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Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяли
участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Президентське подружжя встановило лампадки до Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні та
вшанувало їх пам’ять.
У церемонії також взяли участь Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій.
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Розширене засідання
колегії ДМС України

10 листопада 2017 року в місті Києві відбулося розширене засідання колегії
ДМС України.
Як зазначив Голова ДМСУ М. Соколюк, за 9 місяців 2017 року зроблено багато
у напрямку подальшого реформування та розвитку служби, удосконалення процедур надання адміністративних послуг.
Усі територіальні органи і територіальні підрозділи ДМС забезпечені необхідним
обладнанням для оформлення біометричних паспортів. У жовтні ДМС укладено договір на закупівлю додаткових 593-х робочих станцій для оформлення та
видачі біометричних документів, які будуть розподілені між територіальними
підрозділами ДМС залежно від рівня навантаження.
Налагоджено співпрацю з органами місцевого самоврядування щодо
підключення Центрів надання адмінпослуг (ЦНАП) до ЄДДР. На жаль, наразі
біометричні документи розпочали оформлювати лише 39 ЦНАПів. Такий
низький показник обумовлений серед іншого і відсутністю належної роботи з
місцевими органами влади з боку керівництва територіальних органів ДМС. Не
ведеться роз’яснювальна робота, не доноситься інформація щодо тих коштів, які
вже перераховано до місцевих бюджетів, а це – понад 1,1 мільярд гривень!

Андрій Рева: Українці прагнуть влаштовувати
життя у своїй країні, а не за кордоном
Соціальна політика держави стає більш
орієнтованою на потреби конкретного
громадянина. Свідчення тому – пенсійна
реформа, гнучка система призначення субсидій на комунальні послуги,
нові форми роботи служби зайнятості,
зміни у практиці допомоги внутрішньо
переміщеним особам. Проте це – лише
початок системної роботи, зазначає
Міністр соціальної політики України
Андрій Рева. В інтерв’ю нашому виданню очільник Мінсоцполітики розповів
про основні досягнення та напрямки
розвитку сфери, яка стосується в буквальному розумінні кожного українця.
Продовження на стр. 6

Продовження на стр. 2

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 15 грудня 2017 року закінчується передплата на газету «Міграція» на 2018 рік. Ви ще можете
передплатити її у зручний для вас час у будь-якому відділенні «УКРПОШТИ» НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89611
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Максим Соколюк відкрив нове приміщення
міграційної служби Дніпропетровщини
17 листопада відбувся робочий візит Голови Державної
міграційної служби України Максима Соколюка на Дніпропетровщину з метою участі в урочистих заходах з нагоди
відкриття нової адміністративної будівлі Головного Управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області.
У новому приміщенні працюватимуть підрозділи Головного управління, які раніше розташовувалися за трьома адресами. Перший поверх приміщення облаштовано для оформлення біометричних документів.
«Протягом останніх двох років міграційною службою було
запроваджено біометричні документи – паспорт для виїзду
за кордон та ID-картку. Створено ряд електронних сервісів,
які дозволяють зробити отримання громадянами адміністративних послуг більш комфорнтим та зрозумілим. Зараз працюємо над новими проектами, які дозволять оптимізувати
роботу підрозділів ДМС», – зазначив очільник міграційної
служби, вітаючи гостей. Максим Соколюк також подякував
представникам органів місцевої влади, Національної поліції
за активну участь у пошуку та облаштуванні приміщення.
Перебуваючи у Дніпрі, Голова міграційної служби також
відвідав Центр надання адмінпослуг, де найближчим часом
буде розпочато оформлення біометричних документів.
Нова адреса Головного управління ДМС у Дніпропетровській області: м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7 (поруч з
ТЦ Новий Центр).
dmsu.gov.ua
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За результатами колегії ДМСУ
ДМС вдалося зламати стереотипи у суспільстві щодо сприйняття ID-карток, державні та
комерційні установи приймають ID-картку як повноцінний
ідентифікаційний документ.
Останнім яскравим прикладом є
розробка Міністерством охорони
здоров’я України Декларації про
вибір лікаря з надання первинної
медичної допомоги, в якій IDкартка визначена документом, що
підтверджує особу. ДМС також
ініціювала внесення туди УНЗР,
як важливого ідентифікатора,
який на сьогодні мають вже
близько 7 млн громадян.
Іншим потужним напрямком
роботи ДМС протягом 9 місяців
поточного року став розвиток
системи електронних сервісів.
Електронні сервіси, впроваджені
ДМС, сьогодні дозволяють громадянам записатися до електронної
черги, перевірити стан виготовлення документів, ознайомитися з транслітерацією, оплатити
вартість адмінпослуг.
Також електронні сервіси
дозволяють перевірити коди
територіальних підрозділів ДМС,
порахувати іноземцям граничні
терміни перебування в Україні,
направити електронне звернення до ДМС та перевірити документи, що посвідчують особу
по базі даних «Недійсні документи».
До речі, останній сервіс, «Недійсні
документи», сьогодні активно
використовується комерційними
фінансово-кредитними установами та нотаріусами для
перевірки статусу ідентифікаційних
документів особи.
Окремо слід зупинитись на
роботі електронного сервісу
«Електронна черга», який сьогодні

чи не найбільше перебуває в зоні
уваги громадськості.
Протягом 9 місяців 2017 року за
його допомогою було оформлено понад 157 000 паспортів громадянина України для виїзду за
кордон та понад 52 000 паспортів
громадянина України у формі
картки.
Станом на початок листопада
220 територіальних підрозділів
підключено до електронної черги.
Враховуючи затримки з виробництвом терміналів, від серпня
всі підрозділи забезпечуються спрощеним варіантом черги
тільки за онлайн-записом, паралельно продовжується робота з
встановлення повноцінної черги.
Як показала практика, повноцінна
електронна черга дозволяє у
режимі реального часу здійснювати
моніторинг роботи кожного
територіального підрозділу ДМС.
У жовтні у пілотному режимі запущено онлайн-оплату адмінзбору
при записі до електронної черги у підрозділах міста Києва.
З початку поточного місяця
проводиться пілотний проект
у Херсонській області, за результатами якого найближчим
часом може бути запущена онлайн-оплата у всіх підрозділах,
де є електронна черга.
Кілька місяців тому ДМС розпочала реалізацію ще одного
дуже важливого заходу. Це створення централізованого цифрового архіву форм ф1.
Для реалізації в тому числі і
цього завдання Уряд України з
січня 2017 року збільшить на
кілька років граничну чисельність
територіальних органів ДМС на
1 200 штатних одиниць.
Протягом 9 місяців 2017 року
ДМС налагодило достатньо високий

рівень взаємодії з міжнародними
інституціями та міграційними
органами європейських країн.
Так, ДМС спільно з Представництвом МОМ в Україні
здійснює реалізацію проекту
«Підтримка управління міграцією
та притулком в Україні», який
фінансується ЄС.
Тривалість реалізації проекту
– до кінця 2019 року.
Головна мета – приведення
процесів управління міграційними
процесами та роботи з шукачами
притулку в Україні у відповідність
до європейських та міжнародних
стандартів і найкращих практик.
В найближчий час у рамках
цього Проекту ДМС буде створено Дзеркальний ЦОД, який
гарантуватиме стійке до відмов
функціонування всіх баз даних,
програм-утилітів та функціоналу
системи управління міграційними
процесами, забезпечить цілісність
персональних даних, надійне
зберігання пов’язаної з міграцією
інформації тощо.
Крім того, ДМС спільно з Прикордонною Вартою Республіки
Польща започаткувало проект
«Зміцнення потенціалу Державної
міграційної служби України в
управлінні міграційними процесами», який фінансується ЄС
та спрямований на зміцнення
спроможностей ДМС у сфері
реалізації політики повернення.
В рамках цього проекту сьогодні
вже 150 працівників апарату і
територіальних органів ДМС
ознайомилися з європейським
досвідом управління міграційними
процесами, як в теорії так і на
практиці, на території Республіки
Польща.
Цікаві та пізнавальні тренінги
щодо профайлінгу іноземців, за-

хисних елементів документів та
документів, що підтверджують особу, для працівників територіальних
органів ДМС організовано Посольством Королівства Нідерландів
в Україні.
З метою зменшення кількості
проблем у роботі територіальних
органів ДМС апаратом ДМС
постійно вживаються заходи з
їх вирішення.
Так, в поточному році ДМС
розпочало впровадження Стандартних операційних процедур,
що являють собою набір чітких
послідовних дій, які необхідно
здійснити працівнику для виконання певного завдання.
Впровадження таких процедур
ми розпочали з найбільш проблемних напрямків нашої роботи, зокрема наразі маємо вже
10 Стандартних операційних
процедур.
Відбулося підняття заробітних
плат, яке продовжиться у 2018 році.
Збільшиться рівень матеріальнотехнічного забезпечення.
З нового року збільшиться
штатна чисельність працівників,
які будуть спрямовані на посилення територіальних органів
та підрозділів.
Продовжується робота щодо
впровадження в ДМС системи
електронного документообігу.
Зокрема, станом на 1 листопада
поточного року до відомчої системи електронного документообігу,
крім апарату ДМС, підключено
вже апарати 20 територіальних
органів.
На даний час, з використанням електронного цифрового підпису, здійснюється
підготовка внутрішніх та вихідних
документів, які направляються через «Мегаполіс» до всіх

територіальних органів ДМС.
В поточному році було
організоване проведення кущових семінарів за основними питаннями діяльності ДМС
з усіма територіальними органами, до проведення яких залучаються і рядові працівники
територіальних підрозділів
ДМС.
Сьогодні вже проведено 2 таких
семінари, у яких взяли участь
представники 13 територіальних
органів ДМС та підпорядкованих
їм територіальних підрозділів.
Розробляється система оцінювання
за ключовими показниками
ефективності територіальних
органів (KPI). Також розроблятимуться KPI для територіальних
підрозділів, самостійних структурних підрозділів апарату і
працівників.
Ці показники, зокрема впливатимуть на розміри премій
як для керівників, так і для
працівників ДМС усіх рівнів,
а також стануть засобом контролю за діяльністю об’єктів
оцінки.
Таким чином, міграційна служба
активно розвивається, але кількість
та рівень завдань, які стоять перед ДМС, лише зростають. Так,
разом з прикордонною службою
вона відповідальна за створення
національної системи біометричної
ідентифікації та верифікації, яка
є надзвичайно важливою з точки
зору національної безпеки.
Це свідчить про високий рівень
довіри, який ДМС не має права
втратити.
С. Дон,
власкор газети
«Міграція»
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Міжвідомча нарада
16 листопада 2017 року в м. Одесі відбулася
міжвідомча нарада «Документування осіб без
громадянства та осіб під ризиком без громадянства».
У нараді взяли участь: перший заступник Голови ДМС України Д.Г. Пімахова, начальник
управління державної реєстрації актів цивільного стану Мінюсту України І. О. Дубиківська,
начальник ГУ юстиції в Одеській області М.В.
Станіщук, начальник ГУ ДМСУ в Одеській області Е.Г. Погребняк, радник з правових питань
управління Верховного комісара ООН у справах
біженців Д.В. Плечко, а також виконавчі партнери УВКБ ООН.
У ході наради відбулася презентація законопроекту щодо визначення статусу осіб без
громадянства.
dmsu.gov.ua

Бігти, щоб врятувати життя

Благодійний фонд «Право на
захист» спільно з Державною
міграційною службою України
в грудні-листопаді 2017 року
планують провести соціальну інформаційну кампанію під
умовною назвою «Біжу, щоб
вижити».
Головна мета інформаційної
кампанії – підвищення рівня гуманності, толерантності українського суспільства до мігрантів,
розуміння причин, через які в
Україну потрапляють біженці
та усвідомлення їхніх потреб.
Ми прагнемо донести до грома-

дян України, що біженці їдуть
до нас тому, що змушені рятувати свої життя та життя своїх
дітей.
Матеріали кампанії будуть
розміщені у соціальних мережах, на телебаченні та інтернет-ресурсах. Кампанію буде
розпочато із соціального 30-секундного відео-ролика.
Цим листом звертаємось до
всіх із проханням долучитися та
підтримати кампанію, розглянувши можливість репосту та
розміщення зазначеного ролика в ефірі та на ресурсах вашої

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ТА РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МІГРАЦІЯ»
ВІТАЮТЬ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:
Начальника ГУ ДМС України
у Закарпатській області
Ігоря Володимировича Михайлишина

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

компанії, у соціальних мережах
тощо.
На сьогодні в Україні проживає менш як три тисячі біженців.
Основна їхня потреба полягає в
тому, щоб у новому безпечному
середовищі мати можливість
побудувати нове життя. На тлі
складнощів з отриманням необхідних документів та реалізацією своїх прав найбільшою проблемою біженців залишається
повноцінна інтеграція в українське суспільство.
Саме міфи та стереотипи найбільше заважають біженцям
стати частиною та повноправними членами суспільства.
Найбільш ефективним методом
спростування міфів щодо біженців, яких наразі існує чи не
більше, ніж самих біженців у
нашій країні, є постійна робота
із суспільством і незалежне інформування про кількість і становище біженців в Україні.
Кампанія проводитиметься в
рамках проекту «Перетворюючи Україну в більш толерантне
місце для біженців та шукачів
притулку», що здійснюється за
підтримки Посольства Федеративної Республіки Німеччина.
Заздалегідь вдячні.
dmsu.gov.ua

Завершено цикл
тренінгів із захисних
елементів документів

16 листопада 2017 року в м. Київ другий секретар з міграційних питань Посольства Королівства Нідерландів в Україні провів заключний
тренінг щодо профайлінгу іноземців та захисних елементів документів, що підтверджують особу для працівників Державної міграційної
служби України та її територіальних органів.
У тренінгу взяли участь представники центрального апарату ДМС та територіальних органів ДМС у Чернігівській, Черкаській та Житомирській
областях.
Попередні тренінги відбулися в Чернівцях, Одесі та Харкові для працівників усіх територіальних органів ДМС.
Під час цих заходів учасників було ознайомлено із європейським, насамперед голландським, досвідом та інформацією щодо захисних елементів документів, які підтверджують особу, особливостями їх друку,
а також існуючими підходами до вдосконалення навиків тактичного та
технічного профайлінгу.

dmsu.gov.ua

Продовжується реалізація українсько-польського проекту
У рамках проекту «Зміцнення потенціалу Державної міграційної служби
України в управлінні міграційними процесами», що реалізується Управлінням
у справах іноземців Головної комендатури Прикордонної Варти Республіки
Польща та Державною міграційною
службою України 16-17 листопада 2017
року відбувся тренінг для працівників
центрального апарату та територіальних органів ДМС, який було присвячено питанням управління міграцією.
Основні тематичні напрями семінару
були присвячені питанням стратегій
управління міграцією в ЄС, зокрема
Польщі, організаційно-правовим рішенням, які гарантують ефективність заходів у сфері міграції, а також методам,
інструментам і засобам, які впливають
на ефективність політики повернення,
ідентифікації іноземців тощо.
Передбачається, що до кінця поточного року, а також у наступному році
проведення подібних заходів із обміну
досвідом продовжуватиметься.
dmsu.gov.ua
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У територіальних міграційних службах України

У територіальних підрозділах на засіданнях колегій
підведено підсумки роботи ДМСУ за 9 місяців 2017 року
В Одесі відбулась міжвідомча
нарада з питань документування ОБГ
та осіб під ризиком без громадянства

15 листопада поточного року
Представництво УВКБ ООН в
Україні разом з представниками
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, ДМСУ,
ДРАЦС, центрів безоплатної правової допомоги, управлінь освіти, праці та соціального захисту
населення, культури та державної служби зайнятості відвідали
місця компактного проживання
ромів у місті Березівка та березівську загальноосвітню школу № 2.
З метою вирішення проблемних
питань документування осіб ромської національності під ризиком
без громадянства 16 листопада у
місті Одесі, за ініціативою Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Україні, відбулася міжвідомча нарада.
У заході взяли участь начальник
ГУ ДМС України в Одеській області Олена Погребняк, перший
заступник начальника ГУ ДМС
Іван Безкищенко, начальник
Управління державної реєстрації
актів цивільного стану Міністерства юстиції України Ірина
Дубиківська, начальник Головного територіального управління

юстиції в Одеській області Микола
Станіщук, перший заступник голови ДМС України Діна Пімахова, представник Уповноваженого
Верховної Ради України з прав
людини Оксана Філіпішина, радник УКВБ ООН в Україні Дмитро
Плечко, керівники територіальних підрозділів міграційної служби, управління юстиції та соціального захисту населення.
На нараді розглядався досвід
з реалізації Одеської декларації
щодо подолання перешкод в отриманні доступу до ідентифікаційних документів та свідоцтв
про реєстрацію актів цивільного
стану для ромів в Україні. Обговорювалася Стратегія захисту та
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.
За результатами міжвідомчої наради розроблено рекомендації для
органів влади, зокрема в частині
внесення змін до законодавства
щодо подолання проблематики
документування осіб під ризиком
без громадянства тощо.
ГУ ДМС України
в Одеській області

На нараді ГУ ДМС у Львівській області
було обговорено проблемні
питання та шляхи їх вирішення

23 листопада відбулась нарада
керівників структурних та територіальних підрозділів ГУ ДМС у
Львівській області.
На порядку денному першим
пунктом було підведення т.в.о.
начальника І.Р. Іваночко підсумків колегії від 10 листопада цього
року.
Керівники структурних підрозділів доповідали про результати
діяльності за 10 місяців. Обговорювали проблемні питання, які
виникають під час здійснення
службової діяльності та шляхи їх
вирішення.

