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Президент: Інфраструктура – це ставлення
держави до своїх людей

Публічний звіт Голови Державної міграційної служби
України за результатами діяльності у 2020 році
24 лютого 2021 року Голова ДМС
України Максим Соколюк представив
публічний звіт за результатами діяльності у 2020 році та окреслив пріоритетні
цілі служби, які планується реалізувати у
поточному році. Результати роботи ДМС
було обговорено з Громадською Радою
при Державній міграційній службі України.
Початок, продовження на стор. 2

Т.в.о. Голови ДМС України Наталія Науменко представила
колегії МВС результати діяльності Міграційної служби
у 2020 році та плани на 2021 рік
Президент Володимир Зеленський під
час виступу на Всеукраїнському форумі
«Україна 30. Інфраструктура» окреслив
основні напрямки розвитку та розбудови
інфраструктури для перетворення України
на країну, комфортну для людей.
Він нагадав, що у його передвиборчій
програмі важливим пунктом було створення комфортної країни.
«Найперше – це дороги. Про них існував
не один мільйон жартів, на їхньому ремонті було вкрадено не один мільйон гривень.
Всі думали, що хороші дороги і Україна
– це фантастика. Ми довели, що це може
стати реальністю», – наголосив Володимир Зеленський.
За його словами, у 2021 році планується
відремонтувати та реконструювати чотири
з половиною тисячі кілометрів державних
доріг та дві тисячі кілометрів місцевих.
Також має розпочатися будівництво Київської обхідної дороги загальною протяжністю 150 км, траси М-30 протяжністю
1400 кілометрів, яка буде найдовшою дорогою України і з’єднає схід і захід країни.
Другим пріоритетним напрямком, як
зазначив Володимир Зеленський, є національна програма відновлення мостів, у межах якої у 2020 році побудовано та оновлено 216 мостів, серед них – легендарний
і сумнозвісний міст у Запоріжжі. Цьогоріч
планується будівництво та оновлення 245
мостів, зокрема Кременчуцького.
«Щодня ми доводимо, що Україну можна об’єднувати не тільки гаслами, але й
новими дорогами та мостами», – додав
Президент.
Також увага приділятиметься залізниці, щоб поїздка залізничним транспортом
між містами займала в українців максимум три-чотири години. Це передбачатиме оновлення вагонів, удосконалення й

запровадження нових маршрутів «Інтерсіті». Також удосконалюватиметься система приміських поїздів, зокрема готується
проект City Express – це інший, якісний та
сучасний рівень приміського сполучення,
що, серед іншого, допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах. Перший етап проекту включає Київ, Харків та
Дніпро.
«Наш четвертий напрямок – авіасполучення. Перш за все це програма розбудови регіональних аеропортів. Зокрема – в
Ужгороді, Чернівцях, Полтаві та загалом у
16 містах України», – зазначив Глава держави.
За його словами, нещодавно розпочалася реконструкція міжнародного аеропорту в місті Дніпрі, також планується
будівництво аеропорту міжнародного
значення на Закарпатті, між Ужгородом
та Мукачевом. Глава держави зауважив,
що сфера інфраструктури занепадала понад 20 років. «Наша амбітна, але цілком
реальна мета, яку ми хочемо реалізувати
якомога швидше, – це національна державна авіакомпанія, що зможе здійснювати рейси як всередині країни, так і по
всьому світу», – зауважив Володимир Зеленський.
Президент також нагадав, що нещодавно був ухвалений закон про концесію,
і вже підписано дві концесійні угоди
щодо порту Ольвія та порту Херсон. За
його словами, це значні інвестиції у розвиток інфраструктури портів та великі
надходження до державного бюджету. А
ухвалений закон про внутрішній водний
транспорт дає старт розвитку річкових
перевезень, що допоможе знизити навантаження на дороги та дасть потенційний
економічний ефект у мільярди гривень...
president.gov.ua
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Газета «Міграція»
висвітлюватиме
діяльність Південного
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Уряд затвердив Державну
програму запобігання та
протидії домашньому
насильству...
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11 лютого 2020 року т.в.о. Голови Державної
міграційної служби України Наталія Науменко взяла участь у розширеному засіданні колегії Міністерства внутрішніх справ України. У
своїй доповіді вона представила керівництву
МВС результати роботи ДМС за 2020 рік.
Зокрема вона зазначила, що протягом 2020
року основні зусилля міграційної служби було
спрямовано на подальшу діджиталізацію послуг, впровадження у роботу новітніх технологій, уніфікацію міграційного законодавства
з нормами, прийнятими у ЄС, та його адаптацію до змін, пов’язаних із запровадженням
карантину. Крім того, колегії МВС було представлено пріоритетні напрями роботи ДМС у
2021 році.
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номері:
Посаду енергетичного
омбудсмена важливо
запровадити під час
лібералізації...
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Громадськість позитивно оцінила роботу
ДМС України у 2020 році

Головне у взаємовідносинах держави та суспільства – це вміння зберігати довіру народу, інакше державництву не встояти.
Конфуцій (551(552)- 479 до н.е.)
З метою підвищення рівня надання адміністративних послуг ми проаналізували
надані Вами оцінки якості роботи територіальних органів та підрозділів ДМС за
2020 рік. Громадське опитування (гиперссылка) проводиться на постійній основі за
допомогою відповідного електронного сервісу, скористатись яким можна на нашому офіційному веб-сайті dmsu.gov.ua
Результати «громадського оцінювання» підтвердили правильність взятого нами
курсу на відкритість, прозорість, зручність та передбачуваність у роботі.
Як результат, 85% респондентів оцінили загальний рівень задоволеності послугами ДМС як відмінний або добрий, що на 8% краще ніж у 2019 році.
У 2020 році 565 унікальних користувачів скористались сервісом «Громадське опитування», з яких 255 чоловіків та 310 жінок.
470 респондентів здійснили оцінювання анонімно - це майже у 5 разів більше за
кількість осіб, які вказали свої прізвище, ім’я та номер телефону.

Найбільш активними користувачами сервісу були респонденти у віці 19-25 років
та 26-35 років, найменшу кількість оцінок отримано від осіб, старших 50-ти років.
Із загального числа респондентів 34 позначили себе як іноземці та 531 - як громадяни України.

