Всеукраїнська інформаційно-аналітична газета

Видається за інформаційної підтримки Державної міграційної служби України
та за сприяння благодійного фонду допомоги біженцям та переселенцям «Співчуття»

30.11.2016 р.
Газету нагороджено
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ
Кабінету Міністрів України

Передплатний індекс 89611
№ (07) 221, липень 2020
Підписано Імплементаційний протокол
Виступ Президента України на урочистому засіданні
до Угоди між Україною та Швейцарською
Верховної Ради з нагоди 30-річчя ухвалення Декларації
Конфедерацією про реадмісію осіб
про державний суверенітет

Видання започатковане в лютому 2003 року

Шановні народні депутати!
Шановні гості урочистого засідання!
Шановні українці!
Тисячолітня українська історія знає чимало
документів, які стали фундаментальними для
творення Української держави.
І Декларація про державний суверенітет
України, без сумніву, – один з них.
Сьогодні ми відзначаємо тридцяту річницю
від дня народження цього знакового документа. 30 років тому був зроблений впевнений
крок до остаточного здобуття незалежності
України.
Декларація наблизила перемогу українців у
багатовіковій боротьбі за вільну та самостійну
державу.
16 липня 1990 року стало дійсно історичним
днем. Тоді Декларацію про державний
суверенітет підтримали 355 народних депутатів.
З різних куточків нашої рідної України. З різних
партій. З різними поглядами. Але – з єдиною метою.
Зверніть увагу, ніхто не «завалював»
декларацію, пропонуючи вісім тисяч поправок. Ніхто не намагався заблокувати її постановами. Ніхто не намагався «збити» її через
Конституційний Суд.
Ухвалення декларації – це акт неймовірного
єднання політиків заради волі народу та
великої державної мети.
Дорогі українці!
Сьогодні, шостий рік поспіль, ми захищаємо
свій суверенітет від російської агресії. Ми
сплачуємо за це найвищу ціну – життя наших
громадян. Сьогодні весь цивілізований світ
визнає, що Україна робить все для настання
такого бажаного миру.
Справедливого миру. Миру в нашому
розумінні цього слова.
Саме того миру, де державний суверенітет
буде панувати в реальності, а не на папері.
Так. Ми втратили частину території. Ми втратили своїх людей. І, на жаль, ми не можемо
повернути загиблих. Але повинні повернути
всі свої території. Повернути віру в правду і
справедливість. Щоб те, заради чого загинули

Робоча нарада в
УДМС України в
Тернопільській області
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наші герої, ніколи не виявилось марним.
Я переконаний, що шанс досягти цього у
нас, українців, є тільки в одному випадку –
якщо всі ми об’єднаємося. Так само, як і 30
років тому.
Сьогодні в цій залі знаходяться народні
обранці першого скликання. Їхній внесок у
державотворення неможливо переоцінити.
І присутні тут, і ті, кого, на жаль, немає з
нами, – всі вони вписали свої імена в історію
незалежної України.
Сьогодні ми безмежно вдячні кожному з вас.
30 років тому, маючи полярні політичні погляди, ви наочно показали, що таке державницька позиція. Ви стали живим прикладом
єдності та мудрості.
І я впевнений, що сучасним депутатам є
чого у вас повчитися та ніколи не забувати, що
суверенітет, який вибороли вони, ми з вами
маємо берегти й захищати. Як від зовнішніх
ворогів, так і від внутрішніх чвар.
Для цього я не втомлюся закликати всіх нас
до справжньої єдності, бо тільки в ній – наша
сила й перемога, бо тільки в ній – Україна.
І з цієї високої трибуни в цей святковий день
я хочу нагадати всім слова ініціатора проголошення Декларації про державний суверенітет,
Героя України В’ячеслава Максимовича Чорновола: «Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні – маючи. Щоб не довелося
потім гірко любити її – втративши».
Шановні друзі!
Годі сварок та розбрату. Годі маніпуляцій та
політичних ігрищ. Годі ділити українців та
ділитися самим. На владу чи опозицію, лівих
або правих, червоних або синіх.
Потрібно перестати бути політиками. Час
стати державними діячами. Людьми, що мають
не великий апетит, а велику мрію. Про єдину,
сильну й непереможну Україну. Це – моя мрія.
І моя мета. Впевнений, що й ваша також.
Бережімо себе!
Бережімо наш суверенітет!
Бережімо Україну!
Слава Україні!
president.gov.ua
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21 липня цього року із державним візитом в Україну прибула Федеральний президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга. Цей візит став першим візитом найвищого рівня від часу встановлення дипломатичних відносин
між двома державами, в ході якого Головою ДМС України Максимом Соколюком
та Головою АДПС України Сергієм Дейнеко було підписано Імплементаційний
протокол між Державною міграційною службою України, Адміністрацією
Державної прикордонної служби України та Федеральним департаментом
юстиції та поліції Швейцарської Конфедерації, Державним Секретаріатом з питань міграції Швейцарської Конфедерації до Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про реадмісію осіб.
dmsu.gov.ua

Інститут притулку може стати новою формою
захисту іноземців та осіб без громадянства в Україні

Перший заступник Голови ДМСУ
Н.М. Науменко
Державна міграційна служба підтримує
законопроєкт, спрямований на вдосконалення нормативної бази у сфері надання
захисту таких осіб.
Розбудова національної системи надання іноземцям та особам без громадянства притулку (міжнародного
захисту) в Україні розпочалася з 1993
року з прийняттям першого Закону
України «Про біженців». За доволі
тривалий період часу компетентними органами держави було докладено чимало зусиль для розвитку їх
інституційної спроможності для прийняття ефективних рішень та формування національного законодавства у

цій сфері.
На сьогоднішній день правове поле
щодо процедури визначення статусу
біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, в основному відповідає
основним принципам демократії, загальноприйнятим міжнародним стандартам, що сформульовані в основних
документах ООН, а також європейських
країн у сфері захисту біженців.
Однак у жодній країні світу, які б довгі
міграційні традиції вона не мала, не
існує ідеального міграційного законодавства, досконалої практики роботи з
шукачами захисту та біженцями, щоб у
повному обсязі відповідали тим викликам та загрозами сьогодення.
Саме тому Державна міграційна
служба України постійно здійснює
аналіз міжнародної практики застосування національного законодавства у сфері біженців на предмет
виявлення недоліків, які потребують
правового урегулювання, а також
ознайомлюється з досвідом та нововведеннями європейських країн з цих
питань. Налагоджене конструктивне співробітництво з профільними
комітетами Верховної Ради України –
Комітетом Верховної Ради України
Початок, продовження на стор. 10

номері:
Вклад міграційної
служби Луганщини у
відбудову Донбасу
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Забезпечення аграріїв
Одещини водними
ресурсами для
порятунку врожаїв...
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У Міністерстві внутрішніх справ України

У 2020 році зріс рівень довіри населення до МВС: презентація результатів дослідження щодо
сприйняття та оцінки внутрішньої безпеки в Україні
Дослідження було реалізовано Київським міжнародним інститутом соціології в період з 19 до 25 травня 2020 року та слугуватиме базою для оцінки прогресу в досягненні мети Стратегії МВС до 2020 року. Воно проводилося серед дорослого населення України (2003 респондентів), за виключенням тимчасово окупованих територій
ОРДЛО та АР Крим. Зважаючи на карантинні обмеження, опитування проводилося за
методикою CATI (телефонне інтерв’ю за комп’ютерного асистування).
Результати свідчать, що 65% населення вважає Україну безпечним місцем для проживання, 82% – свій населений пункт та 87% громадян називають своє найближче
середовище проживання (громаду) безпечною. Варто зазначити, що такий показник
визначений в умовах триваючої збройної агресії, пандемії COVID 19 та її наслідків.

урядів із протидії тероризму, кіберзлочинності, ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф, протидії організованій злочинності.
Нагадуємо, що від 21 серпня 2019 року розпорядженням Кабінету Міністрів України було затверджено План заходів із реалізації Стратегії розвитку органів системи
МВС на період до 2020 року.
З початку року піротехніки ДСНС вилучили та знищили понад 33 тис. вибухонебезпечних предметів
Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи щодо обстеження
Використання методології «ЄВРОБАРОМЕТР» під час дослідження соціологічної
служби ЄС дозволило порівняти відчуття публічної безпеки в Україні в 2020 році з
країнами ЄС в 2017 році. За результатами аналізу спостерігаються такі тенденції:
громадяни України у своєму безпосередньому середовищі проживання почуваються
безпечніше (87%), ніж у 2017 році (без COVID 19) громадяни Італії (84%), Болгарії
(81%) та перебувають на одному рівні з громадянами Румунії (87%). Також український показник не набагато гірший, ніж у середньому серед країн ЄС (91%). Позитивна динаміка сприйняття суспільством змін у безпековому середовищі простежується
з початку реалізації Стратегії МВС – 2020.

Також респонденти відповідали на питання щодо рівня довіри до МВС та органів
його системи. Державній прикордонній службі довіряють 60% населення, Державній
міграційній службі – 58%, Державній службі з надзвичайних ситуацій – 77%, Національній гвардії – 68%, Національній поліції – 49%, Патрульній поліції в складі НПУ
– 51%. Довіра до системи МВС загалом складає 50% (базується на сумі показників
«повністю довіряю» та «більше довіряю»).
У порівнянні з попереднім дослідженням Центру Разумкова, яке проводилося у 2018
році, коли стратегія лише набирала обертів, відбулося зростання рівня довіри населення до органів системи МВС завдяки реалізації заходів, передбачених Стратегією.
А саме: ДСНС +26%, Нацгвардія +19%, ДПСУ +9% Нацполіція +16% (базується на
сумі показників «повністю довіряю» та «більше довіряю»).
Про остаточний перехід системи МВС до клієнтоорієнтованого підходу в діяльності
та нову сервісну природу відомства свідчить показник схвалення якості послуг, отри-

маний від органів системи, який перевищує 80%.
Високий рівень схвалення якості виконання завдань демонструє визнання народом
зростання професіоналізму працівників органів системи МВС та ефективне запровадження нових підходів у правоохоронній та безпековій діяльності.
Сьогодні громадяни України відчувають більшу впевненість у захищеності державного кордону в порівнянні з громадянами європейських країн. Водночас вони
приблизно, як і громадяни країн ЄС, оцінюють достатність та адекватність дій своїх

території країни; виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів
часів минулих війн. Лише впродовж 20 липня було здійснено 61 виїзд, під час якого
виявлено 340 боєприпасів.
До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час будівництва приватного будинку у м. Одеса робітники виявили предмет, схожий на гранату Ф-1 та зателефонували до Служби «101». Прибувши на місце виклику, піротехніки обстежили
територію та виявили 265 вибухонебезпечних предметів з яких: 54 одиниці гранати
Ф-1; 28 підривників до артснарядів; 11 мінометних мін калібру 82 мм; 1 мінометну
міну калібру 120 мм; 29 артилерійських снарядів калібру 37 мм; 17 артилерійських
снарядів калібру 45 мм; 23 артилерійські снаряди калібру 75 мм; 2 артилерійські снаряди калібру 152 мм. Усі боєприпаси будуть знищені у спеціально відведеному місці.
19 липня на Сумщині групою з піротехнічних робіт проведено роботи зі знешкодження 8 артилерійських снарядів, 47 мінометних мін, 5 вибухників та гранати Ф-1 часів
Другої світової війни. Вибухонебезпечні предмети піротехніки вилучили, вивезли у
спеціально відведене місце і знищили шляхом підриву.
18 липня фахівці групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Чернівецькій області знищили протитанкову міну, яку було виявлено у місті Чернівці. Вибухонебезпечний предмет фахівці вивезли у безпечне місце та знищили шляхом підриву.
На Кіровоградщині 17 липня саперами Управління ДСНС України у Кіровоградській області було проведено знешкодження двох вибухонебезпечних предметів часів
минулої війни. Це артилерійські снаряди калібру 76 мм та 152 мм, що були виявлені
напередодні громадянами під час земляних робіт у Маловисківському районі.
Того ж дня група піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Житомирській
області знищила 3 боєприпаси часів Другої світової війни.
Крім того, тривають роботи щодо розмінування звільнених територій Донецької та
Луганської областей.
Так, упродовж 20 липня підрозділами ДСНС України на території Донецької області, де проводиться ООС, було обстежено 1,68 га території та виявлено і вилучено 34
ВНП.
Загалом з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 33 850
вибухонебезпечних предметів, у тому числі 452 авіаційні бомби.
Тож з метою попередження нещасних випадків серед населення в разі виявлення
вибухонебезпечних предметів Державна служба України з надзвичайних ситуацій
вкотре звертається до громадян з проханням дотримуватися правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами!
Категорично забороняється:
- торкатися підозрілого предмету або пересувати його;
- заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;
- здійснювати звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив на підозрілий
предмет, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових
впливів та нагрівання;
- намагатися самостійно знешкодити знахідку.
Пам’ятайте, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу
повідомити про це за номером «101» або «102» та в жодному разі не намагатися самостійно ідентифікувати знайдені боєприпаси.
mvs.gov.ua

У Державній міграційній службі України
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Ідентифікаційний код на ID-картці та свідоцтві про народження матиме таку ж юридичну
силу, як і довідка про присвоєння РНОКПП
14 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла законопроєкт №2524
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування
електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців»,
яким запроваджуються відповідні зміни до Податкового кодексу України.
Зокрема, законопроєктом передбачено, що підтвердженням достовірності
реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) буде
документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі (картка
платника податків), або дані про РНОКПП з Державного реєстру, які внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження.
Тобто РНОКПП (раніше – ідентифікаційний код чи ІПН) на ID-картці та
свідоцтві про народження матиме таку ж юридичну силу, як і довідка про
присвоєння РНОКПП.
У подальшому це дасть можливість ліквідувати використання довідки
з номером платника податків, яка нині, за даними Міністерства цифрової трансформації України, є найпопулярнішою серед українців – наразі
оформлено понад 40 млн таких довідок.
dmsu.gov.ua

Робоча нарада в УДМС України в Тернопільській області
ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА ТА РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МІГРАЦІЯ»

ВІТАЮТЬ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

Генерального директора
ДП «Документ»
Швачка
Володимира Анатолійовича

Директора департаменту
інформатизації,телекомунікації
та захисту інформації ДМС
Двойленка
Івана Володимировича

Начальника УДМС України
у Сумській області
Костєннікова
Дмитра Михайловича

Бажаємо Вам міцного здоров’я, миру, злагоди та нових успіхів у вашій
професійній діяльності!

Благодійна допомога

21 липня 2020 року в редакції газети «Міграція» відбулася зустріч Головного редактора
І. Супруновського, підприємця Санжок емада, начальника Одеського військового госпіталя.
В ході зустрічі підприємець передав благодійну допомогу 1000 медичних захисних масок військовому госпіталю.
Начальник шпиталю висловив щиру вдячність Санжоку емаду і вручив йому подяку.

8 липня 2020 року заступник Голови Державної міграційної служби України
Сергій Миколайович Донський та головний редактор Всеукраїнської інформаційно-аналітичної щомісячної газети «Міграція», член Колегії ДМС України Іван Петрович Супруновський з робочим візитом завітали до Управління
Державної міграційної служби України в Тернопільській області.
У ході зустрічі учасниками заходу була обговорена міграційна ситуація в області, кількісні показники в сфері документування біометричними документами громадян, а також питання, які виникають в процесі щоденної роботи
служби.
Не залишилось без уваги питання щодо подальшої співпраці та інформування краян про основні напрямки та результати діяльності міграційної служби
Тернопільщини на шпальтах Всеукраїнської інформаційно-аналітичної газети
«Міграція».
Так, під час робочої наради С.М. Донський за сумлінне виконання професійних обов’язків нагородив грамотою Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова начальника Тернопільського районного відділу Надію Степанівну
Остапишин.
І.П. Супруновський вручив подяку за плідну співпрацю з газетою «Міграція» завідувачу сектору організаційної роботи Любові Ярославівні Заверусі.
У рамках візиту, у супроводі начальника Управління Ярослава Івановича Давибіди, представники ДМС побували у Тернопільському міському відділі, де
мали змогу бути присутніми на прийомі громадян працівниками даного підрозділу під час надання адміністративних послуг.
Управління ДМС
у Тернопільській області
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У територіальних міграційних службах України

В Головному управлінні ДМС в Одеській області
презентовано сайт «HR ГУ ДМС в Одеській області»

Внутрішній тренер Дар`я Тімашова
провела вебінар-презентацію сайту «HR
ГУ ДМС в Одеській області»!
Місія сайту – стати інформаційною
платформою для працівників ГУ ДМС в
Одеській області із цілодобовим доступом.
На цьому сайті ви зможете знайти багато цікавої та корисної інформації. Зокрема наступну:
- Інформацію про відпустки. Скільки у
вас є днів відпустки, коли вам необхідно
(по графіку) піти у відпустку, зразки заяв
для оформлення відпустки.