Іванна Романівна підвела підсумки, оголосила рішення наради
та доручила керівникам усунути
недоліки, виявлені під час проведених перевірок.
Крім цього, головний спеціаліст
по зв’язках з громадськістю Л.М.
Фігель розповіла присутнім про
обов’язкове інформування щодо
проведення заходів, які відбуваються в Головному управлінні та
наголосила на необхідності взаємодії керівників територіальних
підрозділів з представниками ЗМІ.
ГУ ДМС України
у Львівській області

Перший на Кіровоградщині ЦНАП розпочав
надання послуг з оформлення паспортів
17 листопада у Центрі надання адміністративних
послуг м. Олександрії Кіровоградської області відкрито сервіс з оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі картки та закордонного
паспорта.
Начальник Управління Державної міграційної
служби України в Кіровоградській області Володимир Гончаренко та міський голова Олександрії Степан Цапюк, перерізавши стрічку, урочисто відкрили
нове приміщення, де надаватимуться послуги.
Олександрійський ЦНАП наразі єдиний на Кіровоградщині Центр, у якому запроваджено надання послуг з оформлення закордонного паспорта та ID-картки. Обладнання для автоматизованого робочого місця
було придбане з міського бюджету.
Прийом громадян на оформлення документів у
ЦНАПі буде здійснюватись виключно за електронною
чергою. Для оплати послуг у Центрі встановлено термінал.
Послуги надаватимуться паралельно в Олександрійському міському відділі міграційної служби та через
ЦНАП. Це сприятиме поліпшенню якості надання
послуг олександрійцям та зростанню спроможності

обслуговування більшої кількості громадян. Адже із
запровадженням безвізового режиму з країнами Європейського Союзу та змінами у законодавстві щодо
оформлення паспорта громадянина України вперше за
14 років значно збільшився попит серед громадян на
отримання відповідних послуг у міграційній службі.
УДМС України
у Кіровоградській області

У Житомирській області відзначили 15-ту річницю
створення Північного регіонального
управління Державної прикордонної служби України

15 років тому базі підрозділів
Північного-Західного та Східного напрямів Прикордонних військ
України було створено Північний напрям Прикордонних військ
України, який у подальшому було

реорганізовано у Північне регіональне управління з центром у місті Житомирі.
В урочистостях, які відбулись
у Житомирській обласній філармонії ім. Святослава Ріхтера, взяв

участь начальник УДМС України в
Житомирській області Олександр
Радько, який зокрема зазначив, що
пройшовши за минулі роки найскладніший, найважчий етап організаційного становлення, Північне
регіональне управління посіло гідне місце в системі прикордонних
військ незалежної держави, стало
надійним форпостом захисту її суверенітету та економічних інтересів на північних рубежах.
Олександр Сергійович відзначив належну взаємодію обласного
управління ДМС та Північного
регіонального управління Державної прикордонної служби і побажав усьому особовому складу
міцного здоров’я, великого особистого щастя, енергії та успіхів у
благородній справі служіння Батьківщині.
УДМС України
в Житомирській області

На Закарпатті відбулася міжвідомча нарада
з документування осіб під ризиком без громадянства
10 листопада в Ужгороді з ініціативи Управління Верховного
Комісара ООН у справах біженців в Україні відбулася міжвідомча нарада з документування осіб
без громадянства та осіб під ризиком без громадянства. У заході
взяли участь перший заступник
голови ДМС України Діна Пімахова, начальник ГУ ДМС України
в Закарпатській області Ігор Михайлишин, представник Уповноваженого з прав людини Аксана
Філіпішина, радник УКВБ ООН в
Україні Дмитро Плечко, керівники
територіальних підрозділів міграційної служби, управління юстиції,
соціального захисту населення.
За словами очільника міграційної служби краю, на сьогодні усі
громадяни, які звернулися до територіальних підрозділів для оформлення паспорта та подали усі
передбачені законодавством документи, отримують громадянський
паспорт вчасно. Лише з початку
цього року паспортом громадяни-

на України задокументовано май- щодо подолання проблематики документування осіб під ризиком без
же 1700 ромів.
За результатами міжвідомчої на- громадянства.
ГУ ДМС України
ради розроблено рекомендації для
в Закарпатській області
органів влади, зокрема в частині
внесення змін до законодавства
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Керівники усіх територіальних підрозділів ДМСУ взяли участь
у заходах з нагоди Дня Гідності України та Дня пам’яті жертв Голодомору
Для молодих волинян проведено семінар на тему «Правила користування безвізовим режимом з країнами ЄС»
13-14 листопада 2017 року громадська організація «Європа без
бар’єрів» (м. Київ) та громадська
організація «Велес+» (м. Луцьк)
у партнерстві Управлінням ДМС
України у Волинській області
провели навчальні семінари та
інтерактивну гру для молоді та
усіх зацікавлених громадян в
рамках проекту «Угода про асо-

ціацію з ЄС – можливості для
відповідальної мобільності громадян України», що впроваджується за сприяння Європейського
Союзу.
Під час семінару було роз’яснено про реформи, ухвалені в
рамках Плану дій з візової лібералізації, проінформовано про
правила користування безвізо-

вим режимом з ЄС, отримання
біометричного паспорта, безпечного подорожування, легального працевлаштування в ЄС,
відповідальності за порушення
громадянами України міграційних правил ЄС, протидії торгівлі
людьми.
УДМС України
у Волинській області

Відбувся семінар з протидії нелегальній міграції
та взаємодії між міграційниками і поліцією Київської області

2 листопада 2017 року в м. Вишневе було проведено семінар-нараду щодо протидії нелегальній
міграції. Заступник начальника
Управління Степан Підручний,
особовий склад Відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення,
співробітники
територіальних
підрозділів, відповідальні за даний напрямок та співробітники

УБЗПТЛ ГУ НП в Київській області зустрілися на нараді з метою підвищення ефективності
спільної роботи. Під час семінару
було обговорено шляхи взаємодії між підрозділами міграційної
служби та підрозділами поліції,
заплановано проведення спільних
заходів з метою виявлення іноземців-правопорушників та звернено
особливу увагу на необхідність

неухильного дотримання вимог
чинного законодавства при роботі
зі справами про примусове повернення та примусове видворення.
З початку проведення активної
фази заходів на території Київської області було виявлено 38
нелегальних мігрантів, стосовно
37 з яких прийнято рішення про
примусове повернення. Також
винесено 1 постанову суду про
примусове видворення з України
стосовно громадянина Республіки
Грузія, який не виконав ухвалене
раніше рішення про примусове
повернення. Зазначеного іноземця
одразу після винесення постанови судом було негайно видворено
з території України авіаційним
транспортом через ДПМА «Бориспіль». Стосовно 7 нелегальних
мігрантів прийнято рішення про
заборону в’їзду в Україну та одній
громадянці Республіки Молдова
скорочено термін перебування на
території України.
УДМС України
у Київській області

На Чернігівщині пройшов тиждень правового виховання,
приурочений до Всесвітнього дня дитини
Так, 15 листопада у підрозділ завітали учні 8-го класу місцевої
загальноосвітньої школи. Тут спеціально для юнаків і дівчат завідувач районного сектору Людмила
Ляшенко та головний спеціаліст
Олена Коваленко провели екскурсію і розповіли про діяльність Державної міграційної служби України.
Зокрема Людмила Володимирівна
наголосила, що отримати паспорт
громадянина України – це не лише
право, а й громадянський обов’язок кожного українця, який досяг
14-річного віку.
Старшокласників зацікавила тематика зустрічі, тож вона проходила
у формі діалогу, відтак учні мали
добру нагоду отримати саме з першоджерел відповіді на всі запитання щодо оформлення біометричних
Напередодні відзначення Всес- УДМС України в Чернігівській паспортів.
УДМС України
вітнього дня дитини у Сріб- області пройшов тиждень прав Чернігівській області
нянському районному секторі вового виховання школярів.

Заступник Голови Вінницької ОДА
ознайомився із запровадженням
електронної черги в міграційній службі
області
До Управління ДМС з робочим візитом завітав заступник голови Вінницької
ОДА Олександр Крученюк.
Очільник
міграційної
служби Вінниччини Борис
Наливайко ознайомив заступника голови ОДА із запровадженням електронної
черги у двох службових
приміщеннях УДМС по вул.
Пирогова, 4 та по вул. Театральна, 10 у м. Вінниці.
Борис Наливайко повідомив, що електронна черга
запроваджується з метою
надання більш якісних адміністративних
послуг,
зменшення кількості громадян при оформленні
паспортних документів.
УДМС України
у Вінницькій області

Спеціалісти міграційної
служби підвищували кваліфікацію
на семінар-тренінгах

Протягом двох тижнів працівники структурних та територіальних підрозділів УДМС України в
Запорізькій області брали участь
у семінар-тренінгах з підвищення кваліфікації, організованих
Управлінням ДМС спільно із
Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації
кадрів.
1-2 листопада було організовано
та проведено тематичні коротко-

строкові семінари «Українське ділове мовлення» для двох навчальних груп державних службовців.
Підсумкове анкетування виявило, що службовці залишилися
дуже задоволені тематикою семінарів і їх організацією та виявили
бажання, щоб подібні заходи проводилися частіше.
УДМС України
в Запорізькій області

У Краматорську почала діяти
електронна черга на виготовлення
біометричних паспортів

28 жовтня поточного року в Краматорському РВ ГУ ДМС України в Донецькій області (вулиця Я.
Мудрого, 11) було введено в дію
електронну чергу, за допомогою
якої можна зареєструватись на
оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Електронна черга дозволить
зробити процес прийому громадян у підрозділах більш прозорим
та зручним, а також удосконалити
організацію роботи зазначеного
підрозділу.
Просимо звернути увагу, що
реєстрація в електронній черзі
здійснюється лише у разі особистої присутності заявника і на-

явності повного пакету документів, необхідних для оформлення
паспорта та після перевірки цих
документів працівниками відділу.
ГУ ДМС України
у Донецькій області
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Андрій Рева: Українці прагнуть влаштовувати
життя у своїй країні, а не за кордоном

– Андрію Олексійовичу, дайте,
будь ласка, оцінку потенціалу
«мобільності» працездатного
населення в Україні. Де шукають роботу українці: в інших
областях чи інших країнах?
– Відповідно до Закону України
«Про зайнятість населення», кожен має право на вільний вибір
місця, виду діяльності та роду занять, яке забезпечується державою шляхом створення правових,
організаційних та економічних умов
для такого вибору. Реалізація права на вибір місця, виду діяльності
та роду занять здійснюється шляхом самостійного забезпечення
особою своєї зайнятості чи звернення з метою працевлаштування
до роботодавця або за сприяння
Державної служби зайнятості, чи
суб’єкта господарювання, який
надає послуги з посередництва
у працевлаштуванні.
По країні у січні-вересні 2017
року кількість роботодавців, які
співпрацювали з центрами зайнятості,
збільшилася на 11% та становила 154 тис. Кількість вакансій
у базі даних Державної служби
зайнятості збільшилася на 13%
до 805 тис. одиниць. Найбільшу
кількість вакансій зареєстровано
в м. Києві та Київській області,
Львівській, Дніпропетровській
та Харківській областях.
На 1 жовтня цього року кількість
претендентів на одну вакансію
становить 4 особи. Найбільше
співвідношення на одну вакансію
в Черкаській (13), Запорізькій
(12), Донецькій (9), Луганській
(9), Рівненській (8) областях.
Кількість осіб, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості, зросла на 37 тис.,
або 7%, та становила 609 тис.
У Мінсоцполітики дуже добре
розуміють, що наведені у Державній
статистичній звітності дані не
відображають реальної ситуації із
закордонною трудовою міграцією,
але, на жаль, на сьогодні це єдина
реальна цифра, яку має у своєму
розпорядженні держава щодо законно працевлаштованих громадян України за кордоном за конкретний проміжок часу.
За даними Державної служби
зайнятості, у 2016 році послуги з
посередництва у працевлаштуванні
за кордон надавали 359 суб’єктів
господарювання (у 2015 році –
322 суб’єкти).
Усього в 2016 році за кордоном
працевлаштовано 79,2 тис. осіб (у
2015 році – 76,9 тис. осіб).
Переважна більшість громадян
(77%, або 60,8 тис. осіб) була працевлаштована за кордоном посередниками, які здійснювали

діяльність в Одеській області.
Суб’єктами Дніпропетровської,
Львівської, Донецької областей
та м. Києва за кордоном було працевлаштовано від 2% до 6% громадян. У інших регіонах частка
становила менше 1,5%.
Найбільшими потоки трудових міграцій були у США (3,5
тис. осіб), Грецію (5,8 тис. осіб),
Велику Британію (8,7 тис. осіб),
Німеччину (8,8 тис. осіб), Польщу (9,5 тис. осіб), на Кіпр (17,6
тис. осіб).
Із загальної чисельності працюючих за кордоном 93% складали
чоловіки. Більше двох третин трудових мігрантів було віком понад
30 років. Дві третини трудових
мігрантів укладали контракти на
термін до 6 місяців, майже третина – до 1 року, і менше 1% –
понад 1 рік.
Більше половини трудових мігрантів
мали повну вищу освіту, третина – професійно-технічну освіту.
За видами економічної діяльності
до виїзду за кордон майже половина трудових мігрантів з України
працювала у сфері транспорту,
складському господарстві, поштовій
та кур’єрській діяльності, а також у переробній промисловості
(14%) та на будівництві (10%).
На момент виїзду за кордон третина трудових мігрантів працювала за найпростішими професіями;
займали посади фахівців – 21%;
професіоналів – 9%, кваліфікованих
робітників з інструментом – 7%
та технічних службовців – 7%.
Однак, враховуючи викладене, громадяни України залишаються орієнтованими на пошуки
роботи в Україні, незважаючи на
незначне збільшення кількості
працевлаштованих за кордоном.
– Газета «Міграція» послідовно
висвітлює теми, пов’язані із
внутрішньо переміщеними особами.
Переселенці із Донбасу та Криму
сьогодні найпроблемнішими вважають два питання: наявність
житла на новому місці та роботи, потрібної для оплати такого житла. А які пріоритети
бачите Ви?
– Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб» визначено, що
забезпечення надання внутрішньо
переміщеним особам у тимчасове користування житлових
приміщень або соціального житла, придатного для проживання,
за умови оплати зазначеними
особами, відповідно до законодавства, вартості житлово-комунальних послуг, належить до повноважень місцевих державних
адміністрацій.
Разом з тим слід зазначити, що
16 березня 2017 року Законом №
1954-VIII внесено зміни до статті 4
Закону України «Про запобігання
впливу світової фінансової кризи
на розвиток будівельної галузі та
житлового будівництва», якими
передбачено надання внутрішньо
переміщеним особам державної
підтримки у розмірі 50% вартості
будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового
іпотечного житлового кредиту.
На виконання цього Закону 20