На засіданні Кабінету Міністрів
України було прийнято розпорядження про встановлення квоти імміграції
на 2021 рік – за усіма категоріями та
регіонами України вона склала 9 818
осіб.
Загалом квота імміграції встановлюється Кабміном і формується за категоріями іммігрантів та за регіональним
принципом, відповідно до пропозицій
центральних та місцевих органів виконавчої влади, поданих до Державної
міграційної служби України.
До квоти імміграції на 2021 рік належать наступні категорії іммігрантів:
• діячі науки та культури, імміграція
яких відповідає інтересам України;
• висококваліфіковані спеціалісти і
робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;
• особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України інозем-

ною конвертованою валютою на суму
не менш як 100 тисяч доларів (для вказаної категорії осіб імміграція встановлена без обмежень);
• особи, які є рідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи
онукою громадян України;
• особи, які раніше перебували в громадянстві України;
• батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;
• особи, які безперервно прожили на
території України упродовж 3 років з
дня надання їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
• особи, які прослужили в ЗСУ три і
більше років.
Більш детальну інформацію про те,
як оформити дозвіл на імміграцію
представлено на офіційному вебсайті
ДМС України.
dmsu.gov.ua

100% респондентів вважають, що отримали достатню інформацію щодо отримуваних послуг в підрозділах ДМС.
93% респондентів вказали, що від них не вимагали документів, які не передбачені
законодавством, та 97% повідомили, що від них не вимагали при отриманні послуг
платежів, не передбачених законодавством.
72% (59% у 2019 році) респондентів витратили на черги в підрозділах ДМС до 30
хвилин свого часу, 12% (17% у 2019 році) – від 30 хвилин до 1 години, 16% (24% у
2019 році) – понад одну годину.
95% (92% у 2019 році) респондентів не стикалися з некоректними діями співробітників ДМС у процесі отримання адміністративних послуг.
87% (83% у 2019 році) оцінили культуру мови працівників ДМС як відмінну або
добру.
92% (88% у 2019 році) респондентів зазначили про дотримання підрозділами
ДМС строків виконання послуг, про які було повідомлено під час приймання документів.
Ми дякуємо всім учасникам «Громадського опитування», адже Ваші відгуки показують нам реальну динаміку розвитку нашої служби.
Державна міграційна служба України - прозорі дії, швидкий результат!
dmsu.gov.ua
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У Державній міграційній службі України

ІТ-здобутки ДМС вдосконалюють внутрішні робочі
процеси та покращують взаємодію з іншими
державними органами

Карантин наклав свій відбиток на всі
сфери нашого життя, в тому числі – на
робочі процеси, які дедалі частіше відбуваються у дистанційному режимі. Звісно, умови праці в ДМС не стали винятком із загального правила, однак нашим
колегам вдається щоденно доводити, що
адаптуватися до життя в карантинних
реаліях і водночас працювати ефективно
– цілком реально.
Підтвердженням такої ефективної роботи є, зокрема, впроваджені та протестовані останнім часом ІТ-проекти ДМС:
• в інформаційній підсистемі «Біженці
та іноземці» Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами (ЄІАС УМП) автоматизовано перевірку інформації про видані
візи безпосередньо з інформаційно-телекомунікаційної системи Міністерства
закордонних справ;
• завершено тестування інформаційної
системи «Реадмісія» для користувачів з
Польщі. На черзі – підключення користувачів із Австрії та Бельгії, а згодом – з
інших країн ЄС!
• запроваджено програмну інформаційну взаємодію Єдиного державного
демографічного реєстру (ЄДДР) з інформаційно-телекомунікаційною системою
Державної фіскальної служби України в
частині, що стосується отримання УНЗР
(унікальний номер запису у реєстрі) в автоматичному режимі;
• запроваджено автоматизовану електронну обробку інформації про зміну
реєстрації місця проживання в 7 обласних відділах адресно-довідкової роботи
ДМС. До кінця лютого заплановано автоматизувати вказані процеси в усіх підрозділах ДМС;
• розроблено та успішно запущено
електронний адресний реєстр для інформаційних систем ДМС та територіальних громад України;
• до оновленого вебпорталу реєстрації
місця проживання ДМС підключено уже
394 територіальні громади;
• у системі дистанційного навчання
ДМС уже доступні 7 навчальних курсів,
за якими успішно пройшли навчання
біля 1000 працівників міграційної служби;
• завершено тестування підсистеми
ЄІАС УМП «Набуття та вихід з громадянства України», триває її запуск у всіх
підрозділах ДМС;

• встановлено оновлені посилені політики кібербезпеки на всіх комп’ютерних
робочих станціях ДМС для оформлення
документів, що посвідчують особу;
• завершено підписання договорів між
ДМС та діючими центрами з надання
адміністративних послуг про часткову
обробку персональних даних із додатковою відповідальністю в частині, що
стосується захисту інформації. Завершується робота щодо підписання таких
документів із ЦНАПами, які знаходяться
в процесі реорганізації.
Крім того, окремі ІТ-проекти ДМС наразі перебувають на етапі активної розробки, зокрема:
• чат-бот для формування вичерпного
переліку документів, які потрібно подати громадянам з тимчасово окупованих
територій під час оформлення документів, що посвідчують особу;
• здійснюється налаштування автоматизованої взаємодії Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління
міграційними процесами (ЄІАС УМП)
з іншими державними органами, а саме:
- з інформаційно-телекомунікаційною
системою ДФС України під час перевірки реєстраційного номера облікової
картки платника податків (РНОКПП);
- із Державним реєстром виборців;
- з Міністерством юстиції України – для
перевірки даних про народжених і померлих громадян, а також громадян, які
змінили ім’я чи прізвище.
• здійснюється заміна супутникових каналів зв’язку ДМС на оптичні для організації доступу працівників віддалених
пунктів розміщення іноземців та утримання біженців до внутрішньовідомчих
інформаційних ресурсів;
• триває будівництво оптичних каналів
зв’язку між центрами обробки даних
(ЦОД) ДМС;
• завершено внутрішній аудит електроживлення в ЦОД ДМС з метою підвищення надійності експлуатації серверного обладнання;
• модернізуємо наявні комплексні систему захисту інформації на інформаційно-телекомунікаційні системи ДМС.
Відтак Державна міграційна служба
невпинно працює над тим, аби внутрішні робочі процеси ДМС функціонували
злагоджено та якісно. Результатом ефективної роботи буде позитивна оцінка діяльності міграційної служби від осіб, які
звертаються до нас для вирішення питань, що стосуються міграційної сфери.
У свою чергу, команда ДМС України
робить все можливе для того, щоб процес надання та отримання адміністративних послуг був максимально доступним та зрозумілим не лише в умовах
карантину, а й після його завершення.
dmsu.gov.ua

Цифровізація відкриває нові можливості для модернізації
роботи юридичних служб ДМС

Впровадження цифрових технологій та використання ІТ-інструментів сприяє вдосконаленню внутрішніх робочих процесів у юридичних підрозділах міграційної служби.
Наразі ДМС працює над проектом щодо систематизації матеріалів судових
справ (електронних документів та електронних копій документів), які зареєстровані в системі електронного документообігу ДМС. Для цього створюються та поступово впроваджуються інструменти і алгоритми, призначені покращити взаємодію між юридичними службами ДМС, зробити процес обміну
інформацією і документами простішим та оперативнішим, а також полегшити контроль за дотриманням процесуальних строків.
Передбачається, що в такий спосіб вдасться уникнути ускладнень під час
розгляду справ національними судами та прискорити процес виконання рішень. Водночас працівники юридичних підрозділів ДМС отримають можливість комфортно працювати з судовими справами та максимально продуктивно використовувати свій робочий час.
Сподіваємося, що міграційній службі й надалі успішно вдаватиметься йти в
ногу з часом та ставати кращою як для суспільства, так і для своєї команди.
dmsu.gov.ua

Громадяни України успішно користуються
перевагами ID-карток з кваліфікованим
електронним підписом
Минув рік, як ID-картка, що містить
електронний підпис громадянина, стала
повноцінним засобом електронної ідентифікації особи. За цей час (з 5 лютого
2020 року) безкоштовну послугу ДМС
із внесення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на безконтактний
електронний носій (чип) ID-картки уже
отримали декілька десятків тисяч українців, які є власниками ID-карток.
Нагадуємо, що послуга надається безкоштовно та за бажанням, і є доступною громадянам України, які досягли
18-річного віку. Термін дії сертифікатів
ключів КЕП становить 2 роки.
Внести електронний підпис на чип
ID-картки можливо як одразу після отримання нового біометричного паспорта громадянина України, так і записати
КЕП на раніше видану ID-картку. Важливо, що на період установлення на всій
території України карантину зробити це
можна у будь-якому територіальному
підрозділі ДМС, незалежно від місця реєстрації. Для запису КЕП на чип
ID-картки знадобиться PIN-код (PIN
2), який особисто вказується власником
ID-картки під час її отримання.

