно змінити
життя тих, хто народився під цим знаком.
Пригадайте всі цілі, які ви ставили перед
собою і ви з подивом виявите, що велика
частина з них ось-ось стане реальністю.
Риби. Рибам доведеться пережити
динамічний місяць, але далеко не кожна
подія грудня закінчиться для них чимось
хорошим. Справа в тому, що Меркурій
«точить зуб» на цей водяний знак. На
роботі краще зачаїтися і не вискакувати з
пропозиціями.
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