вересня 2017 року Кабінетом
Міністрів України прийнято постанову № 708 «Про внесення
змін до порядків, затверджених
постановами Кабінету Міністрів
України від 11 лютого 2009 р.
№ 140 і від 29 лютого 2012 р.
№ 193», якою передбачається
вирішення проблеми забезпечення доступним житлом учасників
антитерористичної операції і
внутрішньо переміщених осіб. Для
зазначених категорій спрощено
процедуру отримання державної
допомоги за програмою «Доступне житло» і передбачено
можливість отримати державну підтримку у розмірі 50% на
придбання житла.
З метою соціальної підтримки
внутрішньо переміщених сімей
(осіб) з 1 жовтня 2014 року діє
постанова КМУ № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним
особам для покриття витрат на
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».
Зазначена грошова допомога
внутрішньо переміщеним особам призначається на сім’ю та
виплачується одному з її членів
за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату
грошової допомоги цій особі від
інших членів сім’ї.
Державним бюджетом України на
2014-2017 роки Мінісоцполітики
за бюджетною програмою КПКВК
2501480 «Надання щомісячної
адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг» виділено кошти:
на 2014 рік – 510 000,0 тис. грн;
на 2015 рік – 3 360 000,0 тис. грн;
на 2016 рік – 3 210 189,2 тис. грн;
на 2017 рік – 3 226 665,0 тис. грн.
Загалом кількість сімей, яким
призначено адресну допомогу
за період січень-вересень 2017
року, становить 1 537 863 сімей
(середньомісячна кількість сімей
– 170 874).
Станом на 12 жовтня 2017 року
допомогу профінансовано на суму
2 341,8 млн грн.
За ініціативи Мінсоцполітики
13 вересня 2017 року Урядом
прийнято постанову КМУ №
689 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України», якою передбачено,
зокрема, підвищення розміру
грошової допомоги окремим
категоріям громадян та розширення кола отримувачів цієї допомоги.
Розмір допомоги підвищено:
- особам з І групою інвалідності
та дітям з інвалідністю до 130%
прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність;
- особам з ІІ групою інвалідності
до 115% прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність;
- граничного розміру загальної
суми грошової допомоги, що
виплачується на сім’ю, до складу
якої входять особи з інвалідністю
або діти з інвалідністю, до 3400
гривень.
Розширено коло внутрішньо
переміщених осіб, які мають право

на отримання грошової допомоги шляхом збільшення верхньої
межі суми коштів, які можуть
мати члени сім’ї внутрішньо
переміщеної особи на депозитному банківському рахунку (рахунках) та не втрачати право на
отримання грошової допомоги, з
10- до 25-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
– Наведіть, будь ласка, приклади сприяння з боку Вашого відомства в облаштуванні
внутрішньо переміщених осіб, пошуку роботи для них, відкритті
малого підприємництва тощо.
– З початку окупації АР Крим
та проведення антитерористичної
операції до Державної служби
зайнятості звернулися за допомогою у працевлаштуванні 86,6 тис.
мешканців АР Крим, Донецької
та Луганської областей, зокрема
74,7 тис. громадян, які отримали довідку про взяття на облік
внутрішньо переміщених осіб.
З 1 березня 2014 року Державна
служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 28,5 тис. таких
громадян, зокрема 25,1 тис. осіб,
які мали відповідну довідку.
Внутрішньо переміщені особи
зверталися за послугами в центри
зайнятості в усіх регіонах країни.
Найбільша їх кількість зосереджена у Донецькій, Харківській,
Дніпропетровській, Запорізькій,
Луганській, Полтавській областях та м. Києві.
Починаючи з 2014 року, Державною службою зайнятості проводиться комплексна інформаційнороз’яснювальна робота серед ВПО
щодо умов отримання соціальних
послуг. Для ВПО спрощено процедури набуття та поновлення
статусу безробітного, надання
соціальних послуг та виплати матеріального забезпечення,
доповнено перелік поважних
причин нез’явлення до центру
зайнятості в умовах настання
надзвичайної ситуації.
Упродовж січня-вересня 2017
року послугами Державної служби зайнятості скористалися 14,5
тис. таких громадян. Кожному ВПО було здійснено підбір
вакансій та запропоновано роботу. Так, за направленням служби
зайнятості знайшли роботу 4,5
тис. безробітних з числа ВПО.
Реалізується комплекс заходів
щодо підтримки підприємницької
ініціативи серед безробітних, в
тому числі ВПО. Для бажаючих зайнятись підприємництвом
організовуються профінформаційні
семінари «Як розпочати свій бізнес»,
семінар з питань організації зеленого туризму, «Ефективне ведення сільського господарства»
та інші. На них можна отримати не лише інформацію про
особливості започаткування та
ведення власного бізнесу, а й допомогу в складанні бізнес-плану.
Упродовж січня-вересня 2017
року за підтримки Державної
служби зайнятості 66 осіб з числа
ВПО організували власну справу
шляхом отримання допомоги по
безробіттю одноразово.
Державна служба зайнятості

організовує професійну підготовку,
перепідготовку та підвищення
кваліфікації зареєстрованим
безробітним незалежно від їх
місця проживання чи перебування. Професійне навчання
організовується на замовлення
роботодавця. Протягом 2016 року
профнавчання проходили 2,3 тис.
безробітних з числа ВПО, упродовж січня-вересня 2017 року – 1,7
тис. зареєстрованих безробітних
з числа ВПО.
З метою сприяння соціальній
адаптації ВПО центрами зайнятості
проводиться «Профінформаційний
семінар для внутрішньо переміщених
осіб». Переселенці залучаються до участі у різноманітних
інформаційно-консультаційних
та профорієнтаційних заходах з іншими категоріями осіб,
спрямованих на розширення
обізнаності щодо реалій ринку
праці, відпрацювання навичок
пошуку роботи тощо.
Діючим законодавством передбачено механізм стимулювання
роботодавців до працевлаштування та створення нових робочих місць для осіб, які мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Роботодавцю,
який працевлаштовує таких осіб,
здійснюються компенсаційні виплати у розмірі єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування за відповідну
особу за місяць. Компенсація роботодавцю виплачується протягом
одного року з дня працевлаштування особи за умови збереження
її зайнятості протягом двох років.
З компенсацією роботодавцю
витрат на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих
безробітних з числа ВПО було
працевлаштовано 2,4 тис. осіб, а
з компенсацією витрат для проходження медогляду працевлаштовано 37 осіб з числа внутрішньо
переміщених громадян, які мали
відповідну довідку.
Чверть безробітних з числа ВПО
були працевлаштовані за направленням Державної служби зайнятості у
сферу оптової та роздрібної торгівлі,
ремонту автотранспортних засобів;
кожний шостий знайшов роботу
у переробній промисловості. За
направленням служби зайнятості
професійне навчання проходили 7,1
тис. безробітних, зокрема 6,9 тис.
ВПО з довідкою. У громадських
роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 9,4
тис. переселенців, зокрема 8,9 тис.
осіб, які мали відповідну довідку.
Станом на 1 жовтня 2017 року
продовжували отримувати послуги служби зайнятості 5,4 тис.
ВПО, що отримали довідку про
взяття на облік як осіб, котрі
переміщуються з тимчасово
окупованої території України
або районів проведення АТО,
з них 4,0 тис. осіб мали статус
безробітного.
– Останнім часом вималювалися
кілька проблем переселенців, погляд
на які радикально відрізняється
у Міністерства і, приміром,
депутатів чи правозахисників.
Якими підходами Ви керуєтеся
в питанні ВПО?

Актуально
– Давайте уточнимо. Внутрішньо
переміщена особа – це та, яка
змушена залишити своє житло і переїхати на підконтрольну
територію. І такими людьми ми
справді дуже серйозно займаємося.
Проблеми виникають не у них. Проблеми виникають у тих, хто продовжує
проживати на непідконтрольній
території. Ми ж не можемо знати, що відбувається з тією людиною. Наприклад, пенсіонер може
померти. Хто про це повідомить?
Родичі приїдуть? Чи вони заберуть його картку і будуть користуватися?
Цього пенсіонера можуть посадити до підвалу і забрати картку? Що там із ним відбувається,
ми взагалі не знаємо. Відповідно,
повинні контролювати ці виплати.
Якщо пенсіонера немає два місяці
на підконтрольній території, за
законом він втрачає статус ВПО.
Йому призупиняють виплату, доки
він знову не з’явиться.
Усі проблеми виникають лише у
цієї групи громадян. Тих, які фактично живуть там, а отримують
пенсії на підконтрольній території.
До речі, бойовики постійно від
нас вимагають, щоб ми платили
пенсії тим людям.
– Цього вимагає і низка
міжнародних гуманітарних
місій, не лише бойовики...
– Чому не вимагають у Путіна,
наприклад, щоб припинив війну?
Коли вимагають в України, щоб
вона платила пенсії в Донецьку, ми
питаємо: а як? Через відділення
Пенсійного фонду, яке знищили
бойовики? Чи будемо через блокпости возити пенсії? Там діє наша
поліція? Наші правоохоронні органи? Там діють наші органи державного управління? Там є органи
Пенсійного фонду? Соціального
захисту? Якими засобами ми
забезпечуватимемо виконання
конституційних прав громадян
на непідконтрольній території?
Вирішення питань соціальних
виплат у мінських угодах записано 8-м пунктом. Після всіх
попередніх: припинення вогню,
відведення озброєнь, проведення
виборів. А чому 8-й пункт треба
першим виконувати? Тому що це
бойовикам вигідно? Так не буде.
Незважаючи на весь їхній тиск.
Скажу більше: однією пенсійною
реформою ми підірвали дух
бойовиків більше, ніж навіть
за останні півроку бойові втрати, яких вони зазнали. Зараз
вони сидять і думають, за що
воюють. Це добре. Чим більше
буде успіхів у нашій країні і добробут підвищуватиметься, тим
менше у них буде бажання воювати з нами.
– Але ж там є люди, які не
воюють. І вони також страждають…
– Це інше питання. Ми готові
допомогти цим людям. Бачимо цей
механізм так. Людина приїхала
на підконтрольну територію, ми
повинні її періодично ідентифікувати.
Ми ж не ставимо питання, живеш ти там чи тут. Є закон, він
дозволяє громадянину перебувати
два місяці на непідконтрольній
території. Хочеш ти отримувати
пенсію? Немає питань. Приїжджай,
оформляйся. Але чомусь бойовики до нас не їдуть. Хоча шукають різні способи, як проникнути. Тому вся ця публіка там.
А тримає в заручниках людей.
Ми пропонували всім гуманітарним
місіям: давайте розробимо механізм,

як допомогти тим, хто не може
пересуватися. Але замість цього вони вимагають платити всім.
На це ми піти не можемо.
– Зараз процес відновлення
пенсії для переселенців дуже
тривалий. Чи плануєте Ви
вдосконалити систему, щоб не
створювати перешкод законослухняним громадянам?
– Це виправдано: адже ми
повинні з’ясувати, де перебуває ця
людина. Вона приїжджає, подає
заяву, ми починаємо розбиратися. Звичайно, форми контролю
будемо спрощувати. Напевне,
ми перейдемо до електронної
форми контролю через Державну прикордонну службу. Вони
нас інформуватимуть, де людина є. Кожен громадянин може
жити, де він хоче. Але коли він
перебуває на непідконтрольній
території чи взагалі за межами
України, двомісячний термін повинен витримуватися. Це напрямок, за яким ми будемо рухатися.
З метою вдосконалення, спрощення механізму соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам постановою КМУ від
13.09.2017 р. № 689 «Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України», зокрема, внесено зміни до пункту
2 Порядку здійснення контролю
за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
08.06.2016 р. № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам». Змінами передбачено,
що у разі наявності в Єдиній
інформаційній базі даних про
внутрішньо переміщених осіб
інформації щодо проходження
особою фізичної ідентифікації
в публічному акціонерному
товаристві «Державний ощадний
банк України» чергова перевірка
у відповідному періоді не проводиться.
Також змінами передбачено,
що чергова перевірка фактичного місця проживання не проводиться стосовно:
- внутрішньо переміщених осіб,
які працюють в органах державної
влади або органах місцевого самоврядування та якими надано
довідку з місця роботи про те,
що вони перебувають у трудових відносинах із відповідними
органами державної влади або
органами місцевого самоврядування і умови їх роботи потребують постійного перебування на
території, де органи державної
влади здійснюють свої повноваження (за винятком відряджень
за кордон);
- військовослужбовців із числа
внутрішньо переміщених осіб,
які захищають незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність
України та беруть безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо на території проведення
антитерористичної операції, за
наявності довідки з військової частини про залучення до проведення антитерористичної операції.
Уявіть собі сьогодні бойовика,
який «віджав» квартиру в Донецьку.
Він купить хату в Тернопільській
області. Зареєструється там. І буде
отримувати пенсію. А ми не ма-