- Пояснення про вислугу років. Який у
вас стаж для вислуги років і яка надбавка
до посадового окладу.
- Відомості про ранги. Який у вас ранг
державного службовця і яка категорія і
підкатегорія посади.
- Перелік компетентностей, які вам
визначені для підвищення кваліфікації
у поточному році. Які напрями професійного навчання і за якими тематиками
вам необхідно пройти. Скільки кредитів
ЄКТС ви вже набрали за результатами
навчання і що вам залишилось пройти.
- Корисні посилання. Посилання на
онлайн-платформи для проходження
професійного навчання, на літературу
для саморозвитку.
- Посилання на нормативно-правові
акти.
Ще одна новина – створення
Telegram-каналу та чату!
Всім працівникам, у кого ще немає доступу до сайту та до Telegram-каналу,
найближчим часом надійде запрошення.
Дякуємо усім за участь та інтерес. Давайте залишатись на зв’язку.
Головне управління ДМС
в Одеській області

ID-картка доступна для людей з обмеженими можливостями

Громадяни, котрі не можуть пересуватися самостійно, ні в якому разі
не позбавляються права оформити
свій основний документ сучасного
зразка. У таких випадках працівники Міграційної служби здійснюють
виїзні оформлення документів.

Так, отримавши клопотання Бородянської селищної ради щодо документування паспортом громадянина
України 71-річної місцевої мешканки, котра не має родичів і після тривалої хвороби вже протягом двох
років перебуває в районній лікарні
без будь-яких документів, фахівці
Бородянського районного відділу
ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській
області допомогли жінці у оформленні паспорта.
Після проведення процедури встановлення особи та належності її до
громадянства України, бабусі вручили паспорт у формі картки, котрий допоможе їй отримати належні
соціальні гарантії.
Центральне міжрегіональне
управління ДМС
у м. Києві та Київській області

Співробітники силових відомств Волині крокують у
ногу з часом та оформлюють ID-картки

З початку року громадянами Волинської області оформлено понад 11 тис. паспортів громадянина
України у формі ID-картки.
Головним мотивом запровадження
нових паспортів є їх захищеність
від підроблення. ID-картка містить
електронний безконтактний чип,
який неможливо змінити або скопіювати.
За допомогою кваліфікованого
електронного підпису (КЕП), що
вноситься на безконтакний електронний носій ID-картки, можна користуватись електронними послугами та сервісами, які наразі активно
впроваджуються в Україні.
Зокрема, за допомогою мобільного

застосунку «Дія» електронний варіант ID-картки доступний у смартфоні у будь-який час.
Також з 28 травня 2020 року для
громадян нашої держави розпочато
надання адміністративної послуги
з оформлення паспорта громадянина України при досягненні особою
14-річного віку з одночасним присвоєнням їй реєстраційного номера
облікової картки платника податків.
Наразі до Луцького районного відділу міграційної служби Волинської
області для оформлення паспорта
громадянина України у формі #ID_
картки звернулися військові льотчики 204-ї Севастопольської бригади
тактичної авіації імені Олександра
Покришкіна, які в 2014 році – були
передислоковані до Миколаєва, а у
2018 році до Луцької авіабази.
Скористались цією послугою також працівники національної поліції та Управління ДСНС України у
Волинській області.
Нові сервіси від ДМС України,
зручні та сучасні умови обслуговування громадян перетворили приймання заявників у максимально
швидкий та комфортний процес.
Відтепер силовики є власниками
сучасних ID-документів.
Управління ДМС
у Волинській області

У Житомирі розглянули питання активізації роботи щодо
іноземних громадян, які звільняються з місць позбавлення волі
після відбуття строку покарань

В обласному Управлінні ДМС відбулась міжвідомча нарада за участю начальника УДМС Анатолія Федорчука,
представників Головного управління
Національної поліції в Житомирській
області, філії ДУ «Центр пробації», установ виконання покарань пенітенціарної
системи, на якій були розглянуті питання, спрямовані на протидію нелегальній
міграції, оптимізацію та упорядкування
роботи щодо іноземців та осіб без громадянства, які звільняються з місць позбавлення волі.

Відкриваючи нараду, керівник міграційної служби області проінформував
присутніх про те, що моніторинг заходів
з ідентифікації та примусового повернення/видворення та передачі в порядку
міжнародних договорів про реадмісію
іноземців та осіб без громадянства, які
звільняються з місць позбавлення волі
після відбуття строку покарань, засвідчив про відсутність єдиного підходу до
вирішення зазначених питань, що в підсумку негативно впливає на стан забезпечення громадського порядку та рівень
протидії нелегальній міграції в державі.
Учасниками було проаналізовано заходи з ідентифікації та примусового повернення/видворення іноземців та осіб без
громадянства, які звільняються з місць
позбавлення волі після відбуття строку
покарань, та обговорено коло питань
для забезпечення міжвідомчої взаємодії,
спрямованої на протидію нелегальній
міграції, оптимізацію та упорядкування
роботи щодо вказаної категорії іноземців
та осіб без громадянства.
Управління ДМС
в Житомирській області

Представники органів місцевого самоврядування
оформлюють біометричні документи

Нещодавно представники Шаровечківської об’єднаної територіальної громади
в повному складі звернулись до Хмельницького районного відділу УДМС області для оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки.
Голова громади Болеслав Боднар разом із спеціалістами виявили бажання
обміняти паперову паспортну книжечку на сучасний біометричний документ,
який дає можливість користуватись
електронними сервісами, що поступово
запроваджуються в державі. А ще цей
документ надійно захищений від підроблення і є одним з кращих за якістю
серед біометричних паспортів у багатьох
країнах світу.
Заявники переконані, що їхнє спільне рішення про отримання новітнього

документа стане гарним прикладом для
мешканців територіальної громади, які
також можуть скористатися нагодою та
оформити паспорт нового зразка в оновленому приміщенні.
Відвідувачі подякували працівникам
міграційної служби за професійний
підхід та відзначили високий сервіс обслуговування громадян у комфортних
умовах. Запрошуємо отримати адміністративні послуги в Хмельницькому районному відділі, який здійснює прийом
громадян за новою адресою: вул. Кам’янецька, 47 та працює за сталим графіком
роботи:
• вівторок-п’ятниця: 9:00-18:00;
• субота: 9:00-16:45;
• обідня перерва: 13:00-13:45.
Для зручності отримання адміністративних послуг при оформлені біометричних документів рекомендуємо скористатись сервісом «Електронна черга»,
що знаходиться на веб-сайті ДМС України за посиланням: https://dmsu.gov.ua/
services/online.html.
Варто зазначити, що мешканці області
можуть звертатися до Хмельницького
районного відділу для оформлення закордонного паспорта, адже ця адміністративна послуга надається громадянам незалежно від місця реєстрації.
Управління ДМС
у Хмельницькій області

Турбота про ветеранів війни, інвалідів – обов’язок кожного
Ветеран війни Анатолій Шейгець з 2015 року відважно і
мужньо захищав східні кордони
України. Під час бойових дій отримав важкі поранення. Чоловік
втратив зір та руку.
Для отримання пільг від держави подав документи на одержання ID-картки до міграційної
служби у Вінницькій області.
Герой Анатолій Шейгець отримає біометричний паспорт громадянина України в скорочені
терміни.
Міграційна
служба
всіляко сприяє в оформленні документів
військовослужбовцям,
громадянам, які опинилися в
скрутному становищі, людям з
інвалідністю тощо.
Управління ДМС
у Вінницькій області

У територіальних міграційних службах України
ЦНАП Байковецької об’єднаної територіальної громади
розпочав оформлення біометричних паспортів

Коли є підтримка однодумців, вдається все. Це підтверджує команда Центру надання адміністративних послуг
(далі – ЦНАП) Байковецької об’єднаної територіальної громади. Сьогодні
там урочисто відкрили робоче місце
адміністратора з оформлення та видачі
паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта для виїзду за
кордон.

Від ідеї до першої прийнятої заяви
пройшло декілька місяців. Нагадаємо,
сучасний Центр надання адміністративних послуг у Байковецькій об’єднаній
територіальній громаді Тернопільської
області відкрився 11 жовтня 2019 року.
Зі значною подією громаду привітали
начальник Управління Державної міграційної служби Тернопільської області Ярослав Давибіда та начальник Тернопільського районного відділу УДМС
України в Тернопільській області Надія
Остапишин.
Керівник міграційної служби Тернопільщини зазначив, що це вже п’ятий
ЦНАП в області, який здійснює оформлення біометричних документів, а отже
ці послуги знову стали ближчими до
людей. Він побажав не зупинятися на
досягнутому, збільшувати кількість послуг та робити їх ще якіснішими.
Управління ДМС
в Тернопільській області

На Кіровоградщині ще один ЦНАП розпочав
оформлювати біометричні паспорти

У відділі «Центр надання адміністративних послуг населенню» виконавчого
комітету Помічнянської міської ради запрацював сервіс з оформлення та видачі
паспорта громадянина України у формі
картки та закордонного паспорта.
ЦНАП відкрився у серпні минулого
року і надає 158 адміністративних послуг.
Центр обслуговує жителів Помічнянської
об’єднаної територіальної громади, куди
увійшли місто Помічна та три села із загальною кількістю населення 10 тис. осіб.
Фахівці Центру до початку роботи з
оформлення біометричних документів

пройшли навчання у Добровеличківському РС Управління ДМС у Кіровоградській області.
Громадяни подаватимуть документи для
оформлення ID-картки чи закордонного
паспорта адміністратору Центру, який
працюватиме як фронт-офіс, а оброблятимуться вони вже у бек-офісі спеціалістами районного сектору міграційної
служби. Таку співпрацю між міграційною службою області та Помічнянським
ЦНАПом було скріплено угодою, яку
підписав начальник Управління ДМС Володимир Гончаренко та керівниця відділу
«Центр надання адміністративних послуг
населенню» Дар’я Болтян.
Відкриття у ЦНАПі м. Помічна сервісу
з оформлення ID-картки, закордонного
паспорта сприятиме подальшому створенню якісної, а головне – зручної системи надання адміністративних послуг
міграційної служби для жителів як самої
Помічнянської громади, так й інших населених пунктів поруч розташованих Добровеличківського та Новоукраїнського
районів.
Управління ДМС
в Кіровоградській області

У Міграційній службі Львівщини обговорювали питання
вчасного врегулювання правового статусу іноземців, які
перебувають в місцях позбавлення волі

Під
головуванням
начальника
Управління з питань імміграції, тимчасового перебування та протидії нелегальній міграції ГУ ДМС України у
Львівській області Ірини Росовської
відбулася міжвідомча робоча нарада
між ГУ ДМС України у Львівській
області, Управлінням СБ України у
Львівській області, Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, Філії Державної
установи «Центр пробації» у Львівській області та ГУ НП у Львівській

області.
Темою обговорення стало важливе
питання про покращення взаємодії
між відповідними відомствами для
своєчасного врегулювання правового
статусу іноземців, які перебувають в
місцях позбавлення волі.
З метою припинення порушень міграційного законодавства України
учасники зустрічі визначили алгоритм дій для забезпечення вчасного
залишення даною категорією осіб
території України, після відбування
строку покарань та звільнення їх з
відповідних установ.
Ірина Росовська розповіла присутнім про заходи, проведені Міграційною службою з нагляду та контролю
за іноземцями та особами без громадянства для звільнених з місць позбавлення волі після відбуття строку
покарань.
З метою подальшої взаємодії присутні підписали протокол, який врегульовує подальшу міжвідомчу співпрацю та регламентує дії, спрямовані
на протидію нелегальній міграції.
Головне управління ДМС
у Львівській області
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Паспорт громадянина України – це перепустка
до кращого майбутнього

Наявність паспорта громадянина
України у людини, яка опинилася у
конфлікті із законом є необхідною передумовою до сприятливих змін у її поведінці, а для українського суспільства
– перепусткою до безпечного європейського майбутнього.
Днями суб’єкту Шевченківського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській

області в приміщенні Шевченківського
районного сектору Головного управління Державної міграційної служби
України в Харківській області було
вручено паспорт громадянина України
у формі ID-картки.
Видача паспорта громадянина України стало одним із пріоритетних завдань індивідуального плану роботи
для зменшення криміногенності, яка
пов’язана з відсутністю стабільного
джерела доходу та офіційного працевлаштування. Представниками місцевого сектору міграційної служби раніше
вже неодноразово надавались консультації суб’єкту уповноваженого органу з
питань пробації щодо процедури встановлення громадянства та подальшого
оформлення паспорта і логічною крапкою співпраці стало саме його вручення.
Головне управління ДМС
у Харківській області

Ліквідація наслідків пожежі на Луганщині
час спілкування на місці події Любов Іванівна встановила двох осіб, у яких згорів
паспорт громадянина України.
Керівництво Управління Державної
міграційної служби Луганської області
здійснює особистий контроль та інформаційний супровід таких осіб, їм пропонують звернутися, за бажанням, до
Новоайдарського районного відділу або
до Сєвєродонецького районного відділу
міграційної служби Луганської області.
Оформлення біометричних документів
для постраждалих внаслідок пожежі
здійснюється в найкоротші строки без
Ще довго триватиме комплекс заходів з очікування в черзі.
ліквідації наслідків пожеж на ЛуганщиУправління ДМС
ні, які вдалося загасити 9 липня. На місця
у Луганській області
обсервації постраждалих людей і згорілих будинків, куди все ще продовжують
приходити місцеві мешканці, оплакуючи своє до недавнього часу безтурботне
життя, виїжджають співробітники Новоайдарського районного відділу міграційної служби Луганської області на чолі з
керівником Любов’ю Євдокимовою.
Міграційники Новоайдарського району, які на власні очі бачать наслідки
стихійного лиха, спілкуються з постраждалими та надають допомогу для відновлення документів, які посвідчують
особу та підтверджують громадянство
України. Багато у кого згоріло все майно, в тому числі особисті документи.
Для людей, які через втрату почуваються
розгублено, однаково важлива оперативність дій та інформаційна допомога. Під

117 іноземцям-порушникам ПДР заборонено в’їзд в Україну

За підсумками першого півріччя
працівниками міграційної служби Закарпаття за обґрунтованими зверненнями Управління патрульної поліції
в області винесено 117 доручень про
заборону в’їзду в Україну іноземних
громадян, які порушили правила дорожнього руху та покинули країну, не
сплативши адміністративний штраф.
За цим напрямком Закарпаття є одним

з лідерів та посідає третю сходинку в
Україні. Про продовження міжвідомчої співпраці йшлося 14 липня, під час
робочої зустрічі начальника управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС в області Василя
Гусака та представників патрульної
поліції краю Валерія Наймана та Маріанни Бордаш.
Переважна більшість правопорушників – це іноземці, які працюють
далекобійниками. Найбільша сума
несплачених штрафів однією особою
становить понад 8 тис. гривень. Заборона на в’їзд згідно з міграційним
законодавством становить 3 роки. Переглянути рішення можна тільки після виконання іноземцем постанов про
стягнення коштів на користь держави.
З таким проханням до ГУ ДМС в області наразі звернулося 11 іноземців –
порушників ПДР.
Головне управління ДМС
у Закарпатській області
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У територіальних міграційних службах України

У міграційній службі Черкаської області обговорили, як удосконалити
взаємодію з Відділом ДРАЦСу

В Управлінні ДМС України в Черкаській області
провели нараду з Відділом
державної реєстрації актів
цивільного стану у Черкаській області Управління
державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства
юстиції (м. Київ).
Під час наради було обговорено питання передачі відділами ДРАЦСів
відомостей про кількість
паспортів померлих осіб,
зданих у зв’язку з державною реєстрацією смерті
або повідомлень про такий
факт та механізм направлення повідомлень до органів реєстрації для здійснення зняття з реєстрації

померлої особи.
Володимир Уманець, Перший заступник начальника
Управління, зазначив, що
налагодження взаємодії
міграційної служби з відділами ДРАЦСу у вказаному
напрямі сприятиме й приведенню до актуального
стану інформації в Державному реєстрі виборців.
Ще одним питанням для
розгляду стало оформлення
ідентифікаційних документів представникам ромської
громади. Головною проблемою при оформленні паспорта громадянина
України ромам у більшості
випадків є відсутність документів, що підтверджують факт реєстрації народ-