Використовуючи ID-картку з КЕП, її
власник одержує чимало переваг, зокрема – можливість легко та зручно
користуватися електронними сервісами
державних органів, отримувати адміністративні і банківські послуги, відкривати
та вести бізнес просто з дому.
Для того, щоб користуватися кваліфікованим електронним підписом, потрібен спеціальний картрідер або смартфон з підтримкою технології NFC, а
також відповідне програмне забезпечення для платформ Windows, MacOS,
Android чи IOS. При цьому, використання КЕП – безпечне, адже таємні ключі
електронного підпису зберігаються
у спеціальному захищеному чипі на
ID-картці, який має висновок державної
експертизи у галузі криптографічного
захисту інформації.
Загалом, з початку оформлення біометричних документів в Україні міграційна служба оформила понад 5,6 млн
ID-карток і має усі технічні можливості
для внесення на них КЕП за бажанням
власника.
dmsu.gov.ua
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Бажаємо Вам міцного здоров’я, миру, злагоди та нових успіхів у
вашій професійній діяльності!

Система управління знаннями – важлива складова
професійного зростання працівників Міграційної служби

Зміни – це новий атрибут сьогодення.
Кожного дня у суспільстві формуються
нові вимоги та прагнення, а інформація та
знання, які були актуальними ще декілька
років тому, стають нерелевантними обставинам. Тому сучасним державним службовцям, аби швидко адаптуватися до змін,
бути ефективними та приносити користь
суспільству, потрібно бути гнучкими і постійно розвиватися.
У міграційній службі, як у державному
органі, також постійно дбають про те, щоб
працівники професійно зростали та здобували нові знання і навички. З цією метою у
ДМС впроваджено сучасну систему управління знаннями (Learning Management
System), яка надає нашим колегам можливість безперервно навчатися.
Зокрема, йдеться про спеціальне програмне забезпечення Єдиної інформаційно-аналітичної системи Управління міграційними
процесами «Навчання працівників ДМС».
Одним з функціональних напрямків вказаної підсистеми є забезпечення організації та
управління професійним навчанням, підвищення кваліфікації та здійснення контролю
знань і рівня компетентностей персоналу.
Система управління знаннями має низку
переваг:
• підвищення кваліфікації та надання вузькоспеціалізованих знань працівникам відбувається без відриву від основного місця
роботи;
• Е-learning охоплює усі сфери діяльності
міграційної служби;
• кожен працівник може навчатися у будьякий зручний для себе час та у зручному

для себе форматі;
• у процесі навчання застосовуються різні
формати навчання з використанням інтерактивних методик;
• програмне забезпечення дозволяє використовувати спеціальні інструменти для
оцінки ефективності роботи усіх працівників та ДМС загалом (HR-метрики), завдяки
чому удосконалюються управлінські процеси у міграційній службі;
• потужності підсистеми дозволяють
оптимізувати увесь процес навчання в цілому.
Наразі у підсистемі доступні 7 навчальних
програм, за якими успішно пройшли підвищення кваліфікації понад 2500 працівників
апарату та територіальних органів ДМС:
• 2 програми є спеціальними сертифікатними програмами, які було розроблено за
допомогою зовнішніх провайдерів – Інституту підготовки кадрів Державної служби
зайнятості України та Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
• 5 програм було розроблено досвідченими працівниками апарату міграційної служби для забезпечення професійного розвитку працівників ДМС.
Робота у даному напрямку триватиме і
надалі – аби напрацювання у сфері управління персоналом ДМС ставали здобутками міграційної служби. Впевнені, що це
принесе користь не лише нашим колегам,
а й сприятиме підвищенню якості надання
послуг громадянам.
dmsu.gov.ua

У територіальних міграційних службах України

У Державній міграційній службі використовується спеціальне програмне забезпечення,
призначене полегшити
взаємодію між працівниками ДМС та іноземцями і особами без
громадянства. Йдеться
про Єдину інформаційно-аналітичну систему
управління міграційними процесами (ЄІАС
УМП) та систему «Облік запитів про реадмісію та транзитне перевезення».
Ці системи реалізуються
міграційною
службою
в
рамках
проекту
«Підтримка
управління міграцією
та притулком в Україні»
(IMMIS), який фінансується ЄС та імплементується Міжнародною
організацією з міграції. Проект має на меті
приведення
процесів
управління міграційними процесами та роботи
з шукачами притулку в
Україні у відповідність
до європейських та міжнародних
стандартів
і найкращих практик,
зокрема шляхом посилення інституційної та
технічної спроможності органів, задіяних в
управлінні міграційними процесами.
Серед іншого, впровадження вказаних систем
поступово
дозволить
повністю відмовитись
від паперового ведення справ та приведе до
скорочення
термінів
оформлення документів
для іноземців та ОБГ.
Єдина
інформаційно-аналітична система
управління міграційними процесами (ЄІАС
УМП) є більш розгалуженою та включає в
себе підсистеми «Адміністративні правопорушення» і «Облік іноземців та біженців».
Засобами підсистеми
«Адміністративні правопорушення» оформляються усі справи про
адмінправопорушення,
розгляд яких віднесено
до компетенції ДМС, у
тому числі – за протоколами, складеними працівниками Державної
прикордонної служби
України та інших органів. У червні 2020 року
спільно з розробника-

ми було проведено модернізацію підсистеми,
наразі ж триває процес
вдосконалення окремих
її напрямків.
У свою чергу, з допомогою інформаційної
підсистеми ЄІАС УМП
«Облік іноземців та біженців» здійснюється
ефективний контроль
за видачею документів, що підтверджують
громадянство України,
посвідчують особу чи
її спеціальний статус –
для запобігання їх підробці або незаконному
використанню. Також
у підсистемі, з метою
оперативної перевірки
поданих іноземцями та
особами без громадянства документів, було
налагоджено інформаційну взаємодію з МЗС
щодо перевірки виданих віз.
Разом з тим підсистема «Облік іноземців та
біженців» містить декілька важливих функціоналів.
Завдяки функціоналу
«Легальний мігрант»,
забезпечується
документування іноземців
та осіб без громадянства посвідками на постійне та тимчасове
проживання. Так протягом 2020 року оформлено 58 765 посвідок на
тимчасове проживання
та 19 251 посвідку на
постійне проживання.
Функціонал «Захист
в Україні» використовується міжрегіональними підрозділами у
справах біженців територіальних органів
ДМС. За його допомогою
здійснюється
розгляд заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення
питання про визнання
біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту, втрату і
позбавлення цього статусу, скасування рішення про визнання особи
біженцем або особою,
що потребує додаткового захисту, та інших
процедурних дій, передбаченими Законом
України «Про біженців
та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту» (до
прикладу, рішення про
прийом заяви; рішення