тимемо права контролювати, бо
міжнародні гуманітарні місії вважають, що ми порушуємо його
права. Так не буде. Ми не діємо у
вакуумі, ми діємо у тісній співпраці
з усіма нашими правоохоронними органами, які відповідають
за національну безпеку й оборону. І Міністерство соціальної
політики є одним із елементів
державного механізму, який не
стоїть осторонь цих питань, як
би цього комусь не хотілося.
– Розпочата в Україні пенсійна
реформа викликає чимало запитань у громадян, і не лише
старшого віку. Перерахунок виплат став темою номер один і
в медіа, і в розмовах звичайних
людей. Чи вдалося, на ваш погляд, відновити справедливість у
нарахуванні та виплаті пенсій?
– Соціальна справедливість –
це не точка, до якої ми дійшли
– і все. Це як обрій, до якого
повинні наближатися. Треба
йти постійно. Те, що ми зробили великий крок у напрямку соціальної справедливості,
– це правда.
Поставте себе на місце 80-річної
бабусі, яка має онука, що працює
в тіньовій економіці. Що йому
скажемо? Виходь із тіні і отримуватимеш на старості пенсію?
Коли у бабусі є сусідка, яка все
життя не працювала, а отримує
таку саму пенсію, як і той, хто
має великий стаж? А тепер, коли
працюючій бабусі додали 10001200 гривень, а непрацюючій –
140, з’явилися аргументи. І це
прості роботяги, яким недоплачували. Тобто справедливість
– ідеал, якого треба прагнути.
Вперше з часу дії законодавства про пенсійне страхування з
1 жовтня 2017 року перераховано всі раніше призначені пенсії
незалежно від посади, професії,
за якою працювали та незалежно від того, в якому році була
призначена пенсія за єдиними
правилами обрахунку пенсії, за
матеріалами пенсійних справ із
використанням єдиного показника середньої зарплати за останні
3 роки ( 2014-2016) у розмірі 3
764,40 грн.
Раніше чинне законодавство
унеможливлювало здійснення такого розрахунку. Ті пенсіонери,
які отримували велику зарплату
та з цієї зарплати були сплачені
внески на пенсійне страхування
до Пенсійного фонду України,
мають високий індивідуальний
коефіцієнт зарплати, а також мають тривалий страховий стаж,
тобто коефіцієнт страхового стажу у них теж високий, сьогодні
отримають і достатньо високе
збільшення пенсій.
Так, ми відновлюємо принципи
пенсійного страхування – більше
працював, більше сплачував –
більше отримуєш. А основне, ми
відновлюємо зацікавленість кожної
працездатної особи у власному
матеріальному забезпеченні після
виходу на пенсію та рівноправності
застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат та виконання обов’язків стосовно
сплати страхових внесків на
загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування.
– Разом із тим є категорії
людей, яких пенсійна реформа обійшла стороною. І не
завжди це виправдано якимись
привілеями. Візьмемо, наприклад, військових пенсіонерів.
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– Ми зараз готуємо законопроект щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців і
силовиків. Специфіка полягає в
тому, що вони отримують грошове утримання від держави, яке
регламентоване законом дуже
жорстко. Людина служить 2530 років і не може вплинути на
політику держави, як фінансувати
цю сферу. Військовий не може
поміняти місце служби. Може
піти на пенсію, коли цей напрям
погано фінансувався, може – коли
добре. Виникає розрив у рівні
пенсій. Якби це була цивільна
особа, ми би могли сказати:
міняй роботу, іди на більш високооплачувану. Але військовий
не може цього зробити.
Тому наше завдання сьогодні –
врегулювати пенсії військових і
силовиків. Щодо того, як призначатиметься пенсія військовослужбовцям
із 1 січня, ми вже згоди дійшли.
А ось що стосується механізму
перерахунку для тих, хто пішов
раніше на пенсію, – саме над цим
ми працюємо, щоб виправити
перекоси. Загалом закон можна
буде представити громадськості
після того, як він буде схвалений РНБО. Це дуже серйозне
питання, і будь-яка необережна річ може мати наслідки для
обороноздатності країни. Хочу
заспокоїти: жодного погіршення
не може бути в принципі. Буде
тільки покращення. Хвилюватися не потрібно, цього ніхто
не допустить.
– Наскільки, за Вашими прогнозами, зменшиться кількість
отримувачів субсидій у зв’язку
із підвищенням рівня пенсій?
– Відповідно до Положення
про порядок призначення та надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів
України від 21.10.1995 р. № 848,
субсидія призначається у розмірі
різниці між вартістю житловокомунальних послуг і обсягом
обов’язкового відсотка платежу.
Розрахунок субсидії на опалювальний сезон 2017-2018 років
здійснюється на підставі доходів
за перший-другий квартали поточного року.
Таким чином, підвищення пенсій,
що відбулося у жовтні, не вплине на розмір субсидії на опалювальний період 2017-2018 років.
Новий розмір пенсій буде враховуватися під час призначення субсидії у травні 2018 року.
Немає лінійної залежності
між підвищенням мінімальної
зарплати чи пенсії і субсидією.
Не може так бути, що зарплата з
1600 гривень стала 3200 гривень,
але 1600 забрали за комунальні
послуги. Ні. За формулою із цих
1600 гривень ви гривень 200 додатково заплатите за комунальні
послуги, але не всі 1600.
Однак загалом субсидія – тимчасовий захід. Це співфінансування
людини і держави за житловокомунальні послуги. Класична модель: коли заходите до
магазину, хочете придбати товар, а у вас не вистачає грошей,
– ви не купуєте. Цей принцип
не може бути застосований до
комунальних послуг. Тому що
вони не належать до тих послуг або товарів, від яких можна
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відмовитися. Не можна жити без
тепла в домі, без водопостачання, газу, електроенергії. І якщо
в людини не вистачає коштів на
оплату, це означає, що у держави виникає обов’язок допомогти їй заплатити. Вираховується
дохід сім’ї, сума комунальних
послуг і в залежності від цього
– розмір субсидії.
Ваша частка зростає лише в
тому випадку, коли зросте ваша
пенсія. Тоді відсоток буде поступово збільшуватися, але це
не означає, що все підвищення
«з’їдають» комунальні послуги. У середньому люди платять
близько 10% сукупного доходу.
Ця цифра є цілком прийнятною.
– Під час дискусій навколо нового пенсійного законодавства
експерти багато говорили про
необхідність запровадження
накопичувального рівня. Власне, такі розмови точаться щонайменше останні десять років.
Проте досі накопичувальну систему не реалізовано. Чому?
– Законом України від 03.10.2017
р. № 2148 «Про внесення змін
до деяких законів України щодо
підвищення пенсій» визначено
дату перерахування страхових
внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування –
1 січня 2019 року.
Сворення другого рівня системи
пенсійного страхування вимагає
належної підготовки та проведення широкомасштабних реформ,
насамперед фінансового сектору,
досягнення вищого рівня доходів
від трудової діяльності.
Урядом схвалено план заходів із
запровадження накопичувальної
системи загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування на 2017-2018 роки, який
дасть можливість забезпечити
узгодженість дій органів виконавчої
влади із створення накопичувальної
системи загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування.
– Прагнення до бездефіцитності
Пенсійного фонду передбачає,
що більшість працездатних
осіб матимуть офіційну роботу
та сплачуватимуть податки.
Яким чином Ви сподіваєтеся
досягти цього?
– З метою виявлення працівників
з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної
плати без нарахування і сплати
єдиного внеску (виплата зарплати
у конверті) Урядом визначений
порядок проведення перевірок
інспекторами праці.
Державний контроль за додержанням законодавства про працю
здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та
невиїзних інспектувань інспекторами
праці.
Забезпечення бездефіцитності
Пенсійного фонду у середньостроковій
перспективі відбудеться, зокрема,
через актуалізацію значущості
тривалості страхового стажу при
призначенні пенсії за віком. При
цьому, після підвищення Урядом
мінімальної заробітної плати
в країні внески до Пенсійного
фонду сягнули 295 680 гривень
і перевищили видатки – 269
352 гривень.
– Дякую за розмову. Успіхів
Вам і всім тим, хто працює
у сфері соціального захисту.
Л. Кущ, власкор газети
«Міграція»
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У Львові відкрився оновлений
Центр обслуговування громадян
«Паспортний сервіс»

Оновлений Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» запрацював у Львові в приміщенні Головної
пошти. Тепер оформити біометричний паспорт, тобто
подати документи, сфотографуватися та залишити свій
електронний підпис і відбитки пальців можуть одночасно
18 відвідувачів, що значно пришвидшує обслуговування.
Відтак щодня зареєструватися зможуть 500 людей.
Святкову стрічку перерізала в. о. начальника Головного управління ДМС України у Львівській області Іванна
Іваночко. У своїй промові вона наголосила, що «Паспортний сервіс» – це є реальна допомога для міграційної
служби: «Оскільки ми не в змозі достатньо задовольнити
потреби всіх громадян і, на жаль, у нас є великі черги,
тому відкриття такого Центру, я думаю, розвантажить наших людей і ми зможемо урівняти попит та пропозицію»,
– зазначила керівник.
Відтепер охочим виготовити біометричний паспорт не
доведеться вистоювати у черзі, обслуговування займатиме не більше 20 хвилин. Тут усе продумано – вільний

Wi-Fi, термінали для швидкої оплати послуг, для дітей
– ігровий майданчик. Інспектори «Паспортного сервісу»
допоможуть у будь-яких ситуаціях.
Керівник «Паспортного сервісу» у Львівській області
Богдан Заверуха повідомив присутнім, що, окрім оформлення біометрики, Центр обслуговування громадян ще
надає супутні послуги: «Ми ще надаємо супутні послуги – оформляємо медичний поліс, який необхідний для
перетину кордону, а також оформляємо апостилі, довідки
про судимість та несудимість громадян».
Перші відвідувачі уже оцінили переваги «Паспортного сервісу», кажуть, що усе швидко, якісно та доступно.
«Коли ми прийшли, то були 107-ми в черзі, збігло дві години і вже надійшла черга. Нам дали номерки і сказали,
на яку годину прийти, ми попили собі кави у кав’ярні і
повернулися», – розповідає один з відвідувачів.
У приміщенні, де працював до оновлення «Паспортний
сервіс» відтепер видаватимуть паспорти. Завдяки системі
електронної черги та смс-інформуванню це займатиме
декілька хвилин.
В України вже працює 25 сучасних «Паспортних
сервісів». У Державній міграційній службі прогнозують,
що найближчим часом проблему із затримкою видачі за-

кордонних паспортів також буде подолано.
Поліграфкомбінат «Україна» наразі встановлює нове
обладнання, яке закуплене за кордоном. Тож можна прогнозувати, що вже в січні також буде дотримано термінів
видачі паспортів – це 7 робочих днів і 20 робочих днів.
В. Поліщук, прес-секретар ДП «Документ»

У Державній службі зайнятості України
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Донецька обласна служба зайнятості крокує в ногу з часом
Донецька обласна служба зайнятості постійно стає ближчою до людей
і активно застосовує новітні підходи в обслуговуванні клієнтів. Для
ефективного розширення можливостей служби повсюдно використовуються
сучасні форми роботи,
такі як відео-резюме, відео-вакансії,
онлайн-співбесіди, безкоштовне дистанційне навчання на онлайн-курсах
з використанням сучасних платформ, розповсюдження інформації
за допомогою інтернет-ресурсів
(веб-портал Донецького обласного
центру зайнятості, офіційна сторінка
в соціальній мережі Facebook, канал
відео-хостингу Youtube).
Відео-резюме – це інноваційний
винахід, який першою почала використовувати служба зайнятості Донецької області приблизно рік тому.
Необхідність впровадження саме
такого формату самопрезентації
безробітних була продиктована потребою підбору вакансій людям з інвалідністю, а також щоб заощадити
час роботодавців і шукачів роботи,
надавши можливість попереднього
ознайомлення з кандидатом на вакантне місце. Головна перевага такої
самопрезентації – це ексклюзивність
та можливість презентувати себе
дистанційно.
Так що ж таке відео-резюме? Це
короткий ролик, в якому шукач розповідає про себе. Зазвичай в ньому
міститься інформація про досвід
роботи, основні досягнення, професійні навички і особистісні якості
претендента. Буквально за пару хвилин роботодавець зможе побачити і
почути голос кандидата на вакансію
та дізнатися наскільки він харизматичний і комунікабельний, тобто
отримає візуальну інформацію на
додаток до звичного паперового чи
електронного резюме.
Донецька служба зайнятості запровадила використання скайп-технології на всіх напрямках співробітництва з учасниками ринку праці, ввела
зручні QR-коди, індивідуальний підхід «кейс-менеджмент», запустила
корисні інтерактивні додатки «Електронна черга», «Особистий електронний кабінет роботодавця» і «Центр
Розвитку Підприємництва», який тепер доступний для безкоштовного

та легкого завантаження у додатку
GOOGLE PLAY.
Це ще одна точка зростання в розвитку інформаційної обізнаності
населення та доступності до актуальної, дієвої інформації щодо сервісів служби зайнятості, яка з метою
підтримки клієнтів вийшла далеко за
межі кабінетів центрів зайнятості в
онлайн-простір. Додаток GOOGLE
PLAY відповість на актуальні запитання: Як започаткувати власну
справу? Що робити, якщо для втілення ідей не вистачає знань? Де
шукати ресурси та можливості, якщо
бракує фінансування? Встановити
цей додаток дуже просто, крім того
послуга абсолютно безкоштовна.
Починаючи з травня року, Донецька обласна служба зайнятості
спільно з Донецьким національним
університетом імені Василя Стуса
(місто Винниця) запровадила якісні
послуги з професійного навчання із
елементами дистанційного навчання
за допомогою спеціального програмного забезпечення, веб-ресурсів та
IT-сервісів університету.
Саме форма отримання знань з елементами дистанційного навчання на
сьогоднішній день є найбільш актуальною і затребуваною та має численні переваги, серед яких основні
– економія витрат та коштів, а також
можливість навчатися всім бажаючим, незалежно від місця їх фактичного мешкання.
Про ефективність послуг з професійного навчання із елементами дистанційного навчання свідчить безліч
успішних прикладів. Демобілізований учасник АТО Ігор з Дружківки
після закінчення курсу «Основи підприємницької діяльності» заснував
сласну справу з торгівлі продуктами
харчування та нині є успішним підприємцем. Колишня безробітна Наталя, вдало пройшовши курси «Аудитори та кваліфіковані бухгалтери»,
працевлаштувалася бухгалтером у
міську лікарню №2 міста Дружківки.
Наразі вона працює за отриманою
спеціальністю у газеті «Дружківка
на долонях». Підприємець з Краматорська Дмитро після навчання за
напрямом «Основи підприємницької
діяльності» започаткував власний
бізнес, відкривши сервісний центр

з обслуговування комп’ютерної і побутової техніки, який на даний час
успішно функціонує.
Для того, щоб зробити послуги
служби зайнятості максимально доступними для всіх та орієнтуючись
на зміни у сучасному світі технологій і новацій, запроваджено QR-коди, за допомогою яких можна в один
клік потрапити до інтерент-ресурсів служби зайнятості з будь-якого
мобільного гаджету. Сьогодні, щоб
увійти на офіційний портал Державної служби зайнятості, сервіс з пошуку роботи «Труд» та інші корисні
сервіси, потрібно мати будь-який
мобільний гаджет, на якому встановлена спеціальна програма для сканування QR-кодів.
З метою підтримки перспективних бізнес-ініціатив та майбутніх
і вже існуючих підприємців на базі
всіх міських та районних центрів
зайнятості Донецька обласна служба зайнятості організувала роботу
консалтингових центрів, які допомагають побудувати тісну співпрацю
з приватними підприємцями задля
створення нових робочих місць.
Відвідувачі таких платформ мають
можливість відвідати консультаційні заходи, семінари, тренінги і майстер-класи з організації та ведення
підприємницької діяльності із залученням представників соціальних
партнерів, органів влади, державних
структур та організацій, отримати
інформацію про актуальні грантові програми, серед яких Проект
«Український донецький куркуль»,
фінансова допомога від Данської
ради у справах біженців, конкурс
бізнес-грантів від ПРООН, проекти
від Чеської неурядової організації
«Людина в біді» та інші.
Зокрема, Донецька обласна служба
зайнятості проводить широку інформаційно-мотиваційну роботу із залучення клієнтів служби зайнятості до
участі у Проекті «Український донецький куркуль» в рамках програми стимулювання розвитку малих
та середніх підприємств. Понад 150
особам, які отримали допомогу по
безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності від
служби зайнятості протягом 20152017 років або пройшли безкоштовне

онлайн-навчання основам підприємницької діяльності на платформах «Твій бізнес: крок до успіху» та
«Prometheus» надано інформаційну
та консультаційну підтримку щодо
можливості участі у проекті.
11 осіб вже стали переможцями
конкурсних відборів на надання фінансової підтримки в проекті «Український донецький куркуль». Серед
них Ніна Радченко, власниця садового центру «Олександрівський»;
Юрій Улітін, засновник автомайстерні і шиномонтажу; Ганна Петриченко, господиня швацької майстерні; Ростислав Рудницький, власник
бізнесу з розведення свійської птиці;
Дмитро Іванов, який заснував бізнес
з виготовлення металевих виробів
та відкрив цех художнього різання
по металу та багато інших успішних
підприємців.
Донецька обласна служба зайнятості постійно веде роботу, спрямовану на налагодження та розширення
співпраці з об’єднаними територіальними громадами. Головною
метою такого співробітництва на
паритетних засадах є створення нових робочих місць та організація і
залучення незайнятого населення
до громадських та інших робіт тимчасового характеру, які є реальною

альтернативою безробіттю та джерелом соціальної і матеріальної вигоди. На території Донецької області
створено 7 об’єднаних територіальних громад, з якими укладено угоди
про співпрацю.
Безпосередньо на території громад працюють виїзні консультаційні
пункти служби зайнятості з метою
надання послуг з питань працевлаштування та соціального захисту на
випадок безробіття. Наразі ведеться активна робота над створенням
фронт-офісу діяльності центру зайнятості з клієнтом і для клієнта.
На думку директора Донецького
обласного центру зайнятості Валентини Рибалко, лише підвищення
рівня зайнятості та економічної активності населення є індикатором
сталого розвитку будь-якого регіону, а економічно активне населення
є запорукою відновлення економіки
та розвитку області і країни в цілому.
Робота з удосконалення надання
послуг клієнтам Донецької обласної
служби зайнятості постійно триває.
Вона спрямована на максимальне
наближення, розповсюдження та
пристосування сервісів служби до
споживачів.
Прес-служба Донецького
обласного центру зайнятості
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У територіальних міграційних службах України

ДМСУ у Луганській області: міграційні процеси – реалії сьогодення

З початком бойових дій у 2014 році
на сході України понад 40 співробітників Управління Державної міграційної служби України в Луганській
області, не порушивши присяги
державного службовця, разом з родинами вимушені були залишили
свої домівки та виїхати із тимчасово
окупованого Луганська та районів
Луганської області. Незважаючи на
зміну істотних умов як служби, так
і побуту, вони продовжують працювати в Управлінні Державної міграційної служби України в Луганській області, яке розташоване у м.
Сєвєродонецьку Луганської області.
З метою оптимізації системи державного управління у сфері міграції
Указом Президента України «Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від
09.12.2010 р. № 1085/2010 було
створено Державну міграційну
службу України, на яку було покладено функції з реалізації державної
політики з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб,
а також у справах міграції в межах,
визначених законодавством про біженців.
Постановою Кабінету Міністрів
України від 15 червня 2011 року №
658 «Про утворення територіальних органів Державної міграційної
служби» було створено, як юридичні
особи публічного права, територіальні органи Державної міграційної
служби, в т. ч. і Управління ДМС у
Луганській області.
До Управління ДМС у Луганській
області входило 36 територіальних
підрозділів, які надавали адміністративні послуги населенню на території регіону.
У зв’язку з проведенням в Луганської області антитерористичної
операції УДМС було вимушено залишити територію м. Луганська. Передислокація була незапланованою і
тому не було можливості евакуювати оргтехніку, службову документацію, архівні матеріали УДМС, відділ
обліку та моніторингу інформації
про реєстрацію місця проживання
УДМС. Доступ до них на теперішній
час відсутній.
21
територіальний
підрозділ
УДМС, який розташований на тій
частині території Луганської області, де органи державної влади не
здійснюють свої повноваження, було
ліквідовано.
Починаючи з жовтня 2014 року
діяльність Управління державної
міграційної служби України в Луганській області зазнала значних змін.
Труднощі, пов’язані з ситуацією, яка
склалася в країні напряму стосуються працівників УДМС та матеріально-технічної бази Управління. Проте,
не дивлячись на зазначені труднощі,
УДМС та його територіальні підрозділи працюють у штатному режимі
і надають адміністративні послуги
громадянам, дотримуючись чинного
законодавства та постійно підвищуючи професіоналізм співробітників.