ження особи та належність
до громадянства України.
А, відповідно до чинного
законодавства, документувати громадянина можна
виключно після встановлення його особи.
Зокрема, наголошено й
на важливості внесення
даних іноземців до документів згідно з перекладом
національного
паспорта
особи. Як свідчить практика, неправильний переклад
документації
іноземних
громадян може стати на заваді оформленню посвідок
на постійне чи тимчасове
проживання в Україні та
інших необхідних документів.
Взаємодія відділів ДРАЦСу та підрозділів міграційної служби є надзвичайно
важливою, адже послуги з
державної реєстрації актів
цивільного стану є одними з обов’язкових для громадян та тісно пов’язані з
адміністративними послугами, які надаються ДМС
– оформленням чи зміною
паспортних документів.
Управління ДМС в
Черкаській області

Міжвідомча взаємодія – запорука ефективного врегулювання
правового статусу іноземців, які відбувають покарання

З метою забезпечення заходів, спрямованих на протидію нелегальній міграції, оптимізацію та упорядкування
роботи відносно іноземців та осіб без
громадянства, які звільняються з місць
позбавлення волі після відбуття строку
покарань в Управлінні ДМС України
в Херсонській області (далі – УДМС)
проведено міжвідомчу нараду.
Участь у заході взяли перший заступник начальника УДМС Яна Агапкіна,
начальник відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії
та видворення УДМС Микола Новіков,
начальник філії ДУ «Центр пробації» в
Херсонській області Оксана Кузміч та
начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми ГУ НП в Херсонській області Олег
Шанько.
Посадовцями відомств обговорювались питання необхідності врегулювання

Паспорт громадянина України у формі картки – це просто

У Чернівцях відбулася робоча нарада з представниками
Управління юстиції

Питанням покращення міжвідомчої
співпраці з представниками Південно-Західного управління Міністерства юстиції
була присвячена робоча зустріч, що відбулася в Управлінні ДМС у Чернівецькій
області за участі т.в.о. начальника Валерія Попова, начальника відділу у справах
іноземців та осіб без громадянства Едуарда Дудкевича, керівників структурних
підрозділів Управління.
Йшлося про окремі питання електронного документообігу, дистанційні

перевірки законності перебування на
території України іноземців, які укладають шлюби з громадянами України, усунення розбіжностей щодо персональної
інформації в паспортних документах та
посвідках на проживання з даними про
особу, занесеними до Реєстру актових записів тощо.
Т.в.о. начальника Управління Валерій
Попов висловив упевненість в тому, що
взаємодія між двома відомствами в подальшому посилюватиметься не лише на
рівні обласних управлінь, а й також між
керівниками районних структурних підрозділів. Це дозволить суттєво покращити обмін робочою інформацією та якість
надання адміністративних послуг як відвідувачам міграційної служби, так і тим
громадянам, які звертаються до органів
юстиції.
Управління ДМС
у Чернівецькій області

На Прикарпатті цьогоріч виявлено майже півсотні неврегульованих мігрантів

До іноземців, які у період карантину
порушили законодавство у сфері міграції в частині недотримання ними строків перебування на території України, не
застосовуються заходи адміністративного впливу. Відтак залежно від умов
транспортного сполучення у багатьох з
них з’являються оптимальні умови та
можливості для повернення у країну походження.
Натомість інша ситуація з іноземцями,
які свідомо порушують наше законодавство. Міграційна служба Івано-Франківської області у межах своєї компетенції
і взаємодії з правоохоронними органами
фіксує і реагує на факти адміністративних правопорушень, вчинених іноземцями до запровадження карантину.
Цими днями до адміністративної відповідальності (сплати штрафу розміром
1750 гривень) притягнуто громадянина
Російської Федерації, перебування якого у родичів у Тлумацькому районі явно
затягнулося. Чоловік мав би покинути
територію України у першій декаді лютого, проте повважав, що на власний
розсуд вирішуватиме, як і коли йому

повертатися в Росію. Міграційники
пришвидшили цю поїздку, прийнявши
рішення про примусове повернення чоловіка до РФ. Правопорушника зобов’язано покинути територію України до 30
липня.
З початку цього року в Івано-Франківській області виявлено 46 неврегульованих мігрантів, тобто іноземців, які перебували в Україні без законних підстав.
Головним чином йдеться про недотримання строків перебування на території
України. Щодо 26 іноземців-правопорушників прийнято рішення, відповідно
до якого їм на певний термін заборонено
відвідувати Україну.
Управління ДМС
в Івано-Франківській області

правового статусу іноземців, які перебувають в установах виконання покарань,
а також недопущення порушень міграційного законодавства України.
За результатами наради між установами налагоджено міжвідомчу ефективну
взаємодію, у першу чергу з питань завчасного обміну інформацією стосовно
іноземців та осіб без громадянства, які
відбувають покарання, звільнені (також звільнені від виконання покарань
достроково, умовно-достроково), перебувають у слідчих ізоляторах, перебувають під наглядом уповноважених органів з питань пробації тощо. Зокрема
також йдеться про отримання від установ повідомлень про закінчення строку
покарання та звільнення засуджених
іноземців та осіб без громадянства.
«З метою запобігання та протидії нелегальній міграції в державі, взаємодія установ підвищить ефективність
проведення заходів з ідентифікації та
примусового повернення/видворення
та передачі згідно з міжнародними договорами про реадмісію іноземців та
осіб без громадянства, які звільняються
з місць позбавлення волі після відбуття
строку покарань», – зазначила Яна Агапкіна.
Управління ДМС
в Херсонській області

Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника
та підтверджує громадянство України.
В останні роки набувають все більшого поширення біометричні паспорти,
до яких відноситься паспорт громадянина України у формі ID-картки (далі
– ID-картка).
Біометричними називають документи, що посвідчують особу та містять
електронний носій інформації, на
якому записано інформацію про біометричні дані власника документа з
метою його ідентифікації. Передбачається, що такі документи найбільш
захищені від підробок та виключають
можливість користування ними будьякою особою, окрім власника. Головна
ідея впровадження більш захищених
документів, які забезпечують ідентифікацію особи – це суттєве підвищення захищеності суспільства від проявів
злочинності та міжнародного тероризму.
Розповімо більш детально про переваги паспорта громадянина України у
формі ID-картки над паспортом громадянина України у формі книжечки.
По-перше, ID-картка це практично
паспорт громадянина України, який
виготовлений у формі пластикової
картки та є більш зручним та зносостійким, ніж паперовий аналог.
По-друге, ID-картка це безпечно: для
захисту інформації на електронному
носії використовуються новітні технології, що робить підробку електронних
документів практично неможливою.
ID-картки, на відміну від попередніх
«книжечок» видаються на основі електронної бази даних – Єдиного державного демографічного реєстру, отже
кожній особі лише один раз доведеться
пройти процедуру ідентифікації, надалі інформація про неї буде міститися

в реєстрі. У разі крадіжки чи втрати
такого паспорту, зловмисники не зможуть скористатися ним.
По-третє, ID-картка це зручно. Для
зчитування інформації, наприклад на
кордоні, будуть використовуватись автоматизовані контрольно-пропускні
системи для власників біометричних
паспортів. Це, по-перше, виключить
суб‘єктивність та можливість зловживань під час проходження контролю, а
по-друге, зменшить час, необхідний на
таке проходження.
Важливою перевагою ID-картки є
можливість отримати кваліфікований
електронний підпис (КЕП) на чип
ID-картки, що надає можливість доступу до різноманітних електронних
сервісів державних органів, до адміністративних та банківських послуг, не
виходячи з дому.
Добавимо, що на ID-картці є вся інформація про громадянина: прізвище,
ім’я та по-батькові (вказані українською мовою та латинською транслітерацією), дата народження, стать, дата
народження, місце народження, відцифроване зображення обличчя, підпис власника картки, номер запису в
Єдиному державному демографічному
реєстрі, ідентифікаційний код, номер
картки, дата видачі та вказано термін
закінчення дії картки, код уповноваженого органу, що видав документ.
Слід сказати, що власники ID-карток
з числа персоналу міграційної служби
та пересічні громадяни, діляться своїм
враженням від того, наскільки зручно
та легко використовувати біометричні
документи в повсякденному житті.
Запровадження ID-карток – тривалий
процес, який в Україні за прикладом
європейських держав відбувається
природнім шляхом. Обов’язкової заміни документів, так само як встановлення граничних термінів дії раніше
виданих документів, законодавством
України не передбачено.
Шановні мешканці Донецького регіону, будьте в тренді, долучайтеся! А ми
забезпечимо вам комфортні умови для
подачі документів при оформленні та
отриманні біометричного паспорта!
ГУ ДМС
в Донецькій області

У територіальних міграційних службах України
Гармонійна співпраця органів державної влади є
запорукою безпеки держави

В Управлінні Державної міграційної
служби України в Чернігівській області
було проведено міжвідомчу робочу нараду з представниками установ виконання
покарань, слідчого ізолятору ДКВС України в Чернігівській області, філії Державної установи «Центр пробації» та ГУ НП
в Чернігівській області.

Мета заходу – напрацювання злагодженого алгоритму дій між відомствами з
питань своєчасного врегулювання правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які перебувають під наглядом та
контролем даних установ та недопущення в подальшому порушень міграційного
законодавства України.
Захід розпочався зі вступного слова
першого заступника начальника УДМС
України в Чернігівській області Володимира Рудницького, який зазначив, що
взаємодія між міграційною службою,
органами виконання покарань, центрами
пробації та правоохоронними органами є
запорукою безпеки держави.
Під час зустрічі були обговорені та
узгоджені питання обміну інформацією
та взаємодії для забезпечення вимог чинного законодавства України.
Управління ДМС
в Чернігівській області

В Україні не визнається подвійне громадянство

Продовжуємо нашу постійну рубрику
«Важливо знати». Нині її темою будуть
правові наслідки подвійного громадянства.
Відповідно до статті 4 Конституції
України від 28 червня 1996 року, в Україні існує єдине громадянство.
Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються Законом
України від 18 січня 2001 року «Про громадянство України» та Указом Президента України від 27 березня 2001 року №
215, яким затверджено Порядок провадження за заявами і поданнями з питань
громадянства України та виконання прийнятих рішень.
Так, статтею 2 Закону України «Про
громадянство України» передбачено, що
в нашій країні існує єдине громадянство
– громадянство держави Україна, що
виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних
одиниць України.
Статтею 19 Закону України «Про громадянство України» передбачені підстави
для втрати громадянства України.
Пунктом 1 частини 1 ст. 19 Закону України «Про громадянство» визначено, що
добровільним набуттям громадянства
іншої держави вважаються всі випадки,
коли громадянин України для набуття
громадянства іншої держави повинен був
звертатися із заявою чи клопотанням про
таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством

держави, громадянство якої набуто. Не
вважаються добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки:
- одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав;
- набуття дитиною, яка є громадянином
України, громадянства своїх усиновителів унаслідок усиновлення її іноземцями;
- автоматичне набуття громадянином
України іншого громадянства внаслідок
одруження з іноземцем;
- автоматичне набуття громадянином
України, який досяг повноліття, іншого
громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної
держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує
наявність у нього громадянства іншої
держави.
Щодо громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території
України слід зазначити, що відповідно до

частини 4 статті 5 Закону України «Про
забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України» примусове автоматичне набуття громадянами України,
які проживають на тимчасово окупованій
території, громадянства Російської Федерації не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України.
Головне управління ДМС
в Харківській області

У Полтаві відбулася робоча зустріч з питань активізації роботи щодо
іноземних громадян, які звільняються з місць позбавлення волі
З метою налагодження ефективної
міжвідомчої взаємодії начальник відділу
організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС провів
зустріч з керівником філії ДУ «Центр пробації» у Полтавській області.
За результатами зустрічі досягнуто домовленості проводити завчасний обмін інформацією стосовно іноземців та осіб без
громадянства, які перебувають на обліках
установи, для подальшої перевірки даної проти порушників міграційного законокатегорії осіб щодо наявності документів давства заходів правового реагування.
на право проживання в Україні та вжиття
Управління ДМС у Полтавській області
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Міграційна служба Рівненщини залучає громадян до
флешмобу #я_за_ID та #ID_це_просто

Понад 153 тис. жителів Рівненської
області оформили паспорт нового зразку – ID-картку: зручний, безпечний та
простий у користуванні документ.
Міграціна служба Рівненщини цьогоріч у липні організувала флешмоб
#я_за_ID #ID_це_просто.
Оформлюючи ID-паспорт, тепер кожен охочий може розповісти, в чому
він бачить переваги сучасного українського паспорта. Читачі офіційної
сторінки Facebook міграційної служби
зможуть прочитати, побачити світлини
та дізнатися про переваги ID-картки,
які озвучуються учасниками флешмобу.
ID-картка – це самодостатній документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України, не потребує зчитування даних з чипу, подання
додаткових довідок чи сертифікатів.
Має вигляд пластикової картки з електронним носієм та оформлюється грома-

дянами України, починаючи з 2016 року.
Разом з тим, ID-паспорт має ряд вагомих переваг перед паспортом-«книжечкою» зразка 1994 року:
• ID-картку не можна підробити, на
противагу паперовому попереднику;
• вперше оформлюється та видається
за місцем реєстрації та на основі електронної бази даних – Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР),
а надалі – у будь-якому підрозділі міграційної служби чи ЦНАПі;
• на безконтактному електронному
носії міститься електронний цифровий
підпис, який дозволить використовувати різноманітні електронні сервіси, не
виходячи з дому;
• дозволяє перетинати державний
кордон України для подорожей до Грузії та Туреччини (перелік країн поповнюватиметься);
• ID-картка містить внесений
РНОКПП;
• ID-картка в цифровому аналозі знаходиться в смартфоні у застосунку
«Дія».
До уваги, вартість оформлення
ID-картки за 20 робочих днів становить 345 грн або 471 грн за 10 робочих
днів. При втраті або пошкодженні додатково сплачується державне мито у
розмірі 34 грн.
Особам, яким виповнилось 14 років,
та які отримують ID-картку вперше,
адміністративна послуга надається
безкоштовно.
Управління ДМС
у Рівненській області

Співпраця з Запорізьким дитячим будинкомінтернатом у питанні документування паспортами
дітей з особливими потребами – важливий напрямок
роботи Дніпровського РВ УДМС в Запорізькій області

Свій перший дорослий
документ – ID-картку
– отримав 14-тирічний
Сергій. Щоб в цей день
бути з сином, з Маріуполя до Дніпровського
районного відділу міграційної служби Запоріжчини приїхала його
мама.
А днями до цього ж відділення УДМС прийшла
Катерина. Дівчині важко
рухатися, але за своєю
ID-карткою вона побажала завітати особисто,
за підтримки мами.
У Сергія і Катерини
багато спільного – їхні
батьки живуть в інших
містах, а самі вони є вихованцями Комунальної
установи «Запорізький
дитячий будинок-інтернат» ЗОР, яка спеціалізується на дітях з особливими потребами.