про оформлення документів,
співбесіди,
дактилоскопіювання та
ін.).
Водночас у окремих
функціоналах підсистеми запроваджено декілька пілотних проектів:
• У рамках функціоналу «Незаконні мігранти»
територіальними
органами/підрозділами
ДМС
забезпечується
підготовка,
розгляд,
погодження та затвердження матеріалів щодо
добровільного повернення, примусового повернення, примусового
видворення та заборони
в’їзду в Україну стосовно іноземців та осіб без
громадянства, які порушили законодавство
про правовий статус
іноземців та осіб без
громадянства, або в’їзд
яких в Україну є небажаним.
• У рамках функціоналу «Пункт тимчасового
перебування
іноземців та осіб без
громадянства» здійснюється автоматизований
облік іноземців та осіб
без громадянства, які
розміщуються територіальними
органами/
підрозділами ДМС в
пунктах
тимчасового
перебування іноземців,
у тому числі тих, щодо
яких здійснюються заходи з метою їх примусового видворення та
реадмісії.
• У рамках функціоналу «Пункт тимчасового
розміщення біженців»
здійснюється автоматизований облік шукачів захисту в Україні,
які розміщуються в
пунктах
тимчасового
розміщення
біженців
міжрегіональними підрозділами у справах біженців територіальних
органів ДМС.
Що стосується системи «Облік запитів
про реадмісію та транзитне перевезення», то
Державною міграційною службою України успішно завершено
тестування вказаного
програмного забезпечення з компетентним
органом
Республіки
Польща. Також започатковано робочий процес щодо залучення до
впровадження вказаного програмного забезпечення компетентних
органів
Королівства
Бельгія та Республіки
Австрія.
Загалом
функціонування цього програмного забезпечення сприяє
зміцненню технічного
потенціалу міграційної
служби та підвищує її
ефективність як органу,
що формує та реалізує
державну політику у міграційній сфері.
dmsu.gov.ua
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Керівники усіх територіальних підрозділів ДМСУ взяли участь у заходах з
вшанування пам`яті героїв Небесної сотні

Упевнені кроки до електронної «прописки»

31 грудня 2020 року набрала чинності
постанова Кабінету Міністрів України від
23.12.2020 р. №1362 «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. №207», відповідно до
положень якої з 1 квітня 2021 року інформація про реєстрацію/зняття з реєстрації
місця проживання/перебування фізичних
осіб органами реєстрації в електронній
формі передається до відомчої інформаційної системи (ВІС) Державної міграційної
служби України для її подальшої передачі
до Єдиного державного демографічного
реєстру.
З метою роз’яснень основних положень
законодавства та практичного застосування
внесених змін в Управлінні Державної міграційної служби України в Чернігівській

області відбулося навчання для працівників відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання
та представників органів реєстрації Чернігівської області. Навчання проводили заступник Директора Департаменту з питань
громадянства, паспортизації та реєстрації
Державної міграційної служби України
Олена Палієнко та заступник Директора
Департаменту адміністрування Єдиного
державного демографічного реєстру ДП
«Документ» Василь Буржинський.
Під час навчання міграційники та представники органів реєстрації ставили актуальні запитання та отримували вичерпні
відповіді.
Управління ДМС
в Чернігівській області

Розширена підсумкова нарада на Вінниччині
Нарада проходила в сучасній презентаційній формі. Було розглянуто питання з
основних напрямків роботи:
- документування паспортами громадян;
- робота з іноземцями та осіб без громадянства;
- вимоги дотримання дисципліни та законності;
- громадянство.
Проведено порівняльну оцінку кількісних
та якісних практичних результатів роботи
територіальних підрозділів УДМС за 2020
рік. Також було обговорено організацію
роботи в умовах зміни адміністративно-територіального розподілу районів та визначено пріоритетні завдання на 2021 рік.
Керівник Управління звернув особливу
увагу на дотримання карантинних заходів при наданні адміністративних послуг,
ввічливе та уважне ставлення до громадян,
своєчасний та детальний розгляд заяв.
Начальник УДМС у Вінницькій області Працюймо далі. Змінюймо країну!
Борис Наливайко провів у онлайнформаті
Управління ДМС
нараду з керівниками структурних та териу Вінницькій області
торіальних підрозділів області.

На Хмельниччині проводяться робочі зустрічі щодо
електронної інформаційної взаємодії з органами реєстрації

Вже з 1 квітня поточного року реєстрація/
зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб буде здійснюватися
всіма органами місцевого самоврядування
з використанням реєстрів територіальних
громад виключно в електронній формі, для
цього органам реєстрації необхідно підключитись до нової версії сервісу «Реєстр
територіальних громад» на офіційному
сайті ДМС України.

Першочергово, з метою своєчасного забезпечення виконання завдання Уряду,
начальник УДМС Хмельниччини Олег
Паньков доручив керівникам територіальних підрозділів провести роз’яснювальну
роботу із органами реєстрації на місцях
та надати фахову допомогу по даному напрямку.
Відтак, днями завідувач Білогірського РС
УДМС області Алла Кузьменко провела
робочі зустрічі із представниками Ямпільської ОТГ Олександром Кравцем та Білогірської ОТГ Юрієм Загоруйком.
Варто зазначити, що керівниками районних підрозділів служби продовжується
систематичне інформування та надаються
практичні рекомендації органам місцевого
самоврядування.
До слова, станом на 24 лютого вже 17
об’єднаних територіальних громад області
підключено до електронного сервісу.
Управління ДМС
у Хмельницькій області
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У територіальних міграційних службах України

Керівники усіх територіальних підрозділів ДМСУ взяли участь у заходах з вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Взаємодія між органом реєстрації та відомчою інформаційною
системою Державної міграційної служби

Відбулася робоча зустріч керівництва
УДМС України в Херсонській області та
найбільшого органу реєстрації Херсонщини, під час якої обговорено зміни в законодавстві щодо реєстрації місця проживання
та про організацію спільної роботи в Реєстрі ТГ ДМС.
Очільницею УДМС Оксаною Яковенко,
начальником відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб Херсонської міської

ради Світланою Беседіною, начальником
відділу обліку та моніторингу інформації
про реєстрацію місця проживання УДМС
Іриною Гудим визначено важливість прийняття спільних кроків з питань реалізації
програми Міністерства цифрової трансформації України «Країна в смартфоні».
З метою забезпечення з 1 квітня 2021
року електронної інформаційної взаємодії
між органом реєстрації та відомчою інформаційною системою Державної міграційної служби з питань реєстрації/зняття з
реєстрації місця проживання/перебування
фізичних осіб, представниками УДМС та
відділу реєстрації міської ради обговорено
можливі шляхи обміну наявної інформації
міста Херсона.
Тож слідкуйте за анонсами нових послуг
та сміливо користуйтеся сучасними сервісами.
Управління ДМС
в Херсонській області