Луганська область була утворена 3 червня 1938 року, до 1990
року мала назву Ворошиловградська. Зараз, під час АТО, складно
порахувати точну кількість населення, адже у зв’язку з бойовими
діями багато людей змінили місце
проживання, частина території
Луганської області не контролюється українською владою.
Луганщина розташована в східній частині України, в басейні
середньої течії Сіверського Дінця. На північному сході та сході
межує з Білгородською, Воронезькою і Ростовською областями
Російської Федерації. На заході
– з Донецькою та Харківською областями України. Луганська область має давню історію. Перші
пам’ятки відносяться до палеолітового часу. В епоху міді-бронзи
тут мешкали скотарські та землеробські племена, які залишили
після себе численні курганні могильники та поселення. Інтенсивне заселення почалося у середині
XVII ст. запорозькими козаками.
Наприкінці 2016 року – початку У третій чверті XVII ст. до цього
2017 року, завдяки активній під- процесу приєдналися й українські
тримці керівництва Державної мі- переселенці, які на той час засеграційної служби України, у 10 територіальних підрозділах Управління
Так, наприклад, за весь період доДержавної міграційної служби Укра- кументування (з жовтня 2014 року)
їни в Луганській області, які не мали було оформлено та видано: паспортів
автоматизованих робочих місць, громадянина України у формі картбула проведена певна робота з мон- ки – 17979, у тому числі особам, які
тажу обладнання для оформлення зареєстровані в населених пунктах,
паспортних документів. І вже з квіт- на території яких органи державної
ня 2017 року всі територіальні під- влади тимчасово не здійснюють свої
розділи Управління ДМС України в повноваження та населених пунктах,
Луганській області почали надавати що розташовані на лінії зіткнення
населенню адміністративні послуги (далі – непідконтрольна територія) –
з оформлення паспортів громадяни- 1886; паспортів громадянина Україна України для виїзду за кордон та ни у формі книжечки – 51028, у тому
паспортів громадянина України у числі особам, які зареєстровані на
формі ID-картки.
непідконтрольній території – 23204;
Слід зазначити, що вся Україна вклеєно фотокарток у паспорти гропродовжує працювати з внутрішньо мадянина України по досягненню
переміщеними особами із зони анти- 25- та 45-річного віку – 63415, у тому
терористичної операції на Донбасі, числі особам, які зареєстровані на
окупованого Криму та міста Севас- непідконтрольній території – 27614;
тополя, але на Луганщині ця пробле- тимчасових посвідчень, що підтверма стоїть дуже гостро, адже навіть джують особу громадянина України
співробітники багатьох підрозділів – 396; паспортів громадянина УкраУправління ДМС України в Луган- їни для виїзду за кордон – 62619, у
ській області є внутрішньо перемі- тому числі особам, які зареєстроващеними особами. Отже робітники ні на непідконтрольній території –
міграційної служби чуйно ставлять- 10943.
ся до проблем громадян України, які
Враховуючи тяжкий матеріальний
є внутрішньо переміщеними особа- стан, відсутність житла на підконми або проживають на тимчасово трольній українській владі території,
непідконтрольній українській владі відсутність родичів, тривалість петериторії, котрі звертаються за ад- реїзду на підконтрольну Україні теміністративними послугами. Цей риторію, надання адміністративних
напрямок роботи не обмежується послуг громадянам України провотільки наданням послуг громадянам диться у найкоротший термін.
за зверненнями. Керівництво УправУ період часу з 1 вересня 2014
ління ДМС України в Луганській об- року до 1 жовтня 2017 року рішенласті постійно бере участь в заходах, ням Управління ДМС України у
які направлені на поліпшення роботи Луганській області було оформлено
з даною категорією громадян. Окрім набуття громадянства України 853
того, співробітники УДМС постійно іноземними громадянами та особавносять пропозиції щодо поліпшен- ми без громадянства, з них Указом
ня надання послуг не тільки своєю Президента України було прийнято
службою, але й іншими, оскільки до громадянства України 47 осіб.
відчули ці проблеми на собі.
До штатної структури апарату
Відповідно до постанови Кабінету Управління входить сектор юридичМіністрів України від 1 жовтня 2014 ного забезпечення УДМС, основним
року № 509 «Про облік осіб, які пере- завданням якого є організація праміщуються з тимчасово окупованої вової роботи Управління, спрямотериторії України та районів прове- ваної на правильне застосування,
дення антитерористичної операції», неухильне дотримання вимог чинв довідках внутрішньо переміщених ного законодавства, інших нормаосіб проставлялись відмітки про ре- тивно-правових актів керівниками
єстрацію місця перебування. Кіль- і працівниками під час виконання
кість осіб, яким територіальними покладених на них завдань і функціпідрозділами у довідку про взяття ональних обов’язків та представнина облік як внутрішньо переміщеної цтва інтересів УДМС в судах.
особи була проставлена відмітка про
Сектор юридичного забезпечення
реєстрацію місця проживання досяг- УДМС приділяє велику увагу прела 180 294.
тензійно-позовній роботі, до УправТакож слід зазначити, що співро- ління надходять позови в порядку
бітники територіальних підрозділів адміністративного, цивільного, госУДМС України у Луганській області подарського судочинства, в тому
брали активну участь у проведен- числі апеляційні та касаційні скарги.
ні спільних з органами соціального
За кожним позовом сектор
захисту населення та МВС України юридичного забезпечення УДМС
перевірок інформації, наведеної у готує та надсилає до міських та радовідках, які були видані внутрішньо йонних судів Луганської області, до
переміщеним особам.
Донецького апеляційного адмініПід час роботи особлива увага стративного суду, до Вищого адмініприділяється наданню громадянам стративного суду України та до ГосУкраїни адміністративних послуг по подарського суду Луганської області
лінії міграційної служби.
тощо заперечення щодо цивільних,

лили значні території Слобідської
України. Саме тоді збільшується
потік переселенців з Правобережної України.
У першій чверті XVIII ст. почалися роботи з дослідження в краї
покладів кам’яного вугілля, перші
промислові розробки якого було
розпочато в 1790 році в районі
Лисячого Байраку (Лисичанськ)
для потреб Чорноморського флоту. У 1790 році шотландському
інженерові Карлу Гайскону було
доручено провести розвідку покладів руди та кам’яного вугілля в
районі Слов’яносербії. Гайскон виконав доручення й запевнив владу,
що знайдені зразки залізної руди й
кам’яного вугілля свідчать про наявність величезної кількості цих
копалин з найліпшою якістю.
14 листопада 1795 року було видано дозвіл на заснування першого
на півдні чавуноливарного заводу,
зі створенням якого найчастіше
пов’язують заснування міста Луганська. У 1796 році починається
будівництво Луганського ливарного заводу, робітниче селище якого згодом переросло в сучасне м.
Луганськ. Села Кам’яний брід та

Вергунка стали першими населеними пунктами, які прийняли
будівельників і робітників Луганського ливарного заводу. У жовтні
1800 року завод дав перший чавун.
Для виплавки металу вперше було
застосовано кокс, випалений у Лисичанську. Від цього часу Луганщина інтенсивно розвивалась як
вугільно-металургійний комплекс.
Пізніше в Луганську споруджують
патронний та паровозобудівний
заводи. Також почали діяти емалювальний, спиртоочисний, пивоварний, шкіряний та інші заводи.
У червні 1938 року була утворена Ворошиловградська область,
до складу якої увійшли 4 міста та
28 районів. На січень 1939 року в
області мешкало 1 млн 837 тис.
осіб, з яких – 65,8% сільського населення, 34,2% – міського. У 1958
році область перейменовано в Луганську, у 1970 році – у Ворошиловградську, а 1990 року – знову в
Луганську область.
Донедавна Луганська область
була великим промисловим регіоном, який за обсягами виробництва посідав четверте-п’яте місце в Україні.

адміністративних та господарських
позовів, в яких УДМС чи його територіальні підрозділи залучені відповідачем або зацікавленою особою по
справі.
Аналіз позовної роботи УДМС
свідчить про те, що під час прийняття рішень суди, враховуючи докази
та доводи, які викладені в запереченнях УДМС, приймають рішення
на користь УДМС, що є наслідком
плідної роботи сектора юридичного забезпечення, який стоїть на
захисті інтересів держави. Щороку
надходять понад 100 позовів, в яких
УДМС чи його територіальні підрозділи залучені відповідачем або
зацікавленою особою по цивільним,
адміністративним та господарським
справам.
Працівники сектора юридичного
забезпечення беруть участь у розробці та здійсненні заходів щодо договірної роботи, готують висновки
про їх юридичну обґрунтованість,
вивчають практику укладання і виконання договорів з метою розробки
відповідних пропозицій для поліпшення господарсько-фінансової діяльності УДМС. Щороку вивчається
та укладається приблизно 300 договорів.
Крім того, працівники сектора
юридичного забезпечення здійснюють підготовку пропозицій до ДМС
України для ініціювання питань
щодо внесення змін в чинне законодавство України та внесення змін до
організаційно-розпорядчих актів з
метою забезпечення достатніх умов
для функціонування територіальних
органів/підрозділів Державної міграційної служби.
У 2017 році на виконання програми
соціально-економічного та культурного розвитку регіону з місцевого
бюджету Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією
були виділені субвенції на закупівлю
меблів та інформаційних стендів у
сумі 96200,00 грн та на закупівлю
послуг поточного ремонту у сумі
700000,00 грн. За ці кошти були проведені поточні ремонти у Міловському РВ та Рубіжанському МВ УДМС
України в Луганській області. Зараз
триває капітальний ремонт у Сєверодонецькому міському відділі та
Управлінні державної міграційної
служби України в Луганській області. Також за рахунок коштів, які були
виділені Державною міграційною
службою України проведено поточні
ремонти у Новопсковському РВ та
Новоайдарському РВ.
Діяльність Державної міграційної
служби України направлена також
на роботу з іноземцями та особами
без громадянства. У зв’язку з тим, що
регіон межує з Російською Федерацією і протяжність державного кордону
України складає 776 км, одним з проблемних питань області є нелегальна

міграція, яка залишається під особливою увагою Управління ДМС
України в Луганській області, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, мешканців Луганської області щодо профілактики
правопорушень у міграційній сфері.
Для дієвої реалізації додержання
чинного законодавства України іноземцями та особами без громадянства УДМС постійно вживає заходи з протидії нелегальній міграції,
незважаючи на складне становище
в області у зв’язку з проведенням
Антитерористичної операції. Так
протягом поточного року на території області, у березні, липні та серпні
було здійснено профілактичні заходи
з нагляду та контролю за виконанням
законодавства в міграційній сфері.
Здійснювалася перевірка ринків,
автовокзалів, залізничних станцій,
місць можливого перебування іноземних громадян та виїзди за адресами їх реєстрації. За результатами
проведених заходів було виявлено
62 нелегальних мігрантів, стосовно
яких прийнято рішення згідно з чинним законодавством України.
Також протягом поточного року
Управління надавало іноземцям та
особам без громадянства адміністративні послуги з продовження строку
перебування в Україні (було продовжено 140 іноземцям), 142 іноземцям
надано дозволи на проживання в
Україні, видано 122 посвідки на тимчасове проживання та 269 посвідок
на постійне проживання в Україні.
За час проведення АТО на території Луганської області від 2014 року
по теперішній час за зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та особистий
внесок при виконанні завдань у сферах міграції (у тому числі протидії
нелегальній (незаконній) міграції),
громадянства, реєстрації фізичних
осіб, біженців та інших визначених
законодавством категорій мігрантів було заохочено 45 працівників
Управління Державної міграційної
служби України в Луганській області, а саме: Подякою ДМС – 14 працівників, Грамотою ДМС – 3 працівника, Подякою Голови ЛОДА – 17,
Почесною грамотою Голови ЛОДА
– 11.
Питання якісного виконання завдань, покладених Положенням про
міграційну службу України, недопущення порушень законодавства
України при наданні населенню адміністративних послуг знаходиться
на ретельному контролі керівництва
УДМС України в Луганській області
та постійно розглядається на оперативних нарадах з особовим складом
територіальних підрозділів за участю керівників відділів та секторів
Управління.
УДМС України
у Луганській області

Відкрита трибуна
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Куда ведет эта дорога?

Как соотносятся в нашей жизни, преломляются в отдельных судьбах людей власть и бесправие, правда и ложь, совесть и цинизм,
ненависть и страдание, вина и раскаяние? Кто подскажет путь к истине? Кто поможет найти дорогу, которая приведет к добру?
Поскольку данная тематика больше всего интересует наших читателей, эти и многие другие вопросы были заданы депутату, председателю Одесской городской организации Радикальной партии Олега Ляшко – Вадиму Алексеевичу Ковальскому, одному из руководителей общественной приемной двух народных депутатов: председателя комитета ВР по вопросам градостроительства и ЖКХ С.И.
Скуратовского и члена комитета ВР по здравоохранению А.Н. Кириченко. Вот некоторые из ответов.

– Какова цель организации
общественной
приемной
народного депутата в городе Одессе?
– Целью организации общественной приемной является обеспечение непосредственной связи народных
депутатов, помощников-консультантов депутатов, гражданского актива с населением
Одесской области, представителями трудовых коллективов, инициативных групп и
оказание посильной помощи
в решении жизненно важных
проблем.
Это достигается путем личного приема, консультаций,
юридической, материальной
помощи, организации лечения законными и доступными средствами.
Наша общественная работа
дышит любовью, надеждой и
верой в способность к обновлению – и человека, и человечества.
Работаем на общественных
началах, по зову сердца. В
нашей команде есть группа
ученых, академиков, профессоров, доцентов, врачей высшей категории и медсестер,
которые трудятся в разных
направлениях
медицины
под идейным руководством
Владимира
Владимировича Грубника – известного
одесситам хирурга, профессора, доктора медицинских
наук. В общественной работе мы вместе. Вторая группа
в нашей команде совместно
с представителями властей
работает по вопросам градостроительства: защищает

скверы и парки, создает места детского отдыха и спорта, борется со строительным
произволом, содействует благоустройству жилья граждан
и т. д.
Наши политические руководители в лице лидера
партии Олега Ляшко и непосредственно председателя
одесской
территориальной
организации РПЛ Александра Иосифовича Токарчука,
определили главную цель
своей команде: «…трудиться,
не жалея себя, чтобы заработали фабрики и заводы, люди
имели работу и достойную
заработную плату, инвалиды
и ветераны получали реальную помощь, а каждый житель региона ощущал поддержку…». Все получается?
– Нет! Причины всем известны. Их можно перечислять
долго, однако многое получается в эти трудные времена.
– Вы собираете материал
для народных депутатов,
а они, пользуясь своим положением, решают все поставленные вопросы?
– Нет! Активная работа нашей команды определяется
не только деятельностью ее
лидеров, но и рядовых членов, заслуженных специалистов Украины в различных
отраслях. С гордостью могу
отметить, что это сильная и
профессиональная команда.
Каждый месяц мы принимаем много людей. Ряд вопросов помогаем решить
положительно.
Многим
гражданам мы разъясняем
пути решения их проблем.