Наразі в інтернаті знаходяться 127 вихованців,
87 з яких потребують
постійного догляду, і
паспортний документ,
починаючи з 14 років, їм
зазвичай потрібен більше, ніж іншим підліткам. ID-картка не лише
дає можливість оформити необхідні документи
для призначення допомоги по інвалідності,
а також грає важливу
роль у соціалізації дітей
в суспільстві – вони мають змогу брати участь
у спортивних змаганнях, подорожувати до
моря. Надважливим є й
питання лікування: наявність
біометричних
документів забезпечує
можливість виїзду на реабілітацію, спрямовану
на відновлення, компенсацію порушених або

втрачених функцій організму.
Ще один важливий момент в житті дитини з
будинку-інтернату, коли
без документів не обійтись – це усиновлення.
Цього року вже двоє діток знайшли собі нові
родини та виїхали до
США. В оформленні біометричних документів
для виїзду за кодон їм
допомогли спеціалісти
міграційної служби.
Не
дивлячись
на
складність в паспортизації дітей з особливими
потребами, починаючи
від численних перевірок
і закінчуючи фізичним
станом дітей, який часто
потребує особливої процедури фотографування
або виїзду спеціалістів
міграційної служби до
будинку-інтернату, працівники Дніпровського районного відділу
УДМС приділяють максимум уваги та докладають усіх зусиль для
професійної допомоги
вихованцям
дитячого
будинку.
На сьогодні ID-картками документовано 32
дитини із Запорізького
дитячого будинку-інтернату. Посилена співпраця міграційної служби з
дитячими будинками по
всій області триває.
Управління ДМС
в Запорізькій області
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У Державному підприємстві «Документ»

Працівники «Паспортного сервісу», який розташований у документ-сервісі «ГОТОВО!» під
час карантину дотримуються безпечних умов роботи
Карантин в Україні був введений у зв’язку з пандемією коронавірусу. Понад два місяці в країні діяли суворі обмеження. Однак з п’ятого червня уряд запровадив послаблення карантину. І громадяни, яким необхідно вирішувати свої паспортні проблеми,
поспішили до «Паспортних сервісів» Державного підприємства «Документ».
Незважаючи на карантин, столичний «Паспортний сервіс», який розташований в
приміщенні документ-сервісу «ГОТОВО!» вже працює у повному обсязі з дотриманням найсуворіших протиепідемічних і профілактичних норм.
Під час карантину відділ «Паспортного сервісу», що знаходиться в приміщені документ-сервісу «ГОТОВО!» обслужив близько трьох тисяч людей. Це понад 50 осіб
на добу, при пропускній спроможності біля 200 людей на день.
Як і в решті двадцяти восьми Центрів обслуговування громадян тут можна оформити біометричні паспорти. Уся процедура буде проходити на місці. Вам відсканують
документи, зроблять якісне цифрове фото, візьмуть відбитки пальців рук та зразок
вашого підпису. Уся ця процедура займе не більше п’ятнадцяти хвилин.
Як зазначив старший інспектор з основної діяльності «Паспортний сервіс» Тарас
Власюк: «На сьогоднішній день у нас працюють чотири робочих місця для фотографування та зняття біометричних даних. Також є одне додаткове місце для людей
з обмеженими можливостями. Три робочих місця розраховані на видачу готових
документів. А ще є ділянка рецепції, де громадян консультують та перевіряють наявність та відповідність документів. У нашому відділі можна оформити паспорт громадянина України у вигляді ІD-картки, закордонні паспорти для дорослих та дітей,
посвідки на постійне та тимчасове проживання іноземців, замовити страховий поліс
для виїзду за кордон або для іноземців, які проживають в Україні. Також є оформлення страхування «Зелена карта» для подорожуючих на власному авто. Ще можна
замовити проставлення апостилю».
У «Паспортному сервісі» максимально відповідально ставляться до безпеки клієнтів для того, щоб уникнути небезпеки захворювання на коронавірус.
У Центрі задля безпеки клієнтів під час карантину проводиться весь комплекс протиепідемічних заходів. Усі працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, а саме масками і рукавичками та засобами для дезінфекції рук.
Після кожного клієнта здійснюється обробка поверхонь, з якими контактує клієнт,
а наприкінці робочого дня здійснюється повна обробка приміщення проти інфекції.
Пані Тетяна випадково дізналася про «Паспортний сервіс» в документ-сервісі

«ГОТОВО!». Дівчина оформлювала в документ-сервісі шлюб, і їй впав в око
логотип «Паспортний сервіс», тож вона зрозуміла, що може тут оформити усі необхідні їй документи.
Ось що каже пані Тетяна: «Я вирішила змінити прізвище, взяти прізвище чоловіка,
зробити йому сюрприз. Відповідно, я знову звернулася до цього Центру, тому що
це зручно, я змогла попередньо оформити свій запис, і не потрібно було чекати в
черзі. Є послуга швидкого оформлення документів. Мене влаштовує комфортне обслуговування, швидкість, прийнятна ціна. Через це я користуюся послугами даного
Центру. Я буду міняти тут внутрішній паспорт, потім мінятиму свої водійські права і
оформлюватиму закордонний паспорт».
Жінка працює головним юристом-консультантом будівельної компанії і розуміє, що
зняття біометричних даних є необхідною складовою при оформленні паспортних документів.
«Наскільки я знаю, через пару років нас всіх зобов’яжуть вдатися до цього, – говорить жінка. – Я спокійно ставлюся до даної ситуації і, в цілому, часто літаю до Європи. У мене оформлений біометричний паспорт від того часу, як в нашій країні ввели
безвіз. Нічого в цьому не вбачаю страшного».
Громадяни, які побоюються перебувати в громадських місцях для оформлення біометрики, можуть замовити мобільну групу, тобто – спеціально обладнаний автомобіль на зручний час та місце. Наразі послуга виїзного оформлення є надзвичайно популярною, оскільки все відбувається дуже швидко, зручно та безпечно, що особливо
важливо в умовах ситуації, яка склалася в нашій країні. Мобільні групи укомплектовані засобами для дезінфекції, антисептиками. Співробітники, водії екіпажів – усі
працюють виключно в масках та рукавичках.
Працівники «Паспортного сервісу» запрошують усіх бажаючих скористатися послугами Центру. Тут вас завжди радо зустрінуть.
Відділ «Паспортний сервіс» знаходиться у приміщенні документ-сервісу «ГОТОВО!» за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 11. Відділ працює з понеділка по
суботу з 10:00 до 18:00.
Нагадуємо, що при відвідуванні Центрів обслуговування громадян необхідно користуватися захисною маскою, рукавичками та дезінфікуючими засобами і дотримуватися безпечної відстані до інших клієнтів.
Ганна Храпата

Юридичний дайджест
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Підсумки колегії Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)

23 липня 2020 року було проведено засідання колегії Південного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Одеса) під головуванням начальника управління Тимофія Дудіна.
На засіданні було розглянуто інформацію щодо підсумків роботи структурних підрозділів управління за І півріччя 2020 року та планування роботи на наступний квартал.
Зокрема, з доповідями про результати роботи виступили начальники структурних
підрозділів Пiвденного мiжрегiонального управлiння Mіністерства юстицii (м. Одеса).
Так, аналізуючи звіти доповідачів, варто зазначити про позитивні результати в роботі вiддiлу державної реєстрації нормативно-правових aктів, вiддiлу судової роботи та
мiжнародної правової допомоги, сектору з питань запобiгання і виявлення корупції,
вiддiлy органiзацiйної роботи, документування та контролю, Управлiння державної
реєстрації, Управлiння персоналу та Управлiння бухгалтерського облiку, фiнансового
та господарського забезпечення Пiвденного мiжрегiонального управлiння Mіністерства юстицii (м. Одеса).
в.о. завідувача сектору комунікації з громадськістю
Анастасія Кандиба

Підтвердження дійсності документів, виданих органами юстиції іноземних держав

28 липня 2020 року Центральним відділом ДРАЦС
було проведено онлайн-семінар із спеціалістами та керівниками відділів ДРАЦС міста Одеси та Одеської області щодо дійсності документів, виданих за кордоном.
Тож ми вирішили навести основні тезиси і поділитись
важливою інформацією.
Документи, складені за участю органів державної влади та місцевого самоврядування або такі, що від них
виходять можуть бути використані на території іншої
держави лише після відповідного їх посвідчення, якщо
інше не передбачено міжнародними договорами.
На сьогодні найбільш поширеними є два способи такого посвідчення.
1. Апостиль
Проставляння штампа «Апостиль» є спрощеним способом легалізації іноземних документів. Така процедура застосовується лише у країнах – учасницях Гаазької
Конвенції 1961 року.
Процедура апостилювання потребує значно менших
затрат часу, оскільки потрібно звернутись лише в один
орган.
Офіційні документи засвідчуються спеціальним
штампом «Apostille», який проставляється відповідним
уповноваженим органом іноземної держави, в якій було
видано цей документ.
Крім цього, апостильовані документи можуть використовуватися не лише в одній країні, а й у всіх державах-учасницях Гаазької Конвенції.
«Апостиль» ставиться на оригіналі документа, його
нотаріальній копії або оформлюється як додаток до
нього.
2. Консульська легалізація

Це складний процес, адже потрібно звернутись у декілька органів. Порядок консульської легалізації документів залежить від типу документа та країни, в якій він
буде використовуватись.
Легалізований таким чином документ дійсний лише
на території країни, для якої здійснювалась консульська
легалізація.
Для консульської легалізації документів потрібно надати оригінал документа або його нотаріально засвідчену копію.
Також було зазначено, що існують випадки, коли легалізація документів для їх використання за кордоном
не потрібна взагалі. Мова йде про країни-учасниці
Мінської конвенції, яка скасувала вимогу легалізації
документів у відносинах між учасниками договору.
Саме тому для використання офіційних документів цих
держав на території України достатньо їх перекласти на
українську мову і нотаріально засвідчити такий переклад.
Документи, які не підлягають легалізації
• Документи, які суперечать законодавству України,
можуть завдати шкоди інтересам України або посягають на честь та гідність її громадян.
• Оригінали чи будь-які копії паспортів, військових
квитків, трудових книжок, документів, що мають характер листування, дозволів на носіння зброї, свідоцтв про
реєстрацію транспортних засобів (технічних паспортів), посвідчення водія, посвідчення особи, нормативно-правові акти.
• Документи, що видані органами та посадовими особами з перевищенням їх повноважень.
Важливо! Застосовується процедура консульської легалізації для:
• документів, виданих закордонними дипломатичними установами України;
• адміністративних документів, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.
За кордоном процедура консульської легалізації проводиться за схожим принципом, що й в Україні. Однак
важливим є той факт, що в кожній конкретній країні
існує власна унікальна система державних органів, які
різняться між собою повноваженнями та статусом. Усе
це, а також вид документа та орган, що його видав, значною мірою впливають на те, куди потрібно звернутись
за проведенням консульської легалізації. Тобто якщо в

одній країні документ спочатку засвідчує орган, який
його видав, а потім – Міністерство закордонних справ,
то в іншій країні консульську легалізацію можуть спочатку проводити судові органи, органи нотаріату, префектури, органи чи посадові особи органів місцевого
самоврядування або Міністерство юстиції з подальшою
легалізацією у Міністерстві закордонних справ.
У будь-якому випадку завершальним етапом консульської легалізації документів за кордоном для використання в Україні є їх легалізація у дипломатичному
представництві України.
Консульська легалізація є обов’язковою для таких країн: Алжир, Ангола, Афганістан, Бангладеш, Бахрейн,
Бенін, Болівія, Бразилія, Буркіна-Фасо, Бурунді, Бутан,
Ватикан, Габон, Гаїті, Гайана, Гамбія, Гана, Гватемала,
Гвінея, Гвінея-Бісау, Джибуті, Екваторіальна Гвінея,
Еритрея, Ємен, Замбія, Західна Сахара, Зімбабве, Індонезія, Ірак, Йорданія, Камбоджа, Камерун, Канада,
Катар, Кенія, Кірибаті, Коморські острови, Конго, Демократична Республіка Конго, Косово, Кот-д’Івуар,
Кувейт, Лаос, Ліван, Лівія, Мавританія, Мадагаскар,
Малайзія, Малі, Мальдіви, Марокко, Федеративні Штати Мікронезії, Мозамбік, М’янма, Науру, Непал, Нігер,
Нігерія, Нікарагуа, Об’єднані Арабські Емірати, Пакистан, Палау, Палестина, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай,
Руанда, Саудівська Аравія, Сенегал, Сінгапур, Соломонові Острови, Сомалі, Судан, Сьєрра-Леоне, Таїланд,
Танзанія, Того, Тувалу, Туніс, Уганда, Уругвай, Філіппіни, Центральноафриканська Республіка, Чад, Чилі,
Шрі-Ланка, Арабська республіка Єгипет, Ямайка.
в.о. завідувача сектору комунікації з громадськістю
Анастасія Кандиба
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Інститут притулку може стати новою формою захисту іноземців та
осіб без громадянства в Україні

Продовження, початок на стор. 1
з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції
тимчасово
окупованих
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,
міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин та
Комітетом Верховної Ради України з питань
правоохоронної діяльності.
Наразі у Верховній Раді України
зареєстровано проект Закону України «Про
надання захисту іноземцям та особам без
громадянства» (реєстраційний номер 3387
від 24.04.2020), поданий народними депутатами України Лубінцем Д.В., Горбенком
Р.О., Єфімовим М.В., Кузнєцовим О.О.,
Мандзій С.В., Тарасенком Т.П., Ткаченком
М.М., Умєровим Р.Е., Яковлєвою Н.І., яким
пропонується оновити правове регулювання сфери надання міжнародного захисту
іноземцям та особам без громадянства,
яка на цей час регламентується Законом
України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»,
запровадити нову форму захисту – інститут
притулку, тобто надати подальшого правового застосування конституційної норми щодо можливості надання іноземцям
та особам без громадянства притулку та
створити порядок реалізації Президентом
України конституційного повноваження,
пов’язаного із наданням притулку.
Законопроєктом пропонується визначити
загальну та прискорену процедури надання
захисту, встановити порядок прийому заяв
про захист осіб, які утримуються в установах попереднього ув’язнення, пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без
громадянства; урегулювати порядок прийому заяв про захист у пунктах пропуску
через державний кордон України, а також
встановити процедурні стандарти, пов’язані
з проведенням співбесід із шукачами захисту, доказуванням та оцінкою заяв про захист, запровадити інтеграційні заходи для
осіб, яким надано захист в Україні тощо.
Державна міграційна служба підтримує
законодавчу ініціативу, адже необхідність
прийняття законопроекту обумовлена потребою оптимізації положень нормативної
бази у сфері надання захисту іноземцям та
особам без громадянства, удосконалення
процесу розгляду заяв про захист, усунення колізій та прогалин, пов’язаних з регулюванням процедури надання захисту,
удосконалення та розширення понятійнокатегоріального апарату законодавства, що
регулює суспільні відносини у вищевказаній
сфері.
Варто зазначити, що з часу утворення ДМС щорічно розглядає до 1600 заяв
іноземців та осіб без громадянства про визнання біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту.
Станом на 1 липня 2020 року розселення
визнаних біженців та осіб, які потребують
додаткового захисту, по регіонах України
було нерівномірним. Найбільша кількість
вказаних осіб проживає у Києві та Київській
області – 662 біженці та 159 осіб, які потребують додаткового захисту, Одеській області

– 306 біженців та 354 особи, які потребують
додаткового захисту, Харківській області –
75 біженців та 85 осіб, які потребують додаткового захисту, Закарпатській області
– 56 біженець та 81 особа, яка потребує додаткового захисту.
Основними країнами походження визнаних біженців є Афганістан (656 осіб),
Російська Федерація (79), Азербайджан
(69), Іран (58), Вірменія (46), Ірак (42), Сирія
(31). Особи, визнані такими, що потребують
додаткового захисту в Україні, походять з
Сирії (435 осіб), Афганістану (155), Сомалі
(56), Російської Федерації (47), Іраку (34),
Ірану (12), а також 32 особи без громадянства.
Українська держава взяла на себе
зобов’язання не тільки визначати юридичний статус шукачів захисту, але й проводити комплексні заходи щодо їх інтеграції до
українського суспільства.
Одним із основних завдань ДМС у цій
царині є утворення центрів соціальної
інтеграції для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, у Києві, Одесі та
Харкові. На разі ДМС працює над забезпеченням функціонування центру соціальної
інтеграції біженців та осіб, які потребують
додаткового захисту, у м. Одеса.
Державна установа «Центр соціальної
інтеграції біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, ДМС
у м. Одесі» утворена відповідно до наказу
ДМС від 20 червня 2018 року. У липні 2018
року здійснено державну реєстрацію ДУ
«Центр соціальної інтеграції у м. Одеса» як
юридичної особи в установленому законодавством порядку. З метою урегулювання
питання оплати праці працівників видано
наказ МВС «Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів соціальної
інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту,
Державної міграційної служби України».
20 лютого 2020 року. Голова ДМС затвердив типову структуру Центру соціальної
інтеграції біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, ДМС.
Затверджено структуру та штатний розпис
на 2020 рік Центру соціальної інтеграції у
м. Одесі. Наразі здійснюються заходи щодо

Заступник начальника Інгульського районного
відділу в місті Миколаєві УДМС України в Миколаївській області Наталія Оксентюк в рамках інформаційної кампанії #ID_це_просто та #я_за_ID
відвідала відділення Інгульського району міського
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Миколаївської міської ради.
Захід проводився на території Інгульського району
міського територіального центру для мешканців Інгульського району міста Миколаєва.
З вступним словом виступили заступник директора міського територіального центру Олена Копиченко та завідувач відділення соціальної допомоги
вдома Інгульського району Наталія Рєка.
Далі з інформаційною лекцією виступила заступник начальника Інгульського районного відділу в
місті Миколаєві УДМС України в Миколаївській області Наталія Оксентюк та розповіла присутнім про
переваги нового та сучасного паспорта громадянина