У Мукачеві обговорили координацію зусиль у
міграційній сфері

у Закарпатській області. Міграційники,
прикордонники та представники поліції
обговорили організаційні моменти взаємодії у ході проведення цільових профілактичних заходів із виявлення іноземців
та осіб без громадянства, які незаконно
перебувають на території нашої країни,
взаємний обмін інформацією.
Керівник міграційної служби Мукачева Іван Плескач подякував присутнім
за спільні зусилля, спрямовані на виявлення порушників міграційного законодавства. Минулого року на території
Мукачева було виявлено 5 незаконних
мігрантів, стільки ж іноземців було приПитання протидії нелегальній міграції
мусово повернуто до країн походження.
обговорили на міжвідомчій нараді у МуГоловне управління ДМС
качівському міському відділі ГУ ДМС
у Закарпатській області

У Кропивницькому посилено готуються до електронної
інформаційної взаємодії з органами реєстрації
всі об’єднані територіальні громади на
Кіровоградщині. Аби якісно забезпечити виконання завдання Уряду начальник
УДМС Володимир Гончаренко доручив
керівникам районних підрозділів активно
взаємодіяти з об’єднаними територіальними громадами з даного напрямку.
На порядку денному також були питання надання адміністративних послуг
населенню, документування паспортом
громадянина України у формі картки
осіб, які досягли 14-річного віку, та осіб,
які братимуть участь у складанні ЗНО,
результативність протидії нелегальній міграції територіальними підрозділами та
е-декларуваня за минулий рік.
На розширеній онлайннараді з керівниУправління ДМС
ками структурних і територіальних піду Кіровоградській області
розділів в Управлінні Державної міграційної служби у Кіровоградській області
обговорили новий етап взаємодії з органами реєстрації в електронному форматі.
З 1 квітня буде впроваджено передачу
інформації про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб
в електронній формі органами реєстрації до відомчої інформаційної системи
Державної міграційної служби для її подальшої передачі до Єдиного державного
демографічного реєстру. А для цього органам реєстрації необхідно підключитись
до нової версії сервісу «Реєстр територіальних громад», що наразі здійснили не

100 тис. біометричних паспортів отримали торік
мешканці та гості Івано-Франківської області

Зміни адміністративного-територіального устрою
Рубіжанської міської територіальної громади

Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про визначення адміністративних центрів та затвердження
території територіальних громад Луганської області» від 12.06.2020 р. № 717р, в Луганській області утворена Рубіжанська міська територіальна громада.
Кількість рад, що об’єдналися: 6. Площа
територіальної громади: 406.2 кв. км.
Міське населення: 56 785.Сільське населення: 3729.
Понад 60 тис. жителів потребують
якісних адміністративних послуг. Це
спільне завдання як Державної міграційної служби, так і Центру надання адміністративних послуг.
2 лютого 2021 року начальник Рубіжанського міського відділу ДМС України у
Луганської області Олена Стотченко
провела робочу зустріч з керуючим справами виконавчого комітету Рубіжанської
міської ради та з начальником Центру
надання адміністративних послуг Рубіжанської міської ради.
Основні питання, які розглядалися на
зустрічі – зміна територіального устрою,
вдосконалення процедури надання адміністративних послуг громадянам та виявлення можливих проблемних питань

під час їх надання у зв’язку зі зміною
територіального устрою та запровадження електронної інформаційної взаємодії
з відомчою інформаційною системою
Державної міграційної служби України
(далі ВІС ДМС).
Також на зустрічі було обговорено
питання, яке є дуже важливим як для
представників органів надання адміністративних послуг, так і для суб’єктів
звернення, а саме: забезпечення реалізації заходів із провадження нової версії
публічного сервісу «Реєстр територіальних громад» на офіційному вебсайті
ДМС. Центру надання адміністративних
послуг Рубіжанської міської ради необхідно до 1 квітня 2021 року запровадити
електронну інформаційну взаємодію з
ВІС ДМС, відповідно до вимог Постанови КМУ від 10.05.2018 р. № 357 (в
редакції від 25.02.2020 р.) «Деякі питання організації електронної взаємодії
державних електронних інформаційних
ресурсів».
Зміна адміністративного-територіального устрою України на рівні районів і
громад – дуже важливий етап розвитку
країни. У зв’язку з цим головний меседж
зустрічі – покращення якості та мінімізація помилок, забезпечення підтримки в
актуальному стані відомостей про зареєстроване місце проживання/перебування
фізичних осіб, реалізація міграційного
законодавства в частині документування населення після утворення Рубіжанської територіальної громади, а також
–подальші кроки взаємодії у форматі
«фронт-бек-офіс».
Управління ДМС
у Луганській області

Упродовж минулого року у підрозділах міграційної служби мешканцям
та гостям Івано-Франківської області
було вручено понад 100 тис. біометричних документів. Звичайно, що
це менше, ніж у докоронавірусний
рік, проте в умовах карантинних обмежень кожен, хто звертався, отримав послугу в оптимальний час. До
прикладу, у територіальних підрозділах міграційної служби Івано-Франківщини оформили національні чи
паспорти громадянина України для
виїзду за кордон майже 250 осіб, які
проживають або переміщуються з
Луганської і Донецької областей, а
також АР Крим.
Звертаємо увагу на те, що на час дії
карантину в Україні національний
паспорт у вигляді ID-картки можна
оформити у будь-якому територіальному підрозділі міграційної служби
по всій території країни незалежно
від місця реєстрації заявника. Такий же принцип обслуговування діє
щодо громадян, які при досягненні
25- чи 45-річного віку звертаються
до міграційної служби для вклеювання фотографії у паспорт-книжечку.
Упродовж минулого року цю послугу отримали понад 16 тис. громадян
України.