Некоторым отказываем. В
основном тем, кто пытается
нажиться за счет государства, решить свои проблемы
за счет других или не предпринимает со своей стороны
никаких действий к достижению цели.
– Кому Вы не смогли помочь?
– Не все обратившиеся остаются удовлетворенными. Вот,
например, к нам обратилась
одесситка. Она просит содействия в подключении газа, который ей отрезали. Выяснилось, что газ самовольно был
подключен около восьми лет
назад. Потребление газа все
это время не оплачивалось, за
субсидиями она не обращалась. Ранее Одесский городской совет из средств одесситов выделял значительные
средства на оплату этого газа.
Но деньги использовались на
другие цели. Чем же ей помочь? Бедному и больному
человеку разъяснили ее права
и обязанности, предложили
пути решения проблем.
Еще один пример. К нам
обратился мужчина, сын
больной матери из Раздельнянского района. Мы организовали консультацию у
профессора в Одессе. Мать
на консультацию он не привез, никаких заключений от
врачей тоже нет. С сыном я
встретился на личном приеме, объяснил, что виртуально помочь мы не можем.
Можно навредить. Приобрели и подарили специальный
корсет. Надежда остается…
Работа продолжается.

Недавно подготовили обращение к губернатору и помогли молодой женщине провести сложную операцию на
сердце за счет государства, а
это более 100 тыс. гривен.
– К Вам обращаются только с жалобами на тяжелую
жизнь?
– Конечно! Если бы все
было хорошо, то не нужна
была бы и наша приемная.
Счастливые люди, в основном, не ходят делиться своим
счастьем.
Хочется отметить творческую инициативу активных
одесситов. Приходят группами. Поднимают вопросы
коррупции, реформирования,
совершенствования
организации общества, пенсий,
образования, языка, защиты
граждан.
– В наше время обострились социальные проблемы
общества. В чем заключается Ваша помощь жителям области в этом аспекте?
– Да, часто приходится решать социальные проблемы.
За последний месяц пятерым
нуждающимся мы помогли
материально. Нескольких жителей Одесской области мы
защитили от несправедливых
судебных решений, помогли им в наведении порядка
в земельных отношениях. За
свои собственные деньги мы
качественно обновили две
палаты в хирургическом отделении клинической больницы, установили кондиционер, приобрели два принтера
для учреждений образования,
приобрели современный немецкий дорогостоящий слуховой аппарат для особо нуждающихся и многое другое.
Наша команда уберегла от
застройки один из одесских
скверов, создала бесплатный
детский игровой центр, систематически курирует жизнь
заслуженных ветеранов войны, воинов АТО и т.д.
Рассказывать
подробно?
Зачем? Получается, и, слава
Богу! Мы смотрим в будущее! Люди прочитают статью
и будут знать, куда обратиться!
От наших дел остается сердечная благодарность, уважение, слезы радости, желание
жить, уверенность в завтрашнем дне, вера в справедливость.
– Вы упомянули воинов
АТО, а ведь есть ещё одна
категория людей - это переселенцы. Каково Ваше отношение к этим людям?
Да действительно,
это
огромная проблема сегодня,
и наша команда всеми возможными путями и способами старается помочь этим

людям, этим семьям которые
сегодня лишены самого основного, это крова над головой. Я не говорю о тех людях,
украинцам, которые в душе
остались с Украиной, которые
в состоянии были приобрести себе жилье и коем образом обустроить свой быт
в новом городе. Речь идёт о
тех людях, которые и по сегодняшний день, извините за
выражение, «тыняются» по
коридорам и вестибюлям санаториев, баз отдыха и т.д...
Яркий пример, если Вы помните на территории санатория
«Куяльник», длительное время жили семьи переселенцев
из Луганской области. Жили,
скажу я Вам, не в самых лучших условиях. А это дети,
это старики, это инвалиды.
Мы поддерживаем с ними
тесную связь, систематически помогаем им, неоднократно для детей устраивали
спортивно-развлекательные
мероприятия. Я скажу Вам
больше, сегодня благодаря
усилиям нашей команды и
лично Токарчука Александра
Иосифовича, семья Селюковых, переселенцев из города Стаханова, обеспечены
безплатным жильем, работой
и всем необходимым для нормальной полноценной жизни.
В с.Маяки, на территории
старого, можно сказать заброшенном детского пионер лагеря, живут более 30 семей
переселенцев из Донецкой
области. За эти несколько лет
им удалось привести жилье
более менее в порядок и обзавестись хозяйством. И мы
вместе с ними принимали
в этом участие и помогали
им. Продукты питания, запасы дров на зиму, медицинское обследование и многое
другое...
И таких примеров я могу
приводить массу!
Конечно, всем не поможешь!
В этом направлении должно
работать государство!
А самое главное, чтобы на
Донбассе наступил мир и
люди вернулись на свою родную землю, по которой они
так тоскуют.
– Что Вы бы хотели пожелать нашим читателям?
– Некоторым нынешним
власть предержащим хочется напомнить слова Иоанна
Предтечи: «Покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное!.. Покайтесь и веруйте…», и тогда наша общая
дорога приведет к благу.
Одесситам хочу посоветовать не оставаться наедине со
своими бедами.
Л. Герасим,
власкор газети
«Міграція»
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У Великій Британії «зникли» 60 тис. мігрантів

У Німеччині знаходяться понад 1,5 млн біженців
З грудня 2014 року кількість біженців в Німеччині зросла на 851 тис.

З 140 тис. нелегальних мігрантів, яким
загрожує депортація з Великої Британії
місцезнаходження 60 тис. осіб невідомо
владі, згідно зі звітом головного інспектора з питань кордонів та імміграції Девіда Болта.
Десятки тисяч зниклих мігрантів тепер офіційно вважаються «втікачами».
Болт розкритикував Міністерство вну-

трішніх справ, заявивши, що «погана
внутрішня комунікація» стала причиною неефективного стеження за нелегальними мігрантами. За його словами,
він не має достатніх свідчень того, що
Міністерство щось робить, щоб встановити місцезнаходження «великого числа
втікачів».
gs.fm

На Закарпатті затримали мігрантів
з В’єтнаму
Чотирьох мігрантів доставили до пункту тимчасового
тримання Мукачівського загону
9 листопада на Закарпатті
прикордонники
затримали нелегальних
мігрантів з В’єтнаму.
Так, в рамках проведення
цільових
профілактичних заходів «Мігрант»
прикордонники Мукачівського загону спільно зі
співробітниками Національної поліції затримали чотирьох нелегальних
мігрантів з В’єтнаму. За
оперативною інформацією правоохоронців в одному з приватних будинків Берегівського району
прикордонники виявили
чотирьох чоловіків азіатської зовнішності без
документів.
Затримані
віком від 19 до 33 років
повідомили, що вони є
громадянами В’єтнаму.
З’ясувалося, що іноземці

За даними на кінець
грудня 2016 року у Німеччині перебуває 1,6
млн біженців. Згідно з
підрахунками відомства,
біженці становлять 16%
всіх проживаючих у ФРН
іноземців. В їх число входять претенденти на притулок (36%), ті, які вже
отримали його (54%) і
ті, чиє прохання про надання притулку було відхилене (менше 10%). До
категорії тих іноземців,
хто шукає захист зараховують прибулих до Німеччини громадян, яким
на батьківщині загрожує
серйозна небезпека, але
які не підпадають під
дію Конвенції про статус
біженців. При цьому не
враховуються ще 392 тис.
іноземців, які надали інформацію, що не дозволяє
однозначно встановити,
чи приїхали вони до Ні-

меччини на гуманітарних
підставах. У відомстві зазначили, що з грудня 2014
року кількість біженців в
Німеччині зросла на 851
тис. Приблизно полови-

на з них приїхала з трьох
країн – Сирії (455 тис.),
Афганістану (191 тис.) та
Іраку (156 тис).
www.rbc.ua

У Київській області поліція затримала
трьох нелегальних мігрантів з Азербайджану
Затриманим заборонено в’їзд на територію України на певний час

потрапили на територію
України незаконно і надалі планували продовжити
свій шлях в одну з країн
Європейського
Союзу.
Для складання адміні-

стративних документів
затриманих
доставили
до пункту тимчасового
тримання Мукачівського
загону.
www.rbc.ua

У Хмельницькій області поліція виявила
трьох нелегальних мігрантів з Сирії
Щодо мігрантів було прийнято рішення про примусове
повернення та оголошено заборону в’їзду на територію України

У Київській області поліція затримала трьох
нелегальних мігрантів з
Азербайджану.
«Співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з
торгівлею людьми поліції
Київщини під час проведення профілактичних заходів під умовною назвою
«Мігрант» у Бориспільському районі затримали
трьох громадян Азербайджанської
Республіки.

Усі вони перебували на
території України з порушенням норм чинного законодавства», – сказано у
повідомленні.
Вказано, що іноземців
притягнуто до адміністративної відповідальності
за ст. 203 КУпАП з обмеженням строку перебування та забороною в’їзду
на територію України на
певний термін.
www.rbc.ua

На Буковині СБУ затримала організаторів
нелегальної міграції до ЄС
Співробітники
Служби безпеки України затримали у Чернівецькій
області групу осіб, які
намагалися організували
канал нелегальної міграції до країн Європейського Союзу. Правоохоронці
встановили, що троє місцевих мешканців планували переправити через
українсько-румунський
кордон трьох громадян
Республіки Гана. Інозем-

ці нелегально перебували на території України
без будь-яких дозвільних
документів. За таку «послугу» мігранти мали заплатити зловмисникам по
дев’ятсот доларів США
кожен.
Оперативники
затримали трьох нелегалів та
двох буковинців, що їх
супроводжували, поблизу
держкордону. Зловмисники чинили опір право-

охоронцям та намагалися втекти. Організатора
каналу СБУ затримала
неподалік автозаправної
станції. У нього виявили
майже вісімдесят тисяч
гривень, отриманих від
нелегалів.
Відкрито кримінальне
провадження за ч. 2 ст.
332 Кримінального кодексу України.
acc.cv.ua

В Одеській області затримали чотирьох мігрантів

У Хмельницькій області поліція виявила трьох нелегальних мігрантів з
Сирії. Так, у Летичівському районі
поліцейські за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль
Daewoo Lanos. У салоні було троє іноземців, як згодом виявилось – громадян Сирії. Водій пояснив, що чоловіки
найняли його як таксиста, і він везе їх
із Одеси до Львова. «Поліцейські доправили чоловіків до міграційної служби. Під час перевірки виявилось, що в
іноземців відсутні будь-які документи,
які б підтверджували законність їхнього перебування на території України, і
вони перетнули державний кордон поза

офіційними пунктами пропуску», –
сказано у повідомленні.
На порушників міграційного законодавства склали адміністративні протоколи за ст. 203 «Порушення іноземцями
та особами без громадянства правил
перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України»
Кодексу України про адміністративні
правопорушення. «Щодо усіх трьох порушників міграційного законодавства
було прийнято рішення про примусове повернення та оголошено заборону
в’їзду на територію України терміном
на 3 роки», – зазначили у поліції.
www.rbc.ua

Чотирьох нелегальних
мігрантів правоохоронці виявили у місті Ізмаїл
Одеської області. На одного з них чекає депортація. Зазначається, що
один із іноземців, 42-річний чоловік, в’їхав на територію України у травні 2017 року і в серпні
поточного року повинен
був її залишити. Проте не зробив цього досі.
Щодо правопорушника
складено адміністративний протокол та прийнято рішення про примусове видворення його за
межі України. Ще двох,
24- та 35-річного громадян інших держав було
виявлено під час куріння

Сторінку підготував А. Супрун – власкор газети «Міграція»

ними тютюнових виробів у заборонених місцях.
Чоловіків притягнено до
адміністративної відповідальності. Крім цього, за
вирощування наркоміст-

ких культур до адмінвідповідальності притягнуто
36-річного громадянина
іншої держави.
www.rbc.ua

Історія та люди
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Микола Аркас – письменник,
композитор, історик
Найціннішою архівною
знахідкою, матеріали якої
розкривають історію життя Миколи Аркаса, є власноруч заповнена ним біографічна анкета, яка нині
зберігається в Чернігівському історіографічному
музеї.
«Я народився у Миколаєві Херсонської губернії,
– писав він. – Батько мій
– син вчителя Чорноморської штурманської школи Микола Андрійович
Аркас, служив, як і всі
його брати, у Чорноморському флоті з 1871-го
по 1881 рік у чині генерал-ад’ютанта, адмірала,
був головним командором
чорноморського флоту і
портів.
Мати моя Софія Петрівна – дочка оберштернкрігкомісара Чорноморського
флоту, дійсного статського совітника Петра Григоровича Богдановича, переведеного у 1793 році до
Чорноморського флоту із
бунчуковських товаришів
Полтавського полку.
Вчився я у одеській приватній гімназії Стародубцева і у 1875 році скінчив
курс Одеського Новоросійського університету на
природознавчому факультеті».
Визнаючи у цій анкеті
свій світогляд, як національно-демократичний,
М. Аркас відзначає першорядну роль у його
формуванні сімейного виховання, гімназійних вчителів, знайомства з творчістю Тараса Шевченка.
Навчався у Петербурзькому аристократичному
учбовому закладі закритого типу – училищі
правознавства, закінчив
Одеську приватну гімназію, Новоросійський університет.
Протягом
1877-1885
років М.М. Аркас зробив блискучу військову
кар’єру, дослужився до
ад’ютанта
командира
Чорноморського флоту.
З 1886 по 1895 рік М.М.
Аркас обіймав посаду мирового судді в Херсоні.
Визначну роль у житті
М. Аркаса відіграло його
знайомство у студентські
роки з видатним митцем
українського театру М.Л.
Кропивницьким.
Брав
участь у виставах «Одеського нового театру». Починаючи з студентських
років, М.М. Аркас вивчав
культуру
українського
народу і популяризував
її серед широких верств
населення. Записував народні пісні, захоплювався
кобзарським мистецтвом.

Микола Миколайович Аркас (26 грудня 1852 (7 січня 1853)), Миколаїв – 13 (26) березня 1909, там само) — український культурноосвітній діяч, письменник, композитор, історик. Один із засновників і незмінний голова «Просвіти» в Миколаєві.

Кобзарів і бандуристів запрошував до Миколаєва з
усієї України, поселяв їх у
своєму домі.
З архівних матеріалів
Чернігівського історичного музею дізнаємося й
про досі невідомі факти
з композиторської діяльності Миколи Аркаса.
Зокрема, про написання
ним музики до оригінального тексту співочого дуету «Не співай на тепер,
Бандуристе!». Є відомості також і про те, що М.
Аркас писав музику до
вірша Павла Чубинського
«Ще не вмерла Україна»,
хоч тут його випередив
композитор Вербицький,
музика якого піднесла цей
поетичний твір до рівня
українського національного гімну.
Шлях Аркасової опери
«Катерина», написаної у
1892 році до друку і на
сцену виявився нелегким.
П’ять років рукопис пролежав у цензурних відомствах Москви та Києва і
лише у 1897 році вийшов
у світ в Миколаєві за рахунок автора. На обкладинці видання стояло
лише прізвище Т. Г. Шевченка, а авторство музики
і лібрето були приховані
криптонімом «Н. А.... ъ» з
присвятою: «Любій, незабутній жінці моїй Олесі».
Того ж року фрагменти
«Катерини» вперше пролунали у концертному виконанні напівпрофесійного симфонічного оркестру
Миколаївського відділення

Російського
музичного
товариства.
Слухачі захоплено вітали новий твір. Не обминула його своєю увагою
і миколаївська преса.
Окрилений успіхом, автор поспішив надіслати
клавір опери своєму давньому другу М. Кропивницькому для сценічної
вистави, і той негайно
взявся за репетиції. Палки
в колеса ставила цензура,
внаслідок чого здійснити
першу виставу в Україні
не вдалося.
Прем’єра відбулася 12
лютого 1899 року у Москві. Упевненість Аркаса
в тому, що високий професіоналізм М. Кропивницького як режисера і
талановитість його акторів забезпечать успіх
вистави, повністю справдилась. 13 лютого композитор одержав телеграму з Москви: «Вітаємо з
успіхом і дякуємо за довіру. Кропивницький і товариство».
Музикознавець
Л.С.
Кауфман ставить М. Аркаса-композитора на визначне місце в історії
українського музичного
мистецтва:
«Катерина»
– це відгук справжнього
патріота на потребу створення національної опери для народної сцени. В
українському музичному
репертуарі на той час були
вже опери С. Гулака-Артемовського і М. Лисенка.
З початку XX ст. у М.М.
Аркаса з’явилася нова