організації відбору персоналу.
ДМС також вживає заходів для забезпечення належних умов проживання для іноземців
та осіб без громадянства, розміщених у
пунктах тимчасового розміщення біженців
(ПТРБ), яких на сьогодні в Україні
функціонує три: в Одеському, Закарпатському та Київському регіонах.
У зв’язку зі складною епідеміологічною
ситуацією через поширення гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у
ПТРБ вжито ряд організаційних та практичних заходів щодо забезпечення належного
протиепідемічного стану. Зокрема:
- здійснено закупівлі засобів індивідуального
захисту для персоналу та розміщених осіб;
- посилено проведення протиепідемічних
та профілактичних заходів, що включають, зокрема, збільшення вологих прибирань приміщень, дезінфекційну обробку приміщень в яких перебувають та
проживають розміщені особи та службових
приміщень;
- проведено роз’яснювальної роботи серед
розміщених осіб та персоналу щодо виконання протиепідемічних заходів та дотримання особистої гігієни;
-запроваджено щоденне опитування
розміщених осіб щодо стану їх здоров’я.
Для проведення карантинних заходів та
розміщення осіб з ознаками захворювання на коронавірус в ПТРБ передбачено
окремі ізольовані кімнати. Розміщення осіб
в ПТРБ здійснюється лише за погодженням
керівництва ДМС у виключних випадках та
після обов’язкового проходження карантину.
На території ПТРБ запроваджений режим обов’язкового використання медичних масок персоналом, вхід на територію
або в приміщення без маски заборонено. В
місцях інтенсивного руху людей, всередині
приміщення, розміщені засоби для
дезінфекційної обробки рук. Щоденно проводиться температурний скринінг персоналу на початку та по закінченню робочого
дня, про що здійснюється запис в «Журналі
щоденного контролю температури тіла
працівників ПТРБ та ПТПІ» та «Журналі
щоденних перед змінних медичних оглядів

співробітників».
В ПТРБ щоденно проводиться не менше 2
разове вологе прибирання приміщень, із використанням дезінфікуючих засобів, обробка дверних ручок деззасобами. Здійснюється
опромінення приміщень бактерицидними
лампами 2-3 рази на день, провітрювання
кожні 3 годин, протягом 15-20 хвилин.
Забезпечено посилений моніторинг стану
здоров’я розміщених в ПТРБ осі, шляхом
щоденного огляду та вимірювання температури, про що здійснюється запис в «Журнал
щоденного контролю температури тіла осіб
в ПТРБ та ПТПІ». Заборонено відвідування
ПТРБ, крім осіб, які надають правову допомогу розміщеним в ПТРБ.
Розміщені в ПТРБ особи забезпечуються медичною допомогою медичними
працівниками пунктів охорони здоров’я, в порядку визначеному законодавством. Медичні
пункти забезпечені медикаментами та
перев’язувальними матеріалами, у тому числі
жарознижуючими, противірусними препаратами, термометрами, дезінфікуючими
засобами відповідно до встановлених
норм. Медичні працівники пункту охорони здоров’я та інші працівники ПТРБ
ознайомлені з алгоритмом дій при
виявленні захворювання на коронавірус.
ПТРБ налагоджено взаємодію з місцевими
закладами охорони здоров’я з питань
запобігання захворюваності, викликаною
коронавірусною інфекцією.
Установи ДМС забезпечені необхідними
інформаційними матеріалами, у тому числі
розробленими Департаментом охорони
здоров’я та реабілітації МВС України, щодо
запобіжних заходів із зниження ризику
інфікування коронавірусною інфекцією,
а також інформацією, надісланою
Секретаріатом Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини, яка викладена в збірці принципів поводження з особами, які перебувають в умовах несвободи, в контексті пандемії,
коронавірусної інфекції, розроблених
Європейським комітетом проти катувань. До розміщених в ПТРБ осіб доведено інформацію щодо заходів з протидії
зараження коронавірусом, надану Представництвом УВКБ ООН в Україні та
перекладену англійською, французькою,
сомалійською, арабською мовами.
З метою забезпечення належного протиепідемічного стану ПТРБ
здійснюється співпраця з міжнародними
організаціями, акредитованими в Україні,
громадськими організаціями. За сприяння Представництва Міжнародної
організації з міграції в Україні, партнерських організацій ПТРБ у травні
цього року отримали дезінфікуючі засоби, захисні маски, захисні екрани та
гумові рукавички.
Плідна співпраця буде продовжуватися
і надалі!
Перший заступник
Голови Державної міграційної
служби України
Н. М. Науменко

ID-картка – це зручно та просто

України у вигляді ID-картки, який містить безконтактний електронний носій (БЕН).
Також пані Наталія розʼяснила присутнім що новий паспорт має вигляд пластикової картки з чипом,
на якому зберігаються біометричні дані власника,
зокрема, цифрова фотографія, підпис та відбитки
пальців. Тобто ніхто, крім власника ID-картки, не

зможе нею скористатися, порівняно з паспортом
громадянина України у вигляді книжечки, що є
значною перевагою ID-картки.
Присутніх цікавили наступні питання. Чи можна
по паспорту нового зразку перетинати кордон? Як
оформити вперше документ дитині під час карантинних заходів? Яка вартість адміністративної послуги? Які потрібно мати документи для отримання
паспорта нового зразка?
На всі запитання громадян Наталія Оксентюк надала повні, змістовні та обґрунтовані відповіді.
Відвідувачам територіального центру соціального
обслуговування зустріч дуже сподобалась змістовними
відповідями на запитання та доброзичливою атмосферою, яка при цьому панувала.
Більшість присутніх виявили бажання оформити
новий сучасний паспорт громадянина України у вигляді ID-картки вже наступного тижня.
Управління ДМС
у Миколаївській області

У територіальних міграційних службах України
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Вклад міграційної служби Луганщини у відбудову Донбасу

Луганська область за часи незалежності України була
густонаселеним регіоном із загальною площею 26 684
кв. км; 2 167 802 осіб населення та щільністю 79,88
осіб/1 кв. км міських та сільських мешканців. З початку року чисельність населення зменшилася на 10,1 тис.
осіб, у т.ч. внаслідок природного скорочення на 7,6 тис.
осіб та за рахунок міграційного скорочення на 2,5 тис.
осіб.
Область завжди мала великі земельні ресурси, сприятливі умови для життя та праці. Починаючи з 2014
року, для мешканців Луганщини важливо завжди бути
готовим до непередбачуваних ситуацій та вміти негайно реагувати на них. Внаслідок збройного конфлікту
порушено загальну систему управління регіоном, на
відновлення якої були спрямовані заходи з вимушеної
евакуації державних органів влади, медичних, освітніх і
соціальних установ та налагодження їх роботи на нових
місцях. На підконтрольній українській владі території

залишилось лише 659 тис. населення.
Міграційна служба Луганської області давно вже адаптувалася до роботи на новому місці. За шість повних років начальником Юрієм Скіртачем організовано належні
умови роботи для співробітників не тільки в адміністративній будівлі головного Управління, але й забезпечено
необхідним обладнанням, зроблено капітальні ремонти у більшості приміщень територіальних підрозділів,
укладено договори на користування новими адміністративними будівлями для покращення умов надання адміністративних послуг громадянам.
Суттєву допомогу області для подолання кризових
явищ було надано центральними органи державної влади та міжнародним співтовариствам. У прифронтовій
зоні, а саме у м. Попасна та смт. Станиця Луганська, що
знаходиться фактично на лінії зіткнення, можна спостерігати, як органи місцевого самоврядування реалізують
проекти з управління змінами у всіх сферах суспільного
життя. Організаційний та методологічний супровід забезпечено проектом ПРООН «Економічне і соціальне
відновлення Донбасу». Нова стратегія зумовлена гострою потребою у відновленні соціально-економічної
інфраструктури та подальшому сталому розвиткові
регіону: враховуючи потреби населення, приводиться
реконструкція та відбудова державних установ, ремонт
пошкодженого асфальтобетонного покриття, налагоджується сполучення по авто- і залізничних шляхах,
підтримується прибутковість місцевого бізнесу та постійні доходи населення.
Об’єктивно аналізуючи ситуацію і можливі наслідки
в подальшому для економіки Луганського регіону та
повноцінної роботи підпорядкованих територіальних
підрозділів після завершення карантинних обмежень,
керівництвом Управління було прийнято рішення залишити постійний графік роботи і прийом громадян
незмінним. Лише за перше півріччя 2020 року міграційною службою Луганської області перераховано до місцевих бюджетів понад 14 млн грн (понад 19,5 млн грн
перераховано за 2019 рік). Починаючи з березня цього

року, за чотири місяці оформлення паспорта громадянина України у формі картки потребували 7 тис. громадян,
а за оформленням паспорта для виїзду за кордон звернулося 11 тис. громадян, завдяки чому бюджет області
збільшився на 8,5 млн грн.
Специфіка регіону потребує чимало зусиль під час надання адміністративних послуг громадянам з тимчасово окупованих територій Луганської області. Залучати
мешканців поважного віку до цифровій грамотності – це
непроста і відповідальна місія. Станом на 1 січня 2017
року кількість пенсіонерів на території, яка підконтрольна органам української влади складала 357,9 тис осіб.
Не усі із внутрішньо переміщених осіб розуміють, що
паспорт громадянина України у формі книжечки з вказаним місцем реєстрації на непідконтрольній території
зовсім не гарантує безпеку перетину лінії розмежування. Станом на сьогодні 25,5 тис. переселенців оформили
паспорт громадянина України у формі картки. Кожен
співробітник міграційної служби Луганської області
продовжує неустанно роз’яснювати громадянам на прийомі або під час проведення інформаційних компаній
переваги біометричного документа, разом з тим поступово просуваючи в області цифрову трансформацію.
Проведення великої роботи для інформаційної обізнаності та підтримки громадян регіону через канали зв’язку гарячої лінії та звернення громадян покладається на
відділ з питань громадянства, паспортизації, реєстрації
та еміграції. Співробітники цього відділу перші приймають скарги та подяки від громадян в тому, що стосується
роботи територіальних підрозділів.
На сьогоднішній день одна з найбільш актуальних задач – це потреба в розвитку та підтримка довіри громадян до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Складовою частиною цього напряму є реалізація
комплексних заходів, що допоможуть створити належні
умови під час надання адміністративних послуг. Удосконаленню єдиних стандартів надання адміністративних
послуг сприятиме максимально налагоджена співпраця
між філіями ЦНАПу та міграційною службою Луганської області. Відповідно до результатів оцінки якості
діяльності за 2019 рік, керівники територіальних підрозділів на загальних робочих зустрічах наводять як приклад представникам місцевих ЦНАПів статистику щодо
кількості прийому громадян на одну посадову особу у
територіальних підрозділах, діляться власним досвідом
по роботі з громадянами, виключаючи факти корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.
Переселення людей до іншої країни, тобто зміна ними
постійного місця проживання, найчастіше зумовлене
пошуками роботи з достойною заробітною платою, навчанням, поверненням на історичну батьківщину внаслідок економічних, політичних чи релігійних чинників.
На території Луганської області присутні іноземні громадяни переважно з Російської Федерації, оскільки на
півночі, сході та півдні межі Луганської області співпадають з державним кордоном України. Тут вона межує
з Бєлгородською, Воронезькою та Ростовською областями Росії. Також багато іноземців гостинно приймають
провідні навчальні заклади області з Білорусі, Вірменії,
Азербайджану та інших країн світу.
Загалом у 2020 році за допомогою Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами (далі ЄІАС УМП) іноземцям було оформлено
та видано понад 150 посвідок на тимчасове проживання
в Україні та біля 80 посвідок на постійне проживання
в Україні. Є такі іноземці, які брали участь в антитерористичній операції та виявили бажання залишитись в
Україні.
З питань отримання дозволу на імміграцію в Україну
до територіального органу та його територіальних підрозділів звернулось понад 30 іноземців, які мають право на набуття громадянства України за територіальним
походженням; перебувають у шлюбі з громадянином

України понад два роки; їхні діти чи батьки є громадянами України. Отримали дозвіл на імміграцію в Україну
49 іноземців. З початку року до Луганської області прибув з інших регіонів, став на облік та зареєстрував своє
проживання 31 іноземець.
Карантинні обмеження суттєво вплинули не тільки
на життя всіх українців, але й іноземних громадян, які
постійно чи тимчасово перебувають на території України. Починаючи з 12 березня 2020 року (початок введення карантину), відділом з питань іноземців та осіб без
громадянства міграційної служби Луганської області в
телефонному режимі через «гарячу лінію» було надано
біля 200 консультацій іноземцям, строк перебування або
строк дії посвідки яких закінчився під час введених обмежень.
Краще попередити порушення міграційного законодавства, ніж в подальшому застосовувати адміністративно-правові заходи примусового повернення або видворення до іноземців-порушників. Такого принципу

дотримується начальник відділу з питань іноземців та
осіб без громадянства Олександр Шейка, вимагаючи від
підлеглих працівників проведення систематичних профілактичних заходів.
Закон скріплює підвалини будь-якої держави. На захисті інтересів міграційної служби Луганської області стоїть сектор юридичного забезпечення. Відмінно розбираючись в правовій документації, юристи-міграційники
щороку з великою відповідальність і професіоналізмом
представляють інтереси служби в судах господарського,
цивільного та адміністративного судочинства в різних
інстанціях, де розглядають до сотні відповідних судових
справ щороку.
За час роботи в умовах проведення Антитерористичної
операції (з 2018 року Операція об’єднаних сил) керівництво Управління та співробітники міграційної служби
Луганської області були нагороджені Луганською обласною державною адміністрацією – обласною військово-цивільною адміністрацією за мужність, патріотизм,
захист прав і свобод громадян, інтересів держави і високу професійну майстерність в зоні проведення ООС.
Начальник Юрій Скіртач – почесною відзнакою «За
сприяння відродженню Луганщини», перший заступник
начальника Управління Олександр Церковний – почесною відзнакою «За розвиток регіону», 77 співробітників
Управління та територіальних підрозділів отримали грамоти, почесні грамоти та подяки.
Ознайомившись на загальних нарадах з планами на
2020 рік, які представлені у публічному звіті Голови
Державної міграційної служби України за результатами діяльності у 2019 році, переконуєшся, що разом ми
здатні усунути бар’єри на шляху до використання електронних сервісів і довірчих послуг. Навіть в умовах що
склалися, щоденна праця співробітників міграційної
служби Луганської області спрямована на забезпечення
законності та якості надання адміністративних послуг.
Управління ДМС
в Луганській області
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Норвезька рада у справах біженців продовжує надавати допомогу населенню України,
постраждалому внаслідок конфлікту

«Протягом травня та червня 2020 року ми наддали юридичну допомогу та консультації внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та людям,
які постраждали внаслідок конфлікту у східних
областях країни. 1 червня 2020 року ми відновили
прийом громадян у наших центрах правової допомоги у смт Станиця Луганська та м. Курахове, продовжуючи надавати юридичну допомогу за допомогою «гарячої» лінії, Skype та Viber. Ми надали
грошову допомогу для придбання продовольчих
товарів уразливим родинам, а також на придбання будівельних матеріалів та оплату робочої сили.
Ми надали екстрену продовольчу допомогу та
воду людям, яких помістили на обсервацію до медичного закладу в смт Гостре після перетину так
званої «лінії зіткнення» у смт Новотроїцьке. Ми
активізували нашу діяльність у напрямку «Вода,
санітарія та гігієна», а також встановили дозатори з дезінфекційним засобом для обробки шкіри
рук у місцях надання соціальних послуг та інших
об’єктах інфраструктури в Донецькій та Луганській областях», – повідомила фахівчиня відділу зі зв’язків з громадськістю Норвезької ради у
справах біженців (NRC) Віолетта Шемет.
Із 2015 року UNHCR (Агентство ООН у справах
біженців) та NRC в Україні співпрацюють з метою відновлення та ремонту понад 5000 будинків,
зруйнованих внаслідок конфлікту на Сході України. За рахунок коштів, наданих міжнародними
донорами UNHCR, Норвезькій раді біженців вдалося надати допомогу на відновлення житла тим,
хто найбільш цього потребував. Незважаючи на
те, що це партнерство закінчується, UNHCR та
NRC продовжать надавати екстрену допомогу у
вигляді правової допомоги, допомоги на зимовий
період, а також інших проєктів захисту та гуманітарної допомоги.
Конфлікт на Сході України триває вже сьомий
рік, продовжуючи створювати нові гуманітарні
потреби та впливати на найуразливіші верстви
населення. Відповідно до Огляду гуманітарних
потреб 2020 року, понад 55 000 житлових будинків
були пошкоджені під час конфлікту з обох боків «лінії