Міграційна служба Івано-Франківської області нагадує батькам, чиїм
дітям виповнилося 14 років, що у
цьому віці дитина повинна отримати свій перший паспорт громадянина
України. Тим більше, що саме цей документ є обов’язковим для реєстрації
і проходження ЗНО.
Оформити першу #ID_це_просто.
Для цього потрібно:
• звернутися до підрозділу міграційної служби за місцем реєстрації (увага: на період дії карантинних заходів
передбачено можливість звернення
за місцем проживання, тобто в будьякий підрозділ);
• надати необхідний перелік документів – свідоцтво про народження, громадянський паспорт одного
з батьків, довідку про реєстрацію
місця проживання, ідентифікаційний
код (за наявності);
• у разі відсутності ідентифікаційного коду його можна оформити одночасно з електронним паспортом у
рамках послуги #ID-14 (послуга безкоштовна);
• послуга з оформлення першого
паспорта 14-річним – безкоштовна;
• у територіальних підрозділах міграційної служби області створено
належні умови для професійного
і швидкого оформлення паспорта,
яке займає не більше 15 хвилин.
Для зручності можна скористатися
електронним сервісом «Електронна черга» на вебсайті ДМС України, обравши для отримання послуги
оптимальний час і місце оформлення
ID-картки.
Упродовж минулого року в Івано-Франківській області національні
паспорти у вигляді ID-картки отримала понад 41 тис. громадян. Найстаршим з них виявився 95-річний
мешканець селища Верховини Михайло Маківничук.
Управління ДМС
в Івано-Франківській області

У територіальних міграційних службах України
Керівник міграційної служби Черкащини прозвітував про
результати роботи установи за минулий рік

Очільник Управління ДМС
України в Черкаській області
Іван Шапран прозвітував керівництву ДМС про результати установи за 2020 рік.
Іван Шапран зазначив, що
для Державної міграційної
служби в Черкаській області 2020 рік був нелегким, як
і для всієї України. Доводилося працювати у нових
умовах: у надзвичайно короткі строки змінювали налагоджені процеси, порядок роботи підрозділів та порядок
надання адмінпослуг, також

змінювали модель управління, максимально використовуючи наявні резерви.
Запроваджені карантинні
обмеження, звужений перелік адміністративних послуг,
що надавалися з березня по
травень 2020 року, зниження активності та мобільності
населення, зниження платоспроможності громадян,
обмежений виїзд за межі
території України суттєво
вплинули на кількість наданих адміністративних послуг
у 2020 році.

Попри усі зазначені фактори, працівники установи
докладали масу зусиль для
створення максимально комфортних умов для надання
адміністративних
послуг
суб’єктам звернень, впровадження нових послуг, таких
як внесення до безконтактного електронного носія
ID-картки кваліфікованого
електронного підпису (КЕП)
та комплексної послуги для
підлітків «ID-14».
Наприкінці заслуховування
було окреслено пріоритетні напрями роботи служби
на 2021 рік, де вагоме місце
відводиться питанню спрощення процедур надання
адміністративних
послуг
Державною
міграційною
службою.
Додамо, що заслуховування
відбулося в онлайнрежимі та
з урахуванням карантинних
обмежень.
Управління ДМС
в Черкаській області

Карантин не завада: в Управлінні ДМС Полтавської області
провели розширену нараду в онлайн-режимі

В Управлінні міграційної служби Полтавщини, зважаючи на важливість дотримання карантинних заходів, проведено
в онлайн-режимі нараду з керівниками
структурних та територіальних підрозділів.
Під час відеоконференції, яка відбулася
під керівництвом начальника Управління
Сергія Шостака, було розглянуто ряд виробничих питань.
У вступному слові начальник УДМС

області поінформував про показники діяльності за січень 2021 ріку, наголосив
на необхідності неухильного дотримання працівниками міграційної служби
комунікаційного стандарту спілкування
із громадянами, зокрема в тому, що стосується надання якісної консультативної
інформації.
Було звернуто увагу на неухильному дотриманні співробітниками рекомендацій
Міністерства охорони здоров’я під час
спілкування та обслуговування громадян.
На нараді окрему увагу було акцентовано на проблемних питаннях, що виникають під час документування іноземних
громадян, запобіганні нелегальній міграції, здійсненні контролю за внесенням інформації до ІП «Недійсні документи», а
також на дотриманні вимог виконавської
дисципліни в СЕД «Мегаполіс».
Наприкінці відеоконференції з керівниками підрозділів проведено семінарське
заняття з питань оформлення документів
для виїзду громадян України за кордон на
постійне проживання.
Управління ДМС
у Полтавській області

У Чернівцях відбулася онлайн-нарада з питань роботи
оновленого Реєстру територіальних громад

Заступник начальника відділу з питань
громадянства, паспортизації, реєстрації
та еміграції Юрій Албулєса та завідувач сектору інформаційних технологій
УДМС у Чернівецькій області Павло
Киюк взяли участь у спільній нараді з
питань забезпечення функціонування
реєстру територіальних громад, ініційованій ОДА Чернівецької області для
керівників об’єднаних територіальних
громад.
Представники міграційної служби розповіли про перехід органів реєстрації на

нову версію публічного сервісу «Реєстр
територіальних громад», який працює
на офіційному веб-сайті ДМС України. Йшлося зокрема про реєстрацію за
допомогою кваліфікованого електронного підпису посадової особи органу
реєстрації територіальної громади, порядок створення заявки на реєстрацію,
підтвердження відомостей про територіальну громаду та її активацію у реєстрі,
реєстрацію КЕП користувачів ОТГ та
включення їх до складу реєстру територіальних громад, імпортування даних з
попередньої версії РТГ та Державного
реєстру виборців тощо.
Наприкінці зустрічі працівники УДМС
закликали посадових осіб, відповідальних за ведення реєстрів територіальних
громад, у разі виникнення проблемних
питань чи ускладнень звертатися до
служби технічної підтримки адміністратора ЄДДР та до відповідальних посадових осіб міграційної служби області.
Управління ДМС
у Чернівецькій області
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В Одесі проведено відеоконференцію з керівниками
територіальних підрозділів міграційної служби

Керівництво Головного управління ДМС України в Одеській області
провело відеоконференцію з керівниками територіальних підрозділів
міграційної служби Одеської області.
На даній конференції було проведено аналіз роботи територіальних підрозділів за 2020 рік.
Окрему увагу акцентовано на якості надання адміністративних послуг
та неухильному дотриманні вимог
законодавства під час оформлення та
видачі паспортних документів, також

акцентовано увагу керівників територіальних підрозділів на неухильному дотриманні вимог стандартів
операційних процедур (СОП) та повернення коштів, сплачених за адміністративну послугу, яку не було надано.
Доведено та детально розглянуто інструктивні листи, які були розроблені
Головним управлінням і направлені
територіальним підрозділам для врахування в роботі з питань паспортної
роботи.
Головне управління ДМС
в Одеській області

Луцьк в числі перших міст-учасників проєкту
«Реєстрація місця проживання громадян»

Незабаром органи місцевого самоврядування вестимуть реєстри територіальних громад виключно в електронній формі або за допомогою ІТ-системи Державної міграційної служби
Про те, які саме зміни передбачено утворенням Єдиного реєстру територіальних громад та про новації у законодавстві України працівникам міграційної
служби Волині розповідав Василь Буржинський – керівник проєкту «Реєтрація
місця проживання громадян».
Учасники навчання обговорили зміни, які внесено до постанови КМУ від
02.03.2016 р. №207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та
Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».
Окрему увагу приділили центральній базі даних ДМС та взаємодії з базами
органів реєстрації.
Завдяки новій системі, від громадян не вимагатимуть додаткових документів,
адже всю інформацію буде видно у базі даних.
Отже з 1 квітня 2021 року новації, які передбачає даний проєкт без сумніву
покращать якість надання адміністративних послуг населенню.
Управління ДМС у Волинській області

Проведено семінар для спеціалістів ЦНАП м. Маріуполя
Спеціалістами
Відділу оформлення документів №2 ГУ ДМС
України в Донецькій
області було проведено
семінар для працівників
Відділу з оформлення
паспортних
документів Департаменту адміністративних послуг
Маріупольської міської
ради.
Під час семінару були
узгоджені спільні організаційні питання стосовно надання послуги
з оформлення та видачі
паспорта громадянина
України для виїзду за
кордон.
Представники міграційної служби
наголосили на необхідності системної координації дій працівників

установ задля мінімізації помилок при оформленні заяв-анкет та
підвищення рівня сервісу в цілому. Учасники
семінару
домовилися
про своєчасний обмін

робочою інформацією
та надання методичної
допомоги працівникам
ЦНАПів міста Маріуполя.
ГУ ДМС
у Донецькій області
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У редакції газети

Центри зайнятості – для людей!