сфера творчих пошуків:
він почав вивчати історію
України, знайомитися з
документальними
джерелами, а також з друкованим доробком професійних істориків. Микола
Аркас і задумав написати
книгу, яка б описувала
історію українського народу.
Зараз, у вік мобільного
зв’язку, Інтернету важко
уявити, як можна було
здійснити такий задум
жителеві невеликого на
той час провінційного
міста Миколаєва, вдалині
від столичних бібліотек і
книгарень, архівів і наукових установ.
Не минуло й року, як
Микола
Миколайович
встиг налагодити найтісніші зв’язки з бібліотеками й книгарнями Києва,
Санкт-Петербурга, Одеси, Львова. Зав’язалося
знайомство з багатьма
компетентними людьми,
ентузіастами відродження української історії, які
радо підтримали творчі
задуми Аркаса і допомагали йому. Книга «Історія
України-Русі» вийшла в
світ 1908 року у Санкт-Петербурзі в друкарні Товариства «Общественная
Польза» на власні кошти
автора. Нечуваний раніше
для такого роду видань
7-тисячний тираж розійшовся впродовж кількох
місяців.
Бібліотекар
одеської
«Просвіти» А. В. Ніковський писав: «Коли я передивився книгу, то побачив, що автором зроблено
все, щоб зміст книги легко й хутко і надовго западав у голову читачеві – це
й ілюстрації, й особливо
помітки на полях, котрі
мають уявляти з себе конспект.
Таким побитом, додавши те, що написано популярно і пристосовано до
середнього читача, можна
гадати, що «Історія» буде
корисною для гімназій,
для учителів народних
шкіл, а поки що для кожного українця. Бо ж зараз
ми такої історії не маємо.
Візьміть
Грушевського велику в п’яти томах
– до неї бояться підходити. «Нариси історії українського народу» мали
зіграти деяку роль, але ж
написані важко і це одбирає охоту до читання.
На що вам краще: за весь
час існування одеської

«Просвіти» її було продано всього п’ять примірників!».
У цілому праця отримала схвальні відгуки, бо
виконала своє основне
завдання – видання відповідало
громадським,
суспільно-політичним
і культурним потребам
українського народу, що й
забезпечило їй велику популярність серед читачів.
Ось деякі оцінки сучасників: В. Біднов, історик: «Ні одна українська
книжка, крім «Кобзаря»,
не мала такого успіху,
який випав на долю труда
М. Аркаса; його купували, читали; читали з захопленням і щиро дякували
авторові за його книгу,
надсилаючи до нього листи. Видно було, що М.
Аркас зрозумів ту велику
потребу в популярній «Історії України», котра почувалася в широких колах
нашого громадянства...».
Є. Чикаленко, визначний громадський діяч,
меценат української культури: «Я без перебільшення скажу, що Ваша
книжка після «Кобзаря»
єсть найкорисніша. Вона
розходиться добре, читається з великим інтересом
і будить любов до свого
краю, його минулого і
пробуджує надії на будуще».
Д. Дорошенко, історик:
«... написана вона чудовою мовою народного
складу, ясною, зрозумілою кожному українцеві». Рецензент підкреслював високу поліграфічну
якість видання, яка давала підстави вважати «Історію України-Русі» розкішною книжкою, якої не
мали на той час не лише
українці, а і їх сусіди (росіяни). «Благородна патріотична, народолюбна ідея
наскрізь проходить через
працю Аркаса, і його історія прекрасно показує,
хто ми, «чиї сини, яких
батьків, ким, за що закуті». Видання цієї книги
– велика заслуга Аркаса
перед рідним краєм».
А через рік у листі від 16
січня 1909 року редактор
газети «Рада» Є. Чикаленко підбадьорює Миколу Аркаса у його намірах братися за підготовку
другого видання.
Проте автор не міг задовольнити своїх прохачів,
бо право на продаж книги було віддане київській

книгарні. Крім того, щоб
видати «Історію України-Русі», М. Аркас був
змушений позичити 10
тисяч карбованців під великі проценти.
Сьогодні книга Миколи
Аркаса «Історія України-Русі» перестала бути
раритетом, переживши у
незалежній Україні на початку 1990-х років кілька
репринтних перевидань.
Миколаївська «Просвіта» була третім (однаково
улюбленим, як і два інших
– «Катерина» і «Історія
України-Русі») дітищем
Миколи Аркаса, і, крім
значних матеріальних витрат, коштувала йому здоров’я. Адже царські власті на діяльність «Просвіт»
дивилися з підозрою, а їх
учасників так чи інакше
переслідували. Не уникнув цього і Микола Аркас,
незважаючи на свої високі чини і звання, здобуті
на державній службі.
Матеріальні нестатки, в
яких він жив останні роки
життя, переслідували родину М. Аркаса і після
його смерті 13 березня
1909 року.
27 жовтня 1992 року на
місці Аркасівського будинку було встановлено
пам’ятний знак – мідну
стіну з барельєфом Миколи Аркаса. Автори монументу: Василь Федорчук,
Олексій Бондаренко.
18 квітня 1996 року
розпорядженням голови
Миколаївської
облдержадміністрації засновано
обласну культурологічну
премію імені Миколи Аркаса.
Розпорядженням голови
облдержадміністрації від
6 серпня 2001 року період
з 7 січня 2002-го по 7 січня 2003 року оголошено
«Аркасівським роком на
Миколаївщині».
У жовтні 2002 року на
будинку, де народився
Микола Аркас (вулиця
Нікольська, 13), урочисто
відкрито меморіальну дошку (скульптор Юрій Макушин).
Традиційними стали наукові конференції, виставки, «Аркасові читання» та
ін. в Миколаївському державному педагогічному
університеті.
Вулиця Миколи Аркаса
є у Львові. В його честь
також названа Аркасівська вулиця у Києві.
Р. Кухаренко, власкор
газети «Міграція»
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Українці в світі
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Українці в Ірландії
Ірландія – держава в північно-західній Європі, розташована на 5/6 території о. Ірландія, що був поділений 1921 року. Населення Республіки Ірландія становить трохи більше 4,5 млн осіб. Етнічний склад: 87%
населення складають ірландці, серед інших національностей найбільше британців та поляків. Понад
60% ірландців проживає в містах і передмістях.
Географія
Острів Ірландія має протяжність з
півночі на південь – 465 км, зі сходу
на захід – 285 км. Периметр узбережжя – 2800 км. Загальна площа
– 84 423 кв. км, з них незалежна Ірландська Республіка займає 70 285
кв. км, а Північна Ірландія, що входить до складу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – 14 138 кв. км. З півдня,
заходу і півночі омивається водами
Атлантичного океану, а на сході від
Великої Британії її відділяє Ірландське море. Найменша відстань між
Ірландією та Великою Британією
– 21 км – по прямій від мису ТоррХед поблизу Баллікасла до Маллоф-Кінтайр у Шотландії.
Адміністративний устрій
Ірландська Республіка включає
26 графств, що входять до складу
історичних провінцій Ірландії –
Ленстера, Манстера і Коннахта, а
також 3 графства (Каван, Донегол і
Монахан), що належать до провінції
Ольстер (Північна Ірландія), яку в
1921 році було відділено від провінції Ольстер.
Мова
У країні дві державні мови – ірландська та англійська. Основна
мова спілкування – англійська. Офіційні документи видаються двома
мовами, так само, як двома мовами
часто виконуються написи на вивісках, дорожніх покажчиках. Ірландська – одна з кельтських мов,
її вивчають у школах, нею ведуться
деякі передачі на радіо і телебаченні, існує навіть цілком ірландськомовний канал TG4. У побуті ірландська збереглася у деяких селах на
заході Ірландії. З квітня 2005 року
усі державні службовці зобов’язані
використовувати ірландську мову у
діловому листуванні, а 2300 населених пунктів і районів країни замість
англійських отримали ірландські
назви. З 2007 року ірландська стала
21-ою офіційною мовою Європейського Союзу.
Останнім часом уряд Ірландії вживає заходів для зміцнення позицій
ірландської мови. За результатом
опитування, проведеного в 2002
році понад 1,57 мільйона жителів у
віці від 3 років і старше могли говорити ірландською мовою, в порівнянні з 1,43 мільйона в 1996 році.
Серед жінок виявилося більше ірландськомовних (45,9%), ніж серед
чоловіків (39,7%)
Чимало відомих у світі англомовних письменників мають ірландське походження: Джонатан Свіфт,
Джеймс Джойс, Оскар Уайльд,
Семюел Беккет, Шеймас Гіні. Творчість двох останніх відзначена Нобелівською премією з літератури.
Історія
У І ст. н. е. на території Ірландії
виникли перші ранньофеодальні
держави. У V ст. в Ірландії стало

розповсюджуватися християнство,
засновувалися монастирі, що пов’язано з місіонерською діяльністю
святого Патріка. Ірландія була одним з головних центрів поширення
християнства та церковної освіти в
Європі.
У 1169-1171 роках відбулося англосаксонське завоювання частини
Ірландії, в результаті якого на південному сході країни було утворено
англійську колонію Пейл. У XIII ст.
англійці підкорили та приєднали до
англійської корони всю Ірландію,
яка стала першою англійською колонією, і залишалася нею протягом
більш ніж 800 років. 1541 року британський король Генріх VIII прийняв титул короля Ірландії, після
чого посилилася англійська колонізація острова. У 1641-1652 роках
народне ірландське повстання проти англійців було придушене Кромвелем із надзвичайною жорстокістю. Десятки тисяч ірландців було
заслано до Америки як рабів.
Із запровадженням англо-ірландської унії (1801) було ліквідовано
залишки автономії Ірландії.
Весь острів Ірландія проголосив
свою незалежність в однобічному
порядку 1916 року. Після виборів
1918-го це рішення було ухвалене
переважною більшістю депутатів
ірландського парламенту. Договір
між Англією й Ірландією від 1921
року визначив статус останньої як
британського домініону. Шість північних графств із протестантським
населенням (Ольстер) увійшли
безпосередньо до складу Великої
Британії. Незалежність від Англії
Ірландія здобула у 1937 році.
Економіка
Ірландія – аграрно-індустріальна
країна, що прогресивно розвивається. Основні галузі промисловості:
комп’ютерна, текстильна, харчова,
хімічна, фармацевтична, скляна,

нафтопереробна, гірнича індустрія;
машинобудування; чорна металургія; туризм.
Ірландія посідає дев’яте місце серед найбільш вільних економік у
світі, згідно з індексом економічної
свободи. З точки зору ВВП на душу
населення Ірландія є однією з найбагатших країн в ОЕСР та ЄС.
З 1980-х років ірландська економіка перетворилася з переважно
сільськогосподарської в сучасну
економіку знань, зосереджену на високотехнологічних галузях і сфері
послуг. Ірландія запровадила валюту євро в 2002 році разом з одинадцятьма іншими країнами-членами
ЄС. Країна дуже залежить від прямих іноземних інвестицій і привернула увагу кількох транснаціональних корпорацій через вельми
освічену робочу силу і низький податок на прибуток.
Такі компанії, як Intel, інвестували
в Ірландію в кінці 1980-х, потім настала черга Microsoft і Google.
За період 1995-2000 років зростання валового національного продукту
в Ірландії становило 9,7% щорічно.
Транспорт – залізничний, автомобільний, морський. Головні порти:
Дублін, Корк.
Від початку 1990-х років країна
пережила безпрецедентний економічний підйом, який підживлювався різким зростанням споживчих
витрат, інвестицій та будівництва.
В історії це явище відоме як «період
кельтського тигра». Темпи зростання сповільнилися в 2007 році, що
призвело до кризових явищ на ринку нерухомості.
Зростання валового національного продукту в Ірландії за період
з 1995 по 2000 рік становило 9,7%
щорічно, що було зумовлено участю
країни в МВФ, а також ефективною
макроекономічною політикою і політикою в області зайнятості. Однак

та роль, яку в економіці Ірландії відіграють прямі іноземні інвестиції в
технологію, здатна викликати серйозні ризики в умовах погіршення
глобального економічного клімату.
Кухня Ірландії
В Ірландії поширені якісні молочні продукти, що зумовлено гарною
екологією. Самі ірландці полюбляють свіжу баранину в традиційному ірландському рагу (irish stew).
Картопля є національною їжею і
входить до складу великої кількості
ірландських супів, галушок, хлібів, булочок, пиріжків. На її основі готується і одна з найвідоміших
ірландських страв – колканнон. Це
картопляне пюре з капустою, цибулею і приправами. Ще одна відома картопляна страва – боксті. Це
оладки з тертої картоплі, смажені
на сковороді. Також багата Ірландія морепродуктами. Там водяться
лосось, форель, окунь, вугор, щука,
лобстери, креветки, устриці та мідії.
В Ірландії також традиційно багато
смачної випічки: фарлс, содовий
хліб, картопляний хліб, брам брак
(фруктовий хліб).
Українська громада
1 липня 2008 у м. Дубліні було
зареєстровано громадську організацію «Асоціація українців в Республіці Ірландія», яка є юридичною
особою і має статус благодійної
організації. Голова АУРІ – Микола
Круцик, директор – Михайло Баскін.
«Асоціація українців в Республіці
Ірландія» є найбільшим представницьким органом громадян України і осіб українського походження.
АУРІ існує для об’єднання, підтримки і просування інтересів української громади в цій країні. Асоціація об’єднує українців, визначає
і вирішує освітні та культурні потреби українців в Ірландії, сприяє
зв’язкам з Україною, і розвиває со-

ціально-культурну інтеграцію в ірландському суспільстві.
АУРІ активно підтримує зв’язки
зі Світовим Конгресом Українців
(СКУ), Світовим Конгресом Українських Молодіжних Організацій
(СКУМО),
Українською
Всесвітньою Координаційною Радою
(УВКР), та Європейським Конгресом Українців (ЄКУ).
Пріоритетом Асоціації є створення і підтримання українських шкіл
в Ірландії, з метою збереження і
розвитку української мови і культури, а також створення українського
середовища для дітей з українським
корінням або українського походження. На освітньому напрямку
було організовано «Рідну школу»
у Дубліні, суботній навчальний заклад з вивчення української мови,
літератури, історії та культури, а також суботню українську школу у м.
Уотерфорд. З метою використання
можливості здобуття загальної середньої освіти українського зразка,
планується започаткування співпраці з Міжнародною українською
школою, яка створена для громадян
України, батьки яких тимчасово перебувають за кордоном.
Асоціація, насамперед, ставить за
мету підтримувати навчальні, культурні та соціальні потреби українців, що проживають в Ірландії,
об’єднуючи та заохочуючи їх до
участі в своїй діяльності, соціальних та культурних заходах.
Члени АУРІ енергійно працюють
над організацією культурно-масових заходів для української громади, що проживає в Ірландії, і для
всіх, хто зацікавлений в Україні та її
культурній спадщині.
«Ми збирали гроші, щоб допомагати спочатку тим, хто стояв на
Майдані, потім – тим, хто захищав Україну на Сході, – розповідає
Оксана Новікова з Полтавщини, яка
наразі проживає у столиці Ірландії
Дубліні. – Правда, вирішили, що
гроші передавати не будемо, закупимо необхідні речі, головним чином медикаменти. Є транспортні
компанії, які пообіцяли доставити
нашу допомогу безплатно.
Дуже співпереживають нам поляки й прибалти. Один навіть мав
намір йти воювати за Україну на
Сході. Казав, що як ми не вистоїмо,
то наступним об’єктом агресії стане
саме Прибалтика.
Чимало людей в Ірландії підтримують акцію «Не купуй російське».
А ще підтримка виявляється в тому,
що жовтий і блакитний кольори
можна зустріти в багатьох місцях.
Наприклад, чимало магазинів одягу
всі манекени на вітрині нарядили
саме в цій кольоровій гамі.
Чи помітні зміни в Україні? Наша
держава змінюється постійно. Насамперед наближує до Європи ставлення до людини. Щоразу більше
службовців зустрічають тих, хто повертається в Україну, з посмішкою».
Р. Кухаренко,
власкор газети «Міграція»

Здоров’я нації та національні страви

Як швидше впоратися з вірусом

му випадку потрібно бути особливо
уважним і неодмінно дотримуватися
постільного режиму. Грип, перенесений на ногах, з великою ймовірністю
призведе до небезпечних ускладнень.

5. Залізо
Здайте аналіз крові на вміст заліза
– нестача цього важливого елемента
може зробити вас більш сприйнятливим до інфекцій.