зіткнення», яка сьогодні розділяє Східну Україну. 738
будинків зазнали обстрілів лише протягом 2019
року. На сьогодні гуманітарні організації відновили понад 60% цих пошкоджень.
Протягом 2018-2019 років Норвезька рада у
справах біженців (NRC) провела оцінку зруйнованого житла в Донецькій та Луганській областях
– зокрема, у громадах, що знаходяться вздовж «лінії зіткнення» на підконтрольній уряду України
території. За результатами оцінки, виявлено 3189
одиниць пошкодженого майна в обох областях.
Саме тому потреби у відновленні житла залишаються суттєвими в багатьох місцях на сході України, особливо у важкодоступних районах з високим рівнем небезпеки та обмеженим фізичним
доступом уздовж «лінії зіткнення».
Ускладнюється ситуація ще й тим, що в Україні тривалий і суворий зимовий період, протягом
якого погодні умови впливають на терміни проведення ремонтних робіт. Ще однією проблемою, з
якою зустрічається місцеве населення, є складні
та бюрократичні процедури доступу для отримання допомоги з відновлення житла, яку надає держава. До того ж залишається проблемою отримати
актуальні та об’єктивні дані пошкодження житлових будівель на непідконтрольній Уряду України
території та в сірій зоні. Через відсутність постійного гуманітарного доступу партнери Кластера з
питань житла та непродовольчих товарів не можуть провести систематичну оцінку пошкоджень
на непідконтрольній території.
Із початком конфлікту на Сході України міжнародні донори надали значну фінансову підтримку
для реалізації програми «Житло» NRC, інвестуючи в регіон понад 3,7 мільйони доларів США,
щоб допомогти людям відновити своє життя. Донорами NRC виступали UNHCR, Міністерство закордонних справ Норвегії, Управління цивільного
захисту та гуманітарної допомоги Європейського
Союзу, ініціатива «Папа для України», Уряд Японії та Сполучені Штати Америки (Бюро у справах народонаселення, біженців і міграції), а також
Шведське агентство міжнародного розвитку та
співробітництва.
Володимир Босак (58 років), мешканець м.
Мар’їнка, пригадує свій досвід: «Наш будинок
було пошкоджено під час обстрілів п’ять років
тому. Ми не могли його відремонтувати через
брак грошей. Я єдиний, хто отримує пенсію. Моя
дружина безробітна і ще не має права на пенсію.
Увесь цей час ми жили в маленькому та погано
обладнаному дачному флігелі, який дуже холодний узимку. Ми надзвичайно вдячні, що нам допомогли знову мати дім!».
Програма «Житло» в Україні забезпечує довгострокові рішення для внутрішньо переміщених
осіб та тих, хто повернувся додому, в той же час
реагує на нові надзвичайні потреби в районах
уздовж «лінії зіткнення». Працюючи з різними
міжнародними та національними партнерами,

UNHCR підтримало понад 21 000 відновлень із
початку конфлікту на Сході України.
«Проєкт «Житло» показує, наскільки ефективною та швидкою може бути міжнародна гуманітарна допомога під час складної надзвичайної
ситуації, що може перевантажити місцеву владу
та громадянське суспільство, які не можуть реагувати так швидко, як це потрібно. Ми щиро віримо
в стійкість українців і впевнені, що національні
зусилля Уряду України щодо підтримки потреб
у відновленні житла – це правильний шлях уперед», – сказав Пабло Матеу, представник UNHCR
в Україні.
У зв’язку з поширенням Covid-19 NRC активізовує свою діяльність у напрямку «Вода, санітарія
та гігієна» на КПВВ, які можуть перетворитися
на осередки інфекцій, якщо санітарно-гігієнічні
умови не буде поліпшено, додала Віолетта Шемет.
Мирне населення вимушене перетинати так звану «лінію зіткнення», що розділяє колись єдине
суспільство на підконтрольну та непідконтрольну
Уряду України території, через п’ять КПВВ, що
обслуговують усю Донецьку та Луганську області. Люди перетинають КПВВ, щоб навідатися до
рідних, зробити покупки на ринках, отримати документи або основні державні послуги, а також
перевірити своє майно з обох боків «лінії зіткнення».
«Незважаючи на значні зусилля уряду та гуманітарної спільноти, на КПВВ досі бракує базових
послуг, зокрема санвузлів, питної води та швидкої
допомоги. Ми встановили дозатори з дезінфекційним засобом для обробки шкіри рук, а також розмістили інформаційні матеріали для заохочення
дотримання правил гігієни на режимних територіях та в установах Товариства Червоного Хреста
України, що діють на одному з пунктів пропуску на сході України», – відзначають у Норвезькій
раді у справах біженців.
Фото надані Норвезькою радою у справах біженців.
Л. Кущ,
власкор газети

Закон про безгромадянство покликаний допомогти тисячам людей в Україні вийти із
замкненого правового кола

УВКБ ООН, Агентство ООН у справах біженців, вітає новий закон щодо визнання особою без
громадянства в Україні, який набрав чинності в
липні. Закон дасть тисячам людей, які не мають
громадянства, можливість працювати легально,
Фото (УВКБ/Антон Федоров):
Анна Міряшева, 22-річна жінка без
громадянства з Києва в Україні, тримає фотоальбом із фотографіями
своєї покійної матері, яка боролася
за посвідку на проживання в Україні
довгі роки та померла від раку в 2019
році. Анна, яка народилася в Києві,
сподівається, що новий закон нарешті допоможе їй отримати права громадянки України

навчатися та отримувати доступ до системи охорони здоров’я та інші права та можливості, і в
кінцевому підсумку забезпечить шлях до громадянства тим, хто буде визнаний особою без громадянства. Про це йдеться в заяві, яка є в розпорядженні газети «Міграція».
Закон, відомий як «Поправки до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою
без громадянства», був підписаний Президентом
України після прийняття парламентом 16 червня.
Ця подія є важливим кроком до подолання безгромадянства в країні.
Закон офіційно встановлює процедуру визнання
особою без громадянства, котра, як очікується,
принесе користь 35000 людям у країні, які не є
громадянами чи громадянство яких не визначено.
До них належать люди, які проживають в Україні протягом багатьох років, часто з часів розпаду
колишнього Радянського Союзу, але не змогли набути громадянства України чи іншого громадянства через відсутність документації або зв’язків з
пострадянськими країнами.
З впровадженням процедури особи без громадянства тепер зможуть регулювати своє перебування шляхом отримання дозволів на тимчасове

Нігара Бакоєва, 58-річна жінка
без громадянства з міста Одеси
роками боролася за українське
громадянство, перш ніж нарешті отримала його. ©Десяте
квітня/Михайло Сорочишин.

проживання. Вони матимуть право на свободу пересування, на роботу і на доступ до освітніх та
медичних послуг.

Центри зайнятості – для людей!
Робота в Україні: учасниця АТО змінила життя

Героїня нашої історії – Наталія Ватренко. Звичайна жінка, яка свого часу опанувала та пробувала себе у досить великій
кількості професій: перукар, кухар, кондитер і навіть радіотелефоніст. Але, на
жаль, довго на одному місці вона не затримувалась. Усе змінилось з оголошенням в Україні антитерористичної операції
– жінка вирішила піти служити Батьківщині.
Працювала Наталя кухарем, багато бачила та переживала щодня, а після повернення додому вирішила змінити все
кардинально. Для початку – знайти місце
роботи, щоб не лише отримувати зарплатню, а й задоволення від роботи. По
допомогу вона звернулась до Любашівської районної філії Одеського обласного
центру зайнятості.
«Я дуже відповідальна, відношусь до

роботи з душею, вмію спілкуватись з
людьми, – розповідає пані Наталя. – На
жаль, стан мого здоров’я під час роботи
в АТО похитнувся і працювати за попередніми професіями я вже не можу».
Пошук роботи для Наталі ускладнювався через введення карантинного режиму
у країні. Спілкування з фахівцями Центру та роботодавцями проходило лише у
телефонному режимі. Але Наталі пощастило. Її кар’єрний радник запропонував
пройти співбесіду на посаду у великій
кондитерській мережі «Вацак». Зараз
жінка працює продавцем. Це саме те, що
їй зараз потрібно: робота, що приносить
задоволення, спокій мирного життя та
широкий круг вдячних клієнтів.
Відділ інформаційної роботи
Одеського ОЦЗ

Одним з головних завдань служби зайнятості є поєднання інтересів роботодавців та
населення, сприяння легалізації найманої
праці.
Протягом І півріччя 2020 року Одеським
обласним центром зайнятості проводилась
робота з оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.
Станом на 1 липня 2020 року для оформлення відповідних дозволів до Одеського
обласного центру зайнятості надійшло 322
заяви, за результатами розгляду яких видано 169 та продовжено дію 74 дозволів.
І хоча запровадження запобіжних заходів, пов’язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, на законодавчому рівні не
вплинуло на порядок оформлення дозволів
на застосування праці іноземців та осіб без
громадянства, все ж слід зазначити, що за
аналогічний період минулого року Одеським обласним центром було оформлено на
52 дозволи більше.
Загалом, станом на липень 2020 року, на
підставі оформлених в Одеському обласному центрі зайнятості дозволів роботодавцями застосовується праця близько 700
іноземних громадян.
Порядок застосування найманої інозем-

ної праці регламентується Законом України
«Про зайнятість населення» (далі – Закон).
На сьогодні процедура оформлення дозволу на застосування праці іноземних громадян та осіб без громадянства є достатньо
спрощеною та передбачає мінімальний
пакет документів (ст. 422 Закону), а строк
розгляду документів для продовження дії та
видачі дозволу – 3 і 7 робочих днів відповідно (ст. 426 Закону).
За порушення законодавства про зайнятість населення під час застосування праці
іноземців та осіб без громадянства, відповідно до статті 53 Закону, передбачено відповідальність:
- у разі застосування праці іноземців на
умовах трудового договору або іншого договору без дозволу на застосування праці
іноземця стягується штраф за кожну особу
у двадцятикратному розмірі мінімальної
заробітної плати, встановленої на момент
порушення;
- у разі застосування праці іноземця або
особи без громадянства на інших умовах,
ніж ті, що передбачені дозволом або іншим
роботодавцем стягується штраф за кожну
особу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент порушення.
Відділ інформаційної роботи
Одеського ОЦЗ

Роботодавцями Одеси та області застосовується праця
біля 700 іноземних громадян

Продовження, початок на стор. 12
Принципово важливо, що закон прокладе шлях
для їх натуралізації як громадян України. Після п’яти років постійного проживання в Україні особи,
визнані особами без громадянства, отримають право подати заявку на натуралізацію.
Закон був розроблений депутатами парламенту у
тісній співпраці з Державною міграційною службою, Міністерством внутрішніх справ, а також завдяки консультаціям з іншими державними структурами, експертами громадянського суспільства та
УВКБ ООН.
УВКБ ООН виступає за запровадження процедури
визнання особою без громадянства з 2013 року, коли
Україна приєдналася до двох міжнародних угод
ООН про без громадянство: Конвенції від 1954 року
про статус осіб без громадянства та Конвенції від
1961 року про скорочення безгромадянства.
УВКБ ООН готове підтримати владу у виконанні
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Допомогу по частковому безробіттю отримують
молоді бізнесмени

Секретами успіху ділиться молодий
підприємець з Любашівки, про якого
кажуть, що у хлопця руки «золоті».
Андрій Баранов – майстер широкого профілю. За своє життя спробував
розвивати не одну власну справу, але
зупинився на виробах з металу. Садові
лавки, які прикрашають сьогодні Любашівку – це найпростіший виріб у великому переліку його умінь і робіт. Чоловік віртуозно виковує садові меблі
і ажурні решітки, парканчики, секції
для металевої огорожі і альтанки. Вражають своєю неперевершеністю також
металеві ворота та хвіртки у його виконанні.
І ось найцікавіший факт: цьому неперевершеному майстру лише 35 років. Коли ж устиг він із початківця

перетворитись на фахівця із золотими
руками? Андрій розповідає, що після
закінчення Любашівської середньої
школи вступив до Балтського профтехучилища навчатися на зварника.
Там вперше підступився до металу,
познайомився з його непростим характером і властивостями. Потім хлопець трудився зварником, працював
на залізниці, був монтером, обіймав
посаду бригадира прохідників. Але
йому завжди хотілось самостійності,
хотілось працювати на себе, розвинути
власну справу. Це було так заманливо і
так по-сучасному.
На підприємницьку стезю його «підштовхнули» працівники Любашівського районного центру зайнятості.
У той час, коли він залишившись без
роботи та звернувся до центру зайнятості, йому запропонували скористатись державною допомогою на розвиток власної справи та пройти курси
підприємницької діяльності. Наука і
моральна підтримка виявились дуже
доречними. Таким чином у Любашівці
з’явилась нова фізична особа підприємець – ФОП «Баранов».
«Я відчув, що це справді моє, – розповідає молодий коваль – відтоді творю, експериментую, випробовую. Художня ковка мені дуже подобається.
Зараз ніхто не обмежує мене в творчості. Моя нинішня робота – це моє
найголовніше хобі».
Сьогодні Андрій також скористався
допомогою держави на період карантину та отримав допомогу по частковому безробіттю. А це дає можливість
у подальшому повернутись до улюбленої роботи, не починаючи все з початку, та з новими ідеями.
Відділ інформаційної роботи
Одеського ОЦЗ

Понад 82.6 тисяч осіб скористались послугами Одеської обласної
служби зайнятості у І півріччі 2020 року
Статус безробітного мали понад
33,3 тис. мешканців Одеської області. Це на 8,6 тис. більше, ніж у І
півріччі 2019 року. Всього отримали
послуги Одеської служби зайнятості
понад 82,6 тис. осіб.
З початку року отримали роботу за
сприяння служби зайнятості понад
12,5 тис. осіб. Середня тривалість
пошуку роботи становила 123 дні.
Також до Одеської обласної служби
зайнятості звернулось понад 4,2 тис.
роботодавців, які надали для укомплектування понад 18,3 тис. вакансій.
Це на 69% менше, ніж у І півріччі
2019 року. У першу чергу це пов’язано з введенням карантинних обмежень на території України.
Для допомоги бізнесу державою
було прийнято рішення про надання
допомоги по частковому безробіттю.

закону та запропонувало свою допомогу Державній міграційній службі України, проводячи підготовку ключових працівників у регіональних управліннях, а також
юристів, у тому числі з державних Центрів безоплатної правової допомоги. УВКБ ООН також підвищить
обізнаність серед зацікавлених верств населення щодо
можливості подати заяву на отримання статусу особи
без громадянства.
У всьому світі безгромадянство затьмарює життя мільйонів людей, залишаючи їх без доступу до основних
прав та офіційного визнання. Про біля 4,2 мільйона осіб
без громадянства повідомляють 76 країн, але УВКБ
ООН вважає, що фактична кількість є значно більшою.
У 2014 році УВКБ ООН розпочало глобальну кампанію #IBelong, спрямовану на припинення безгромадянства протягом десяти років. Відтоді 95 урядів, організацій громадянського суспільства та міжнародних
та регіональних організацій взяли на себе обов’язок
боротися з безгромадянством, яке є основною

Так, станом на 14 липня в Одеській області допомогу по частковому
безробіттю вже отримали майже 5,2
тис. підприємств для 9,8 тис. працівників, з них 4,7 тис. – фізичні особи-підприємці.
Відділ інформаційної
роботи Одеського ОЦЗ

причиною позбавлення прав людини для мільйонів людей у всьому світі.
Окрім підтримки зусиль уряду щодо подолання безгромадянства, УВКБ ООН в Україні надає допомогу біженцям, шукачам притулку, внутрішньо переміщеним
особам та іншим особам, які постраждали внаслідок
конфлікту, та підтримує пошук рішень. У результаті
конфлікту постраждали майже 1,7 мільйона людей, у
тому числі 734 000 осіб, які стали внутрішньо переміщеними.
УВКБ ООН підтримує національні органи влади та
громадянське суспільство у їхніх зусиллях вирішувати
потреби переселенців, надаючи правову, матеріальну та
соціальну допомогу, в тому числі в контексті спалаху
коронавірусу. УВКБ ООН зосереджує свою діяльність
на зміцненні прав та свобод переселенців, покращенні
життєвих умов та забезпеченні довгострокових рішень.
Л. Кущ,
власкор газети
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Забезпечення аграріїв Одещини водними ресурсами для порятунку
врожаїв – у пріоритеті Басейнового управління водних ресурсів
Начальниця Басейнового управління водних ресурсів річок
Причорномор`я та нижнього Дунаю Лілія Гричулевич

Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю (БУВР) є бюджетною неприбутковою організацією, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує
державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів
– Державного агентства водних ресурсів України. Про
основні напрямки діяльності управління та про реорганізацію міжрайонних та районних управлінь водного
господарства йшлося в розмові очільниці управління Лілії Гричулевич з головним редактором газети «Міграція»
Іваном Супруновським.
– Зрозумілим є величезне значення роботи Басейнового управління. Розкажіть, будь ласка, про забезпечення водними ресурсами аграрного сектору економіки
Одещини.
– Ключовим моментом в питаннях забезпечення населення і галузей економіки Одещини водними ресурсами, в тому числі й аграрного сектору, є наявність водних
ресурсів. Я не відкрию секрет якщо скажу, що Одещина
відноситься до малозабезпеченого водними ресурсами
регіону. А враховуючи відсутність з минулого літа на
території півдня Одещини корисних опадів, питання маловоддя і посухи стали топовими як серед аграріїв, так і
серед представників влади і численних «експертів».
Ще в лютому на робочій зустрічі з аграріями під головуванням першого заступника Одеської облдержадміністрації В. Овечкіна науковці акцентували увагу на
незворотних кліматичних процесах, які відбуваються на
Одещині.
На жаль, в лютому наслідки зміни клімату багатьом
землекористувачам здавались дуже далекими і нереальними. Але вже в березні, коли поля не отримали потрібної вологи через відсутність снігозапасів і дощів, більшість сільгоспвиробників усвідомили, що зміна клімату
– це вже не «міфи вчених», а реальність, з якою усі ми
щодня маємо справу в реальному житті.
І, на жаль, з часом ситуація не покращилась. Абсолютна відсутність дощів і максимально довгий посушливий
період призвів не тільки до тривалого меженного періоду
на річках, але й до втрати врожаїв аграріями Одещини.
На жаль, саме ця складна ситуація з посухою показала
роль меліорації в аграрному секторі Одещини. Спекотне
літо цього року не дає водогосподарникам розслаблятися.
Забезпечення аграріїв Одещини водними ресурсами
для порятунку врожаїв є одним із пріоритетних завдань
Басейнового управління водних ресурсів.
Не дивлячись на надзвичайно низькі рівні води у Дністрі та Дунаї, які є головними джерелами зрошення, ще
на початок травня водогосподарські організації подали
води аграріям в 5 разів більше, ніж за аналогічний період
минулого року.
Сьогодні зрошення рятує фермерів. Можна по-різному
ставитись до меліорації, але на Одещині, в зоні ризикованого землеробства, – це єдиний спосіб проведення безпечної та ефективної господарської діяльності в аграрному секторі.
З кожним днем дедалі більше аграріїв звертаються з
проханням подати воду на зрошення. Нині продовжується договірна кампанія та вже укладено 267 договорів на
площу понад 35 тис. га. На сьогодні (середина літа) вже
полито біля 32 тис. га та виконано 96 тис. га гектаропо-

ливів. Для порівняння, у 2019 році за аналогічний період
було полито 28 тис. га і виконано 71 тис. га гектарополивів. При цьому гідрологічна ситуація залишається
складною. Рівень Дунаю дозволив здійснити самопливне наповнення Придунайських водосховищ – джерел
зрошення всього протягом 2-3 тижнів з кінця червня по
середину липня. Проте через пониження рівнів води в
Дунаї самопливне поповнення водосховищ знову стало
неможливим, тому з 11-19 липня шлюзи були закриті.
За незначний період часу водосховища заповнились на
4-13%. Наразі рівень водосховищ – джерел зрошення досить низький.
Така сама складна ситуація склалася і в басейні нижнього Дністра. Не дивлячись на пропуск значних обсягів
паводкових вод на початку липня, на сьогодні рівневий
режим Дністра, який забезпечує 30% потреб аграріїв водою для зрошення, стабілізувався до позначок нижче середніх багаторічних значень.
– Які ж дії держави у цій критичній ситуації? Чи
можливо допомогти аграріям в такий складний період?
– Так, звичайно, ми не можемо стояти осторонь цих
проблем і робимо все можливе для забезпечення стабільної подачі води за укладеними договорами. Одразу зазначу, що це питання дуже велике і комплексне. Тому я б
поділила на відповідь на кілька складових.
Розпочну із фінансових питань. Це те, що завжди викликає особливий інтерес наших водокористувачів. Не
буду багато говорити – цифри скажуть самі за себе.
Басейновому управлінню водних ресурсів на 2020 рік
для оплати за електроенергію з державного бюджету
було передбачено фінансування у обсязі 42 млн грн (на
24% більше за планові показники минулого року). Кошти на електроенергію – це всі кошти, які безпосередньо
«працюють» на потреби наших аграріїв, забезпечуючи
подачу води від джерела зрошення – до зрошувальних
земель. Враховуючи численні звернення БУВРу щодо
необхідності примусового поповнення джерел зрошення та трактів водоподачі, Держводагентство України
збільшило фінансування протягом поточного року на
оплату за електроенергію на 21,3 млн грн або 51%. Це
дозволило здійснити водообмін і поліпшити якість води
у водосховищах-джерелах зрошення, а також заповнити
водосховища-джерела зрошення за допомогою насосних
станцій. Тут необхідно розуміти, що мова йде про мільйони метрів кубічних води, які насосними станціями
перекачуються до водосховищ (наприклад, Барабойське
водосховище, водосховище Катлабух, або водосховища
Татарбунарського тракту) для стабільного забезпечення
потреб аграріїв у поливній воді. Разом з цим, збільшення
фінансування забезпечило зниження фінансового навантаження на аграріїв, які використовують воду для зрошення сільгоспугідь. На сьогодні це своєрідні компенсаційні
кошти тим аграріям, які здійснюють свою господарську
діяльність у зоні ризикованого землеробства.
Як Ви бачите, держава через Держводагентство і Басейнове управління дбає про стабільне забезпечення аграріїв водними ресурсами.
Проте потрібно розуміти, що існуюча водогосподарська
інфраструктура постала ще в радянські часи і не забезпечує сучасні потреби суспільства та споживачів води та
потребує істотної модернізації або повної заміни. На сьогодні всі складові меліоративного фонду області: обладнання, трубопроводи, гідротехнічні споруди тощо збудовані ще у 50-х роках минулого століття, тому технічно та
морально застаріли. Величезний водогосподарсько-меліоративний комплекс, побудований для обслуговування
226 тис. га зрошувальних земель на Одещині, потребує
детального аналізу технічного стану і звичайної інвентаризації.
– Кожен гарний господар знає, що утримання майна
потребує певних коштів і людських зусиль, а утримання такої великої інфраструктури, як у БУВРі,
мабуть потребує значних коштів і великого штату
співробітників. Але у мене є одне питання: наскільки
ефективно утримувати інфраструктуру для 226 тис.
га, якщо поливається в останні роки біля 40 тис. га?
– Так, звичайно, утримання інфраструктури, збудованої
понад пів століття тому – в часи дешевої електроенергії,
надзатратна справа. Особливо це стосується тієї інфраструктури, яка десятиліттями не задіяна в роботі і не експлуатується.

Наприклад, з 46 насосних станцій, що перебувають на
балансі Дністровського міжрайонного управління водного господарства (28 – Біляївський район, 18 – Овідіопольський район), за останні роки (2014-2020) працювало в середньому 18 (39%) насосних станцій. При цьому
тільки на сплату за електроенергію на власні потреби та
на втрати в трансформаторних підстанціях не задіяних
насосних станцій щорічно витрачається 435 тис. грн. По
Білгород-Дністровському управлінню ситуація наступна:
з 17 насосних станцій Б-Дністровського району за останні роки (2014-2020) кількість працюючих НС становить
4-7 (24-41%). В Саратському районі, який відноситься
до Білгород-Дністровського управління, понад 20 років
жодна з 17 НС не працювала. При цьому тільки на сплату
власних потреб електроенергії та на витрати в трансформаторних підстанціях насосних станцій щорічно виділяється понад 660 тис. грн. А якщо до цих коштів добавити
ще кошти на зарплати сторожів та інших спеціалістів –
ми отримаємо доволі великі суми. Це все є навантаження
на державний бюджет. Тут також потрібно зазначити, що
персонал, який обслуговує інфраструктуру меліоративного комплексу, отримує мінімальну заробітну плату. А
низька заробітна плата не мотивує персонал до якісної
роботи і відповідального ставлення до збереження державного майна, тим більше не мотивує до розвитку та
самовдосконалення.
– Тепер зрозумілим стає питання доцільності проведення реорганізації системи управління водогосподарським комплексом, про яке ми часто чуємо останнім
часом. Чи можете Ви розповісти про якісь кроки з
оптимізації роботи водогосподарського комплексу і
пояснити чи ці рішення є комплексними по всій Україні, чи стосуються тільки Одещини?
– Враховуючи, що з 2014 року Держводагентством
здійснюється планомірне впровадження інтегрованих
підходів в український водний менеджмент відповідно
до європейських стандартів, було змінено інституційну
структуру водогосподарських організацій. У 2017 році
було створено басейнові управління (12), в тому числі і
Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю та регіональні офіси (13) водних ресурсів відповідно до водогосподарського районування території країни.
Наступним кроком розпочато реформування середньої
управлінської ланки водного менеджменту. Зокрема реформовано міжрайонні та районні управління водного
господарства. Головна сутність реорганізації управлінських ланок водної сфери – оптимізація існуючих застарілих і неефективних процесів управління на сучасні та
прогресивні.
Зміна існуючої системи управління водними ресурсами на систему інтегрованого управління за басейновим принципом потребує реформування організаційної
структури Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.
Сьогодні управління водними ресурсами та водогосподарсько-меліоративним комплексом забезпечується
шляхом експлуатації гідротехнічних споруд, мереж, механізмів та пристроїв, для роботи яких потрібен фаховий людський та достатній фінансовий ресурс.
Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності БУВРу зі структурними підрозділами свідчить про дефіцит коштів на утримання інфраструктури
протягом останніх років. З метою оптимізації кількості
спеціалістів, які забезпечують процеси адміністрування
господарсько-виробничої діяльності, є потреба у реформуванні структури управління водогосподарським комплексом та оптимізації чисельності працівників шляхом
приєднання міжрайонних управлінь до Басейнового
управління водних ресурсів річок Причорномор’я та
нижнього Дунаю. Це дасть можливість зменшити фінансове навантаження на державний бюджет в частині
утримання та обслуговування водогосподарських об’єктів й збільшити рівень середньої заробітної плати працівникам.
Слід також відмітити, що втрати матеріально-технічного ресурсу не станеться, оскільки на відміну від ліквідації реорганізація відбувається шляхом приєднання із
визначенням правонаступника.
– Дякую Ліліє Олександрівно за розмову!
Інтерв’ю провів
Іван Супруновський
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«Виїзд вважати недоцільним»
На дворі стояла пізня похмура осінь 1979-го. Того
бентежного року «залізна леді» Маргарет Тетчер стала
прем’єр-міністром Об’єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії і на 12 років оселилася в туманному Лондоні на Даунінг-стріт. Майже одночасно шах
Ірану Реза Пехлеві вимушений був емігрувати до США,
бо його політичний противник аятола Хомейні з тріумфом повернувся з французького вигнання і, очоливши
Ісламську революцію, став правителем Ірану на наступні
10 років. У ту ж пору за загадкових обставин до влади у
Іраку на довгих 17 років прийшов військовий диктатор
Саддам Хусейн. У листопаді 1979 року обмежений контингент радянських військ завершував останні приготування до бойових дій на території Афганістану. А я вже
три місяці працював в Чернівецькому ОВІРі на посаді
старшого інспектора.
У порівнянні з попередньою роботою вчителя у сільській школі ОВІР виглядав, як Міністерство закордонних справ. Працівники відомства, окрім обов’язків, мали
ще й права, які я добре засвоїв. Незмінними атрибутами
щоденної службової діяльності були чіткість у висловлюваннях, підкреслено ввічливе ставлення до громадян,
обов’язкове дотримання дрес-коду.
ОВІР залишався одним з міліцейських підрозділів і в
той же час мав суттєву відмінність від таких. Якщо карний розшук, БХСС, патрульна служба, ДАІ були зайняті
«полюванням» на громадян – порушників законодавства,
то до ОВІРу люди приходили самі за власною ініціативою. Вони зверталися за дозволами на виїзд за кордон.
Тільки при отриманні даного дозволу людина могла
розраховувати на оформлення закордонного паспорта, в
якому проставлявся відповідний штамп: «НДР», «ФРН»,
«Румунія», «Польща», «Монголія», «Угорщина» тощо.
У Радянському Союзі набагато складніше було отримати дозвіл на виїзд, ніж візу на в’їзд в якому-небудь
іноземному посольстві. Недарма саме на теренах СРСР
народився сумнозвісний термін «залізна завіса». Особа,

Центральна Площа Чернівців, де зі свого постаменту
В.І.Ленін вказував на вул. О.Кобилянської

що подавала документи на виїзд, розглядалася у ОВІРі за
двома критеріями: чи має вона підстави для поїздки до
родичів і чи заслуговує зазначений радянський громадянин на таке заохочення, як поїздка за кордон. Адже він
мав гідно і гордо представляти найкращу у світі країну
десь там, на гнилому Заході. Тут тобі і біографія може відіграти свою роль, і рівень свідомості та загального розвитку, і родинні зв’язки тощо.
Наприклад, якщо ти зі свого Кучурова (авт. – с. Великий
Кучурів. Сторожинецького району Чернівецької області)
виїжджав тільки до Чернівців, й більше ніде не бував, то
хто зна, як поводитимешся у Берліні чи Варшаві. Тут, брате, спочатку було б добре з’їздити бодай на екскурсію до
Києва, Москви чи Ленінграду, і лише потім уже зазіхати
на «заграницю». Інакше будеш ще, наче якийсь дикун, де
треба і не треба ойкати, охати і ахати, ганьблячи на весь
світ нашу чудову соціалістичну Батьківщину.
Або ж іще, приміром, така проблема… Звернувся чоловік із заявою на виїзд в румунське місто Тімішоара –
ніби до двоюрідної сестри, яка колись з батьками жила
на Роші (авт. – передмістя Чернівців). У 1944 році, до
чергового входження на територію Північної Буковини
«визволителів» у червонозоряних кашкетах, родина емігрувала на захід й не залишила бідасі-заявнику жодних
документальних підтверджень спорідненості. «Ну як повірити, що твоя мама і мама твоєї сестри були рідними
сестрами, якщо прізвища обох двічі змінювалися та звучать по-різному? Треба ж надати або якусь переписку з
тими родичами або за допомогою адвоката підтвердити
родинні зв’язки…».
Як бачимо, підстав для відмови завжди було більше,

Управління ДМС у Чернівецькій області, розташоване на
місці колишнього ВВІРу УВС у Чернівецькій області по вул.
А.Шептицького, 25 в м. Чернівці

ніж для дозволу. Навіть штампи такі були у використанні:
«Виїзд вважати недоцільним» або «Виїзд дозволити».
Для того і був посаджений за робочий стіл старший інспектор ОВІРу, щоби ретельно розібратися у всіх обставинах кожної особової справи та прийняти єдино можливе вірне рішення.
Після проведення неформальних перевірок на судимість, в тому числі і по лінії 9-го відділу УКДБ (авт. –
зазначений підрозділ відстежував списки на благонадійність громадян), на наявність інших компрометуючих
матеріалів стос заяв-анкет із 8-12-ма перевірочними
штампами потрапляв чи не до останньої інстанції в ОВІРі – на стіл скромного старшого інспектора. Той глибоко
вчитувався у матеріали кожної справи, шукаючи відповіді
на два запитання – «Чи заслуговує?» і «Чи має підстави?».
Зазвичай через годину один стос документів перетворювався на три: перший – «Дозволити», другий – «Відмовити», третій – «На розсуд керівника». Третій стос завжди
був найменшим.
Найвищим суддею і вершителем доль подавальників
заяв на виїзд за кордон був сам начальник ОВІРу. У ті
роки ним міг бути чоловік винятково з бездоганною репутацією, непідкупний, справедливий, гідний представник
кращих синів і дочок держави, патріот Батьківщини, який
ніколи не втрачає пильності. Саме таким, без жодних докорів сумління, у нас був підполковник міліції Любомир
Єремійович Волощук (авт. – прізвище, ім’я та по-батькові змінене). Полум’яний комсомольський вожак, що мав
досвід партійної роботи в прикордонних військах і навіть
працював певний час першим секретарем обкому комсомолу, глибоко розумів політику партії та радянського уряду, був відданим справі побудови комунізму, зразковим
сім’янином й т. ін.
21 листопада в Чернівцях різко змінилася погода та почався м’який тихий снігопад. Без завірюхи, без вітру сухі
сніжинки за нульової температури покривали білою пеленою все навколо.
За такої казкової погоди Л.В. по завершенню робочого
дня вирішив прогулятися вулицею О. Кобилянської, що
є найгарнішою в Чернівцях. Таке траплялося рідко, та
цього разу Волощук вперше по зимовому сезону одягнув нову шинель підполковника, яка чекала свого часу у
гардеробній шафі у службовому кабінеті ОВІРу № 1. Від
будинку № 25 по тодішній вулиці М. Щорса (авт. – нині
вул. А. Шептицького), через Українську, вгору по Г. Котовського (авт. – нині вул. О. Доброго) перейшов на О.
Кобилянської у прегарному настрої, який підсилювався
ще однією приємною обставиною. Цього дня щомісячно
усі військовослужбовці та правоохоронці Країни Рад отримували зарплатню. День зарплати завжди був радісним
днем. На додаток до всього, з гучномовця на вулиці О.
Кобилянської звучав хрипкий голос Сальваторе Адамо з
його незабутнім «Том бе ле нєжє» («Падає сніг»). Ну просто ідилія!
Єдиною пішохідною вулицею у Чернівцях, нікуди не
поспішаючи, рухався засніжений підполковник міліції,
немов корабель у білому морі. А йому назустріч усміхалися веселі чернівчани. Посередині вулиці, по лівому
борту, виблискував своїми вікнами гастроном. Л.В. миттєво прийняв рішення ощасливити цей заклад своєю
присутністю та нарівні з іншими щось купити додому на
вечерю, як простий радянський громадянин.
Продавщиця із квітучим обличчям та пишними формами (наче український сувенір) відпускала покупцям сосиски, які нечасто з’являлися у продажу. Л.В. вже уявляв,
як його сім’я ввечері смакуватиме гарячі сосиски із салатом із квашеної капусти.
«Якщо дістануться великі, то всім буде по одній, а якщо
малі – то по дві», – роздумував Л.В. Черга просувалася
швидко, а коли нарешті дійшла до підполковника, продавщиця раптом оголосила:

– Сосиски закінчилися, прошу чергу більше не займати.
– Як закінчилися?! Мені, будь-ласка, 8 штук дайте, там у
вас під прилавком ще мають бути, – впевнено сказав підполковник міліції, не відходячи від прилавку.
– Мужчина, хоч ви і міліціонер, але сосиски дійсно закінчилися. Мені поставили по накладній 20 кг, усі розкупили. Не вірите, можете перевірити, – відповіла жінка у
білому халаті.
– Я не збираюсь вас перевіряти, ви ж напевно комусь
відклали ті сосиски, от і відпустіть їх мені, а той «хтось»
купить іншим разом. Я ж то стою перед вами! – наполягав
на своєму покупець.
– Мужчина, я нікому нічого не відкладала. Будь-ласка,
або замовляйте щось інше, або не заважайте працювати,
– рішучим голосом мовила продавщиця, помахом рук
вказавши на полиці, заповнені маргарином, маринованими огірками, консервами «Кільки в томаті» і «Сніданок
туриста».
Остання фраза «Не заважайте працювати!» до глибини
душі образила Л.В. і він зовсім тихо, але з великою прикрістю промовив: «Ну, ти ще пошкодуєш!».
Підполковник покинув магазин і вийшов на вулицю.
Сальваторе Адамо вже чомусь не співав. Чернівчани, що
рухалися по засніженій вулиці О. Кобилянської, були сумні і невеселі. А у Л.В. настрій геть зіпсувався. Він передумав щось купляти додому на вечерю. Думки були зосереджені на продавщиці, яка так грубо і образливо сказала:
«Мужчина, не заважайте працювати!»
Наступного дня начальник, прийшовши на роботу, викликав мене в кабінет і тут же дав завдання – принести
йому всі стоси заяв-анкет, що подавалися за останніх два
тижні. Я швидко виконав команду шефа.
Через 20 хвилин я знову стояв виструнчившись у кабінеті начальника. Очі у шефа хитро світилися, він усміхався. В його руках була анкета із фотографією тої самої
продавщиці з гастроному по вул. О. Кобилянської.
Анкета була зі стосу на дозволи по оформленню паспортів. Шеф наказав всі інші анкети забрати, залишивши

Зимова вулиця ім. О.Кобилянської

йому продавщицю. Саме того дня після 14:00 вона повинна була планово прибути до ОВІРу, щоби з’ясувати –
дозволено їй чи відмовлено.
Після 14:00 я був на прийомі у сусідньому з приймальнею начальника 5-му кабінеті, куди чернівецькі «прихожани» заходили по черзі за результатом. Дійшла черга
продавщиці. Вона усміхалася, як український сувенір, а я
повідомив, що її документи у начальника.
Через кілька хвилин ми удвох зайшли до кабінету начальника ОВІРу. Л.В. піднявся із-за столу у повний зріст,
щоби його було добре видно, та запитав:
– Ну що, пізнаєте?
– Так, впізнаю, – відповіла зніяковіло жінка, незважаючи на те, що господар кабінету був у цивільному.
Далі я намагався вислизнути із кабінету, щоб не слухати монолог підполковника. Але той мене спинив. Вирок
був однозначний: «Виїзд вважати недоцільним».
У такий спосіб дефіцит сосисок у гастрономах СРСР у
1979 році міг впливати на еміграційні процеси в державі і
в цілому на права та свободи громадян.
Чи не тому особливо дивно чути сьогодні про результати
останнього опитування КМІС, які засвідчили дивовижну
річ – 30% опитаних респондентів в Україні ностальгують
за Радянським Союзом. Більшість з них вочевидь не уявляє достоту, що таке дефіцит найнеобхідніших товарів,
відсутність права на пересування та легендарний сервіс
в радянській торгівлі.
В.А. Мельник,
працівник УДМС у Чернівецькій області
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Почаївська ікона Пресвятої Богородиці (5 серпня)
Почаївська ікона Божої Матері відома з 1550 року. Ще у 1559 році митрополит Неофіт з Греції подарував її Анні Гойській за те, що вона надала йому притулок. У будинку шляхтянки ікона знаходилася 30
років, а потім вона стала випромінювати світло. Сліпий від народження Філіп, брат Анни, помолився
перед іконою і прозрів. Після цього чудотворну ікону перенесли в Почаївський монастир.
Анна померла у 1644 році, а після її смерті всі навколишні землі дісталися її племінникові. Він ненавидів
Православ’я, тому пограбував монастир і вкрав ікону. Після цього його разом з дружиною вразила важка
хвороба, і зцілилося подружжя лише після того, як чудотворний образ було повернуто у монастир.
З того часу чудотворна ікона перебуває в особливому кіоті у формі сяючої зірки, в третьому ярусі над
царськими вратами іконостасу Успенського собору. Звідти її спеціально опускають для поклоніння паломників.
Почаївська ікона прославилася численними зціленнями. Богородицю просять про зцілення від фізичних
недугів і про захист від ворогів видимих і незримих.
news.church.ua

Одеситка, чиїм іменем названо кратер на Венері

Нещодавно в Україні за сприяння Інституту національної пам’яті видали унікальний календар
«Українські жінки ХХ століття». Серед особистостей, які увійшли до видання є й одеситка Зінаїда Аксентьєва, вчена-дослідниця геофізики та
астрономії, на честь якої названо один із кратерів
на Венері. Цього року їй виповниться 120 років з
дня народження.
Народилась Зінаїда Миколаївна 25 липня 1900
року в Одесі в багатодітній родині лікаря Одеської залізничної лікарні. Сім’я, в якій вона народилася, подарувала Одесі ще двох вчених: старший брат, Борис Миколайович, став біологом
– викладав в одеських вишах, а молодший – Георгій Миколайович – географом–гідротехніком,
доцентом ОДУ. У 1917 році дівчина закінчила
гімназію О.А. Висковатової на Молдаванці, де
уроки російської словесності викладав майбутній український письменник та політичний
діяч Андрій Ніковський. Сьогодні це Одеське
професійно-технічне училище машинобудування на вулиці Богдана Хмельницького, 65. Після
Лютневої революції жінки колишньої Російської
імперії отримали дозвіл навчатися разом з чоловіками у вищих навчальних закладах, тож Зінаїда поступила на математичне відділення фізико-математичного факультету Новоросійського
(Одеського) університету, а в 1924 році закінчила
вже зовсім інший навчальний заклад – Одеський
інститут народної освіти. Хоча це був той самий
університет, який сьогодні має статус національного й носить ім’я Іллі Ілліча Мечникова.
Її, дуже допитливу дівчинку, найбільше цікавило, як створена наша планета, яке її місце під Сонцем, і що міститься там, в її глибинах. Із роками
захоплення дівчинки не минуло, і 19-літня Зіна
Аксентьєва, дізнавшись про вакансію в астрономічній обсерваторії університету, влаштувалася
туди працювати, поєднавши роботу з навчанням
в університеті. Там вона познайомилася зі своїм
кумиром – академіком Всеукраїнської Академії
Наук Олександром Яковичем Орловим, який у
ті часи був директором Одеської обсерваторії та
професором університету.

Він став для неї вчителем і наставником, що визначив весь подальший творчий шлях. У 1926
році з ініціативи Олександра Яковича була заснована Полтавська гравіметрична обсерваторія АН
УРСР, і з цього часу вся дослідницька діяльність
З.М. Аксентьєвої була пов’язана з цією науковою
установою. Вона працювала обчислювачем-спостерігачем, астрономом-метеорологом, старшим
науковим співробітником. У 1948-1951 роках
була заступником директора з наукової роботи.
А з 1951 року і до останніх днів життя – директором Полтавської гравіметричної обсерваторії.
У 1951 році Зінаїда Миколаївна була обрана членом-кореспондентом АН УРСР, двічі обиралася
депутатом Верховної Ради УРСР і неодноразово
– депутатом Полтавської обласної ради. Вона
заслужений діяч науки, удостоєна багатьох урядових нагород.
Перші наукові роботи Зінаїди Миколаївни були
присвячені встановленню гравіметричних зв’язків в Україні. З ініціативи О.Я. Орлова в Україні
проводилася гравіметрична зйомка для складання гравіметричної карти України і прив’язки її до
гравіметричної мережі Європи. Така карта була
необхідна для пошуку корисних копалин. З 1929го по 1938 рік нечисленний в той час колектив
Полтавської гравіметричної обсерваторії виконав величезну роботу зі створення такої карти
України.
По ґрунтовій дорозі, а то і по бездоріжжю пара
коней тягнула віз, доверху навантажений ящиками, закритими брезентом і надійно ув’язаними
мотузками. Двоє пасажирів, зручно примостившись спереду, тримали в руках великі ящики, а
третій сидів ззаду спиною до них. Поруч з возом поважно крокував, помахуючи батогом, кучер-селянин. Такий транспорт можна було бачити з 1926-го по 1938 рік під Києвом і Сумами, під
Одесою і Миколаєвом, на Донбасі і Криворіжжі,
а також в глухих віддалених куточках України.
Під керівництвом Орлова співробітники Полтавської обсерваторії (серед них була і З.М. Аксентьєва) визначили за час експедицій 465 гравіметричних пунктів. До 1938 року гравіметрична
карта України була складена, вона зіграла значну
роль в освоєнні надр республіки.
У 1930-ті роки З.М. Аксентьєва приступила також до вивчення земних припливів. Нахиловимірні спостереження дають цінну інформацію
про реакцію деформації Землі і її гравітаційного поля на припливоутворюючі сили Місяця і
Сонця, а також на інші внутрішні та зовнішні
впливи на земну поверхню. Зінаїда Миколаївна
протягом 11 років (з 1930-го по 1941 рік) провела
нахиловимірні дослідження в Полтаві з горизонтальним маятником системи Репсольда-Левицького.
У роки Другої світової війни співробітники обсерваторії разом з усіма приладами, найбільш
цінними документами і книгами були евакуйовані в Іркутськ. Тут полтавські астрономи у важких
умовах продовжували роботу – ані снігові замети,

ані люті морози не зупиняли спостереження. Паралельно велися і геофізичні дослідження.
Під час евакуації Зінаїда Миколаївна виконувала обов’язки заступника директора з наукової
роботи. Предметом її наукової роботи було дослідження припливів озера Байкал. У 1943 році
вона захистила на цю тему кандидатську дисертацію. Після визволення Полтави від нацистських загарбників З.М. Аксентьєва разом з колективом обсерваторії повернулася в рідне місто
і взяла активну участь у відновленні подальшої
наукової роботи обсерваторії. У 1947 році вона
захистила докторську дисертацію. Вражали досягнення цієї жінки, якій ще довелося виховувати сина та доньку.
З ініціативи Зінаїди Миколаївни з 1948 року
в Полтавській обсерваторії відновилися дослідження приливних деформацій Землі, спрямовані на вивчення внутрішньої будови і динаміки
земної кори. Особливо ці роботи розширилися у
зв’язку з участю обсерваторії в виконанні програми Міжнародного геофізичного року (19571959).
Коли О.Я. Орлов в 1951 році залишив директорське крісло через погіршення здоров’я, замість
нього керівником призначили Зінаїду Миколаївну. У тому ж році її було обрано членом-кореспондентом Академії Наук УРСР. Ставши директором обсерваторії, З.М. Аксентьєва побудувала
лабораторний корпус, механічну майстерню і
кілька житлових будинків, причому будівництво
велося таким чином, щоби не зашкодити великому саду цього дивовижного куточка Полтави.
У 1950-1960 роки значно збільшився штат співробітників.
Під її керівництвом Полтавська гравіметрична
обсерваторія стала однією з провідних наукових
установ у СРСР із вивчення проблеми обертання
Землі. Тут функціонувало Центральне бюро Радянської служби широти, яке оперативно визначало координати полюса Землі для практичних
цілей. У неї було багато задумів. Проте здійснити вона встигла далеко не всі. 8 квітня 1969 року
З.М. Аксентьєвої не стало, вона померла на робочому місці від раптового сердечного нападу.
Багато хто запам’ятав Зінаїду Миколаївну Аксентьєву сміливою, рішучою і незалежною жінкою. Її світогляд багато в чому не збігався із загальноприйнятим в ті часи: вона не була членом
партії, була віруючою. Про останнє стали більше
згадувати після її смерті, бо про те, що вона відвідувала богослужіння по великих святах, знали
тільки дуже близькі друзі: суто особисте в колективі не прийнято було обговорювати. Також вона
підтримувала зв’язки з астрономами Одеси, листувалася з учнями О.Я. Орлова – М.М. Стойком
та І.І. Вітовським, з якими була особисто знайома, коли розпочинала працювати в Одеській обсерваторії.
Василь Вельможко, вчитель фізики
та астрономії Одеської ЗОШ №105,
член Національної спілки краєзнавців України
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Овен. В Овнів з’явиться кілька варіантів розвитку особистості чи ситуації, тому вони постануть перед важливим вибором. На початку
місяця можуть виникнути певні фінансові негаразди, але вони будуть тимчасовими.

Телець.Цей місяць буде дуже сприятливим
для кар’єрного зростання та реалізації нових проектів, які принесуть фінансовий
добробут та стабільність. Але не забувайте
про здоров’я та відпочинок.

Близнюки. Для Близнюків серпень стане
місяцем втілення бажань у життя. Для цього знака ретроградний Уран буде найбільш
сприятливим та забезпечить те, чого давно
хотілося.
Рак. Розвиток подій в останній місяць літа
буде повністю залежати від самих Раків.
Вони опиняться в ситуації, яка вимагатиме
серйозного рішення. Але якщо прислухатися
до інтуїції, порад довірених друзів і зробити
правильний вибір, цей досвід обернеться на
благо.
Лев. Для Левів серпень буде місяцем
внутрішнього переродження та переосмислення. На них чекають нові можливості та
широкий спектр вибору життєвих напрямків.
Але не варто квапити події, бажаного результату й успіху завжди потрібно трохи почекати.
Діва. Цей місяць буде наповнений творчістю,
любов’ю, комфортом і, можливо, навіть
розкішшю. Дів серпень потішить новими проектами, починаннями та безліччю позитивних
емоцій. Розвивайте свої таланти й уміння,
адже вони принесуть вам вигоду.
Ваги. Серпень навчить Терези прислухатися до своєї інтуїції, адже життєві ситуації
будуть постійно надавати можливість
перевірити своє відчуття на різних рівнях.
Чекайте швидких, рішучих подій і дій в
інтелектуальній та професійній сферах.

Скорпіон. На Скорпіонів чекають нові напрямки діяльності в інтелектуальній сфері,
які принесуть матеріальний добробут.
Наберіться сміливості та рішучості.

Стрілець.У цьому місяці Стрільцям буде
дана можливість проявити свої лідерські
вміння та взяти ситуацію під свій контроль.
Проте така відповідальність може пробудити
занепокоєння та стрес.
Козеріг. Для Козерогів серпневі зміни будуть
несподіваними та трохи стресовими. Але
в результаті всі випробування подарують
важливі усвідомлення й уроки, які цей
знак зможе з користю застосувати для
просування своєї роботи та кар’єри.

Водолій. Як і багатьох знаків, Водолія
очікують різні можливості та нові починання. Якщо цей знак буде прислухатися до
голосу розуму й логіки, на нього чекають
успіхи в бізнесі та хороший дохід.

Риби. Серпень буде наповнений енергією
та підштовхне до активних дій. Надходить
сприятливий час, щоб проявити свої таланти. Крім того, цей місяць принесе радість
та інші позитивні емоції, за якими слід
вирушити в довгоочікувану відпустку в
компанії друзів.
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