Газета «Міграція» висвітлюватиме діяльність
Південного міжрегіонального управління Мін’юсту

Відбулась пресконференція «Підсумки роботи Одеської
обласної служби зайнятості у 2020 році»
Представники Одеського обласного центру зайнятості провели пресконференцію для місцевих ЗМІ. Під час пресконференції було проінформовано про ситуацію на ринку праці Одеської області, найбільш затребувані вакансії, матеріальну підтримку безробітних у період карантину та
працевлаштування іноземних громадян в Україні. Спікерами виступили:
Світлана Мельник, начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Одеського ОЦЗ; Лариса Пашаєва, начальник відділу з питань
застосування праці іноземців та осіб без громадянства та Світлана
Помукчинська, заступник начальника відділу сприяння працевлаштуванню Одеського ОЦЗ.
Основні тези виступів
Надання послуг незайнятому населенню. Послугами Одеської обласної

26 лютого 2021 року відбулася зустріч начальника Південного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Тимофія Дудіна з членом колегії ДМС
України, головним редактором Всеукраїнської інформаційно-аналітичної щомісячної
газети «Міграція» Іваном Супруновським.
Під час зустрічі її учасниками було обговорено майбутні шляхи співробітництва в
тому, що стосується висвітлення діяльності управління на шпальтах газети «Міграція».

Привітання з днем народження волонтера, члена
редакційної колегії газети М.В. Сапожнікова

служби зайнятості у 2020 році скористались понад 100 тис. шукачів роботи. З них статус безробітного одержала 51 тис. осіб. Найбільша кількість з
тих, хто звернувся – працівники сфери торгівлі та послуг, фахівці, технічні
службовці, кваліфіковані робітники з інструментом, державні службовці,
Шановний
керівники, менеджери.
Миколо Володимировичу!
У 2020 році за допомогою центрів зайнятості було працевлаштовано поПрийміть найщиріші вітання з нагоди над 23,5 тис. осіб. Середня тривалість пошуку роботи становила 140 днів.
Вашого дня народження!
Професійне навчання у 2020 році пройшли понад 4,1 тис. безробітних.
Бажаємо Вам світлих життєвих об- Співпраця з роботодавцями. До Одеської обласної служби зайнятості
ріїв, щастя, міцного здоров’я,
протягом року звернулось 6 тис. роботодавців, які заявили для укомплектерпіння та творчої наснаги.
тування 30 тис. вакансій. Найбільше пропозицій працевлаштування було
Нехай злагода, родинне благополуччя для представників робочих спеціальностей, медичної, торгівельної сфери
завжди супроводжують Вас,
та для кваліфікованих робітників. З метою збереження робочих місць і заДовгих Вам років у
побігання збільшенню безробіття Урядом проводились заходи з підтриммирі та злагоді!
ки роботодавців малого та середнього підприємництва, які скоротили або
призупинили діяльність, шляхом виплати допомоги по частковому безробіттю. До Одеської обласної служби зайнятості звернулись за допомогою
по частковому безробіттю 8,2 тис. роботодавців та ФОПів. Загальна сума
виплачених коштів по Одеській області склала понад 100 млн грн.
Видача дозволів на працевлаштування іноземців. Протягом 2020 року
Одеським обласним центром зайнятості було розглянуто майже 700 заяв
підприємств, організацій та установ про видачу та продовження строку дії
дозволів на застосування праці іноземців. Загалом оформлено 559 дозволів, з яких видано – 411, продовжено строк дії – 148.
Більшість з тих, хто отримав дозвіл – громадяни Туреччини, Російської
Федерації, Молдови, Білорусії та Індонезії. Найчастіше іноземні працівники працюють на керівних посадах та трудяться менеджерами, масажистами, ІТ-спеціалістами та викладачами. Станом на кінець січня 2021 року
дійсними є 789 дозволів.
Відділ інформаційної роботи Одеського
обласного центру зайнятості
1 лютого відсвяткував своє день
народження М. В. Сапожніков!

Благодійна допомога

Оформити дозвіл на використання праці іноземця
можна в Одеському обласному центрі зайнятості

25 лютого 2021 року в редакції газети «Міграція» відбулася зустріч Головного редактора І.П. Супруновського, волонтера М.В. Сапожнікова, начальника Одеського
військового госпіталю.
В ході зустрічі М.В. Сапожніков передав втретє благодійну допомогу – 1000 медичних захисних масок військовому госпіталю.
Начальник госпіталю висловив йому щиру вдячність і вручив подяку.

У 2020 році до Одеського обласного центру зайнятості надійшло майже 700 заяв
від підприємств, організацій та установ про видачу та продовження строку дії
дозволів на застосування праці іноземців.
Іноземці їдуть в Україну, щоб працювати у таких сферах, як будівництво, транспортні послуги, торгівля. Також серед приїжджих є менеджери, працівники у
сфері ІТ, викладачі іноземних мов та масажисти. Більшість з тих, хто отримав
дозвіл на роботу – вихідці з Туреччини, Російської Федерації, Молдови, Білорусі
та Індонезії.
Загалом минулого року було оформлено 559 дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, з яких: видано – 411, продовжено строк дії – 148.
Станом на кінець січня поточного року дійсними є 789 дозволів.
Кількість українських громадян, працевлаштованих за кордон у 2020 році, за
данними приватних агентств зайнятості, які проводять свою діяльність у Одеській області, становила 62,3 тис. осіб. Найбільші потоки трудових міграцій були
до Кіпру, Німеччини, Великої Британії, Греції, Ліберії, Маршаллових Островів,
Панами, Сингапуру, Бельгії. У країні призначення трудові мігранти були зайняті
у сфері морського транспорту (95,5%), надання інших видів послуг (4%).
Відділ інформаційної роботи Одеського
обласного центру зайнятості