6. Зелений чай

1. Бульйон

Якщо неароматизований зелений
чай видається вам занадто гірким, вибирайте сорти з додаванням жасмину
– вони містять так само багато антиоксидантів, але мають м’якший смак.
Регулярне вживання зеленого чаю
може скоротити час хвороби на 35%.

ганізму шкідливі речовини.

Гарячий курячий бульйон має протизапальну дію, полегшує симптоми застуди і навіть може скоротити
час одужання. До таких висновків
прийшли вчені з медичного центру
Університету Небраски. Якщо ви відчуваєте, що захворієте – приготуйте
каструлю ароматного супу, остудіть і
заморозьте його в порційних контейнерах на кілька днів вперед.

2. Вода
Якщо ви п’єте недостатньо води,
слизові оболонки пересихають і перестають виконувати захисну функцію,
а значить, ви ризикуєте захворіти. А
тим, хто вже застудився, два літри
води в день допоможуть вивести з ор-

7. Йогурт

3. Гриби
Будь-який сорт грибів – навіть звичайні печериці або гливи – допоможуть активізувати роботу клітин, які
борються з хвороботворними вірусами і бактеріями.

4. Доктор знає краще
Якщо ви захворіли – не прописуйте
собі ліки самостійно, а зверніться до
лікаря. Застуда і грип вимагають різних методів лікування, тому слід розібратися, на що саме ви хворі. Сильний нежить, закладеність носа, біль у
горлі – типові ознаки застуди. Висока
температура, озноб, біль у всьому тілі
найчастіше свідчать про грип. У цьо-

Обов’язково включайте до раціону
натуральні кисломолочні продукти.
Лікарі вважають, що пробіотики, які
в них містяться здатні перемагати
віруси. Недавнє дослідження канадських лікарів підтвердило, що корисні бактерії зменшують небезпеку підхопити інфекцію верхніх дихальних
шляхів.

8. Мед
Якщо ви вже почуваєте себе погано,
з’їжте перед сном 1-2 чайних ложки
меду. У багатьох випадках він ефективніше, ніж аптечні сиропи знижує
інтенсивність кашлю.
healthinfo.ua

Спортивні новини
Ліга Чемпіонів
«Наполі» – «Шахтар» 3 : 0
Ліга Європи
«Скендербеу» – «Динамо» 3 : 2
«Естерсунд» – «Зоря» 2 : 0

Збірна України, здобувши перемогу, стартувала у відборі
на Чемпіонат світу – 2019
Наші баскетболісти на виїзді
обіграли команду Швеції з рахунком
84 : 76
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10
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ГОРОСКОП
на грудень 2017 року

Овен в грудні буде успішним і щасливим.
Зірки не бачать жодних перешкод для
здійснення задуманих планів. У цей час
можна братися за багато інтелектуальних
справ, до яких довгий час не доходили
руки. Серед них – вивчення іноземних мов
чи освоєння комп’ютерних програм.
У Тельців грудень буде насичений цікавими подіями і зустрічами. Зірки обіцяють задоволення від розмов, якого так
давно не вистачало товариським представникам цього знака. У професії відкриються нові горизонти, Тельці розширять сферу інтересів.
Близнюки в грудні постійно шукатимуть
свого невидимого супутника, який їх повністю підтримає. Положення Сонця по
відношенню до сузір’я Близнюків вказує
на відсутність впевненості і низьку самооцінку, яка, втім, безпідставна.
У грудні Раки скинуть свій захисний панцир, стануть набагато м’якшими, чуйнішими, доброзичливішими, ніж зазвичай.
Це пов’язано з особливим положенням
Місяця, яке перекриває вплив інших зірок. Грудень стане хорошим місяцем для
Раків, коли все буде виходити.
У грудні Леви вирішать, що настав час
впритул зайнятися собою: здоров’ям,
освітою, зовнішністю. Зірки гарантують
швидкі зміни в кращий бік. На роботі
Левам давно надійшов час переходити на
більш відповідальну та високооплачувану посаду.
У Дів грудень буде сповнений турбот і
клопотів, іноді здаватиметься, що вони
ніколи не закінчаться, але в цілому це
хороший і сприятливий час. Просто виникне багато дрібних проблем, які вимагають негайного вирішення. Діви з ними
успішно впораються.
Ваги в грудні починають пожинати ті
плоди, які вони так плекали протягом
всього календарного року. Настав час
підведення підсумків, що допоможе вибрати вірний напрямок у майбутньому.
На роботі Ваги іншими очима подивляться на ситуацію.
У грудні Скорпіонам буде корисно багато подорожувати, ходити по різних
виставках, презентаціях, концертах та
виступах – всіляко долучатися до культурного життя міста. Це допоможе їм
пережити внутрішні суперечності.

Україна / Прем’єр-ліга 2017-2018
КОМАНДА
1. Шахтар
2. Динамо
3. Олімпік
4. Маріуполь
5. Верес
6. Ворскла
7. Зоря
8. Олександрія
9. Чорноморець
10. Зірка
11. Карпати
12. Сталь
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Для Стрільців в грудні не буде нічого неможливого, всі вершини будуть підкорені без особливих зусиль і витрат. Зірки
нададуть представникам цього знака достатньо енергії і фортуни для подолання
перешкод. У своїй професійній діяльності Стрільці зможуть стати найкращими.

Збірна України з баскетболу стартувала
у відбірковому турнірі на Чемпіонат світу
2019 року, який пройде в Китаї. На виїзді
наші баскетболісти обіграли команду Швеції. Дві синьо-жовті команди зіграли з рахунком 84 : 76.
Після першої половини гри рахунок був
53 : 34 на користь українських баскетболістів, а у вирішальній, четвертій чверті, в
якийсь момент відрив у рахунку становив
22 очки. Але шведи непогано провели кінцівку і змогли скоротити рахунок.
У паралельному матчі наш найближчий
суперник – збірна Туреччини – перемогла
команду Латвії з рахунком 75 : 73. Матч
Україна – Туреччина відбувся в Києві в неділю, 26 листопада.
За регламентом з нашої групи В першого
раунду кваліфікації вийде три команди з
чотирьох. Матч-відповідь з шведами призначено на 28 лютого.
www.segodnya.ua

Козерогам варто задуматися про те, як
жити далі і грудень для цього – оптимальний час. Зірки своїм положенням
вказують на неоднозначність ситуації,
можливість вибору шляху. На роботі
Козероги мусять визначитися, чи все їх
влаштовує.
У грудні Водолії повинні стати реалістами і збільшити свою уважність.
Далі продовжувати витати в хмарах
вже загрожує непоправними наслідками. Для Водолія все складеться благополучно – це означає, що з мріями на
деякий час буде покінчено.
Для Риб грудень стане спокійним і хорошим місяцем, коли не потрібно приймати
важливих рішень або брати відповідальність за свої дії. Це час, коли Риби зможуть вільно плавати у своїй заплаві і ніхто
їх не турбуватиме. Вдома і на роботі вони
будуть досить органічними.

16

К а л е й д о с ко п

№ (11) 189,
л и с т о п а д 2 017

СВЯТІ МІСЦЯ УКРАЇНИ

Редакційна колегія газети «Міграція»

Крехівський Василіанський монастир св. Миколая

серед яких він розташований, можна обдивитися тепер з оглядової галереї. Її влаштовано на відбудованій (за гравюрою Д.
Онкевича) первісній монастирській брамі з
надбрамною церквою.
Крехівський монастир віддавна славився своїми відпустами. Сюди прибували
прочани з близьких і далеких земель. У
XVII-XVIII ст. Крехів притягував богомольців з-за Дніпра, Дону, Волощини, з
далекої Греції та Кріту. Після повернення

Народні прикмети
на грудень
Якщо зима не настала в грудні і січні, то вона не
настане до 10 лютого.
Снігурі прилетіли в грудні – зима буде суворою.
Хлібородність – перед суворою зимою.
Зима морозяна, з великим снігом віщує гарний
врожай хліба.
Від заморозку до зими – місяць.
На полях сніг хвилястий – будуть хліба рясні.
Зима не настала, доки не встановиться санна
дорога.
Дощова зима – ознака неврожайного року.
Взимку надходять хмари з півночі – потепліє.
Зима малосніжна – літо посушливе.
Взимку сухо й холодно – влітку сухо й спекотно.
Якщо взимку вітер подув з півночі – буде дуже
холодно, зі сходу – на мороз.
Багато снігу намете – чимало хліба прибуде.
Починають «плакати» вікна – знизиться тиск і
потеплішає.

в 1990 році до монастиря отців Василіан
давні традиції відроджуються. Тепер, як і
колись, тисячі віруючих приходять до Крехівського монастиря на літнього Миколая
– 20, 21 і 22 травня. Поруч з монастирем
відновлено ритуальну «Хресну дорогу»,
що від монастирських стін, з південних
уступів гори Побійної прямує на її вершину. Збереглась збудована в 1938 році (арх.
І. Филевич) каплиця «Гріб Господній»,
якою завершується «Хресна дорога».

Гунько С.О. – начальник відділу
прес-служби ДМС України;
Донський С.М. – директор Департаменту
організаційного забезпечення ДМСУ;
Калашник В.І. – Член Ради Директорів
«Агроінвестгруп»;
Кобилянський В.А. – Генеральний директор РСК «Капітан»;
Коваленко К.А. – начальник Відділу комунікації з громадкістю та ЗМІ ДСЗУ;
Кошель Ю.П. – Голова Громадської Ради
при ДМС України;
Лібанова Є.М. – академік НАН України,
доктор економічних наук, професор, директор інституту демографії та соціальних
досліджень ім. М.В. Птухи;
Малиновська О.А. – головний науковий
співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, доктор наук з державного управління;
Микитенко Є.В. – начальник ГУ ДМС
України в Донецькій області;
Наливайко Б.О. – начальник Управління
ДМС України у Вінницькій області;
Науменко Н.М. – Директор Департаменту у
справах іноземців та осіб без громадянства
ДМСУ;
Нікітіна Т.В. – Заступник Голови ДМС
України;
Пархомчук Т.В. – прес-секретар Міністра
соціальної політики України;
Пімахова Д.В. – Перший заступник Голови
Державної міграційної служби України;
Погребняк О.Г. – начальник ГУ ДМС України в Одеській області;
Позняк О.В. – заввідділу міграційних досліджень інституту демографії та соціальних досліджень ім. В.М. Птухи, кандидат
економічних наук;
Попок А.А. – віце-президент Національної
академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного
управління;
Слободян О.Ф. – Помічник Голови ДПСУ –
прес-секретар, полковник;
Соколюк М.Ю. – Голова Державної міграційної служби України;
Скіртач Ю.І. – начальник Управління ДМС
України в Луганській області;
Супруновський І.П. – Головний редактор
газети «Міграція»;
Сурмак Ю.В. – начальник відділу по взаємодії зі ЗМІ та громадкістю МТОТ України;
Чередніченко А.М. – Директор Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації ДМСУ;
Швачко В.А. – Генеральний директор Державного підприємства «Документ».

КРОССВОР Д

ВОПРОСЫ: По горизонтали: 3. И Калита, и Грозный. 6. Единица счета
академиков. 10. Надоедливый человек прямо как ... в горле. 11. Родословное растение. 12. Свистит, но не пуля. 13. Резиденция Зевса. 15. Игумен с
французской пропиской. 16. Заячье проворство на почве страха. 17. Жизнь
или кошелек. 23. Зверский тренер. 24. Свойство натуры. 26. Кривая дорожка в спорте. 27. Медведь, которого мучает бессонница. 28. «Финансист»
среди коллекционеров. 31. Зажигатель эстрадных звезд. 32. Грубые словечки как непременный атрибут скандала. 33. Выбросить жалко, а оставлять
не к чему. 37. Мешалка, помогающая на кухне. 38. Приобретение точки
зрения. 41. Расческа, что всегда с собой. 42. Российский писатель, надававший уйму ненужных советов. 45. Плод пустынного воображения. 47. Большое поголовье высших приматов. 48. «Культовая биография». 49. Водка из
вестернов. 50. Напиток с зеленой крышкой. 51. Древнерусский митинг. 52.
Кайф, пойманный во время еды.
По вертикали:
1. Шотландское достижение в собаководстве. 2. Мнимая гарантия верности
в паспорте. 4. Разумное травоядное. 5. Газ, двигающий торговлю. 6. «Самоварная» церемония. 7. Самое «мумифицированное» государство на Земле.
8. В нее деньги вылетают. 9. Глубокая трещина земли. 14. То, что снится
голодной курице. 15. Автомобиль, прикидывающийся кораблем. 18. Четыре
буквы, унаследованные Пьехой от Пиаф. 19. Конверсия мечей на орало. 20.
Кастрат по долгу службы. 21. И.о. мамы у ребенка голубых кровей. 22. Вечер светских львов. 25. Вторая древнейшая профессия. 29. Тело самолета.
30. Живот у спортсмена. 31. «Фирменное» имя хищной кошки. 34. Светоч,
друг моряка. 35. Восполнимая потеря упавшего в обморок. 36. Старт в поднебесье. 39. Трудовая часть ножа. 40. Птичка, спрашивающая: «Чьи вы, чьи
вы?». 41. Сигаретная тара. 43. Бешеный мотоциклист. 44. Уныние английского джентльмена. 46. «Изюмительная» булочка.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 3. Иван. 6. Член. 10. Кость. 11. Древо. 12. Мгновение. 13. Олимп.
15. Аббат. 16. Прыть. 17. Дилемма. 23. Дрессировщик. 24. Широта. 26. Трек. 27. Шатун. 28.
Нумизмат. 31. Продюсер. 32. Брань. 33. Хлам. 37. Миксер. 38. Консультация. 41. Пятерня.
42. Остер. 45. Мираж. 47. Толпа. 48. Евангелие. 49. Виски. 50. Кефир. 51. Вече. 52. Смак. По
вертикали: 1. Колли. 2. Штамп. 4. Вегетарианец. 5. Неон. 6. Чаепитие. 7. Египет. 8. Труба. 9.
Овраг. 14. Просо. 15. Амфибия. 18. Эдит. 19. Перековка. 20. Евнух. 21. Кормилица. 22. Раут.
25. Журналистика. 29. Фюзеляж. 30. Пресс. 31. Пума. 34. Маяк. 35. Сознание. 36. Отлет. 39.
Лезвие. 40. Чибис. 41. Пачка. 43. Рокер. 44. Сплин. 46. Кекс.

Крехівський Василіанський монастир св.
Миколая (c. Крехів, Львівської області) –
відомий та авторитетний релігійний центр
України, який за останні роки перетворився на значний осередок релігійного та пізнавального туризму.
Монастир розташований за 12 км від м.
Жовкви і за 3 км від с. Крехова серед вкритих буково-сосновими лісами пагорбів
Розточчя, біля підніжжя гори Побійної. Він
являє собою комплекс, до якого входять
церква св. Миколая, дзвіниця, корпуси келій, господарські будівлі та давні оборонні
мури з вежами.
За народними переказами, монастир заснували монахи Києво-Печерської лаври
Іоїл та Сильвестр. Вони поселились у вибитих в скелі (згодом вона отримала назву
«Скала Іоїла») келіях і на її вершині збудували каплицю Покрови та поруч каплицю
Петра і Павла.
В архітектурному ансамблі монастиря
домінує чотириярусна дзвіниця (1759),
надбудована над східною вежею та завершена бароковою банею цибулястої форми.
Вздовж східної оборонної стіни вимуровано двоповерховий будинок монастиря,
який продовжено в 1776 році добудовою
до наріжної південної круглої вежі. У 1902
році за проектом Й. Вишневського вздовж
південно-західного муру збудовано ще
один монастирський корпус.
Головна монастирська брама спочатку
знаходилась у східному мурі, але в другій
половині XVIII ст. її розібрали, а головний
вхід перенесли на північну сторону монастиря. Діючу тепер в’їздну браму збудовано
в барокових формах у 1776 році. До неї
через оборонний рів перекинуто кам’яний
міст.
До кінця XVIII ст. відноситься розпланування за східним монастирським муром
регулярного саду, яким займався спеціально запрошений зі Львова садівник. У монастирському саду збереглась до нашого
часу столітня липова алея. Сад оточено
кам’яною стіною, вимурованою в 1795 році.
Увесь ансамбль забудови монастиря з садом і чудовими зеленими ландшафтами,
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