Юридичний дайджест
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ЯК ОФОРМИТИ СПАДЩИНУ, ЯКЩО ГРОМАДЯНИН ПОМЕР НА НЕПІДКОНТРОЛЬНІЙ ТЕРИТОРІЇ?
Багато громадян, які переїхали з тимчасово окупованої території України або території, на якій здійснюється антитерористична операція (далі – тимчасово окупована територія України), стикаються з проблемою
оформлення спадщини та реєстрації права власності
на підконтрольній території України.
У першу чергу це пов’язано з тим, що будь-які документи, видані на тимчасово окупованій території,
вважаються недійсними і не створюють правових наслідків. З огляду на це, у громадян виникають труднощі
при отриманні свідоцтв про смерть, і як наслідок – відкриття спадщини.
З вищевикладеного виникає питання: як отримати
свідоцтво про смерть людини, яка померла на тимчасово окупованій території?
4 лютого 2016 року Верховна Рада України ухвалила
Закон «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території
України». Даним Законом до Цивільного процесуального кодексу України додано ст. 257-1, у новій редакції
ст. 317, яка регулює особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті
особи на тимчасово окупованій території України.
Відповідно до ст. 317 ЦПК України, заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України може бути подана родичами померлого до будь-якого суду за межами такої території
України незалежно від місця проживання заявника.
Таким чином, для встановлення факту смерті до суду
потрібно буде надати докази, які засвідчують:
- факт смерті;
- родинні зв’язки заявника з померлим;
- відмову відділу РАЦС у державній реєстрації смерті.
Доказами, які засвідчують факт смерті можуть бути:
лікарське свідоцтво про смерть, довідка про причини
смерті та інші документи.
При підтвердженні родинних зв’язків слід керуватися
загальними положеннями Сімейного кодексу України
та Цивільного кодексу України, де зазначено, що родичами є син (донька), батько (мати), внук (внучка), дід

(бабка), прадід (прабабка), правнук (правнучка), брати
та сестри. У даному випадку доказами будуть виступати свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження,
паспорт громадянина України, а також інші докази, які
можуть підтвердити ступінь спорідненості.
Хоча законодавство передбачає порядок встановлення факту смерті, певних процедур все ж не уникнути
та перед поданням заяви до суду потрібно отримати
відмову відділу РАЦСу у державній реєстрації смерті.
Як свідчить судова практика, заяви про встановлення
факту смерті приймаються до провадження і розглядаються судом за умови подання заявниками документів
про відмову відділу РАЦС в державній реєстрації смерті.
Для отримання такої відмови родичам померлого за
місцем знаходження суду потрібно звернутися до відділу РАЦС із заявою про реєстрацію смерті та отримати письмову відмову у реєстрації смерті на підставі
даної заяви. Тобто ви маєте отримати письмовий доказ
того, що ваші права та інтереси не можна захистити в
позасудовому порядку.
Після того, як всі докази зібрані, потрібно написати
до суду заяву про встановлення факту смерті. Заява повинна містити: найменування суду, до якого подається
заява; ім’я заявника, його місце проживання, поштовий
індекс, номер телефону; зміст вимог; виклад обставин,
якими заявник обґрунтовує свої вимоги; зазначення
доказів, що підтверджують кожну обставину; перелік

документів, які додаються до заяви.
Також у заяві обов’язково потрібно вказати заінтересованих осіб. У даному випадку це будуть близькі
родичі померлого і відділ РАЦС, який відмовив у реєстрації смерті.
До заяви додаються копії всіх доказів, копія заяви для
кожної заінтересованої особи, а також оригінал квитанції про оплату судового збору. Станом на 2021 рік
судовий збір за подання такої заяви становить 454 гривень.
Отримавши судове рішення, родичам знов потрібно
буде звернутися до відділу РАЦС з заявою про реєстрацію смерті на підставі судового рішення та отримати
свідоцтво про смерть.
Куди подавати заяву про прийняття спадщини? Справа щодо відкриття спадщини вирішується простіше.
Якщо останнім місцем проживання спадкодавця є тимчасово окупована територія або основана частина його
майна знаходиться на такій території, то місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви спадкоємцями.
Таким чином, після отримання свідоцтва про смерть
спадкоємці мають право звертатись до будь-якого нотаріуса із заявою про прийняття спадщини на підконтрольній території Україні.
Крім того, звертаємо вашу увагу на те, що для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. При
цьому, часом відкриття спадщини є день смерті особи.
Таким чином, спадкоємець повинен подати заяву про
прийняття спадщини протягом 6 місяців з дня смерті
спадкодавця.
Якщо спадкоємець протягом цього строку не подав
заяву про прийняття спадщини, то він вважається таким, що не прийняв її.
У зв’язку з викладеним рекомендуємо вам розраховувати час при зборі доказів і встановленні факту смерті.
За бiльш детальною інформацією звертайтесь до Білгород-Дністровської міської державної нотаріальної
контори Одеської області за адресою: Одеська область,
м. Білгород-Дністровський, вулиця Олімпійська,12.

Зміни у порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і
державної реєстрації юридичних осіб, ФОП та громадських формувань

22 січня 2021 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 р. № 34 «Про
внесення змін до Порядку здійснення Міністерством
юстиції контролю за діяльністю у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 990», якою, зокрема, передбачено такі зміни:
- спеціальна перевірка діяльності державного реєстратора в реєстрах не проводиться у разі переведення з посади державного реєстратора на іншу посаду
державного реєстратора в межах одного суб’єкта державної реєстрації чи переведення з посади державного реєстратора на іншу посаду державного реєстратора у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією суб’єкта

державної реєстрації, передачі або делегування повноважень і функцій від одного суб’єкта державної
реєстрації до іншого;
- строк проведення спеціальної перевірки збільшується з 25 днів до 2 місяців;
- у разі коли за результатами спеціальної перевірки
діяльності державного реєстратора в реєстрах в діях
особи виявлено одноразове грубе або неодноразові істотні порушення законів під час проведення реєстраційних дій в реєстрах, а також у разі, коли у Мін’юсту
наявні відомості щодо неодноразового застосування
до такого державного реєстратора протягом останніх
дванадцяти місяців заходів, пов’язаних з тимчасовим
блокуванням чи анулюванням доступу до реєстрів,
зазначена особа вважається такою, що не пройшла
спеціальну перевірку та не може бути призначена на
посаду державного реєстратора;
- у разі виявлення в діях особи порушень порядку
проведення реєстраційних дій, які пов’язані з неправильним застосуванням програмних засобів ведення
реєстрів та/або інших порушень, які не впливають на
права та/або обов’язки відповідних суб’єктів правовідносин, особа може бути визнана такою, що пройшла спеціальну перевірку, за умови підвищення кваліфікації у строки, визначені Мін’юстом;
- у разі виявлення під час здійснення контролю за
діяльністю у сфері державної реєстрації фактів неподання юридичною особою державному реєстратору

визначеної Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань» інформації про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної особи Мін’юст
рекомендованим листом інформує про це керівника
відповідної юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені такої юридичної особи (виконавчого органу), з вимогою щодо необхідності звернення такої особи у місячний строк до Мін’юсту для
складення відповідно до законодавства протоколу
про адміністративне правопорушення, передбачене
ч. 6 ст. 166-11 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
Крім цього, додано новий критерій моніторингу
реєстраційних дій – проведення державним реєстратором реєстраційних дій протягом шести місяців з
дня анулювання, відповідно до закону, доступу такого реєстратора до одного із реєстрів.
Визначено, що за результатами камеральної перевірки складається акт (у разі виявлення фактів порушень установленого законом порядку державної
реєстрації) або довідка (якщо такі порушення відсутні).
Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері
державної реєстрації Управління державної
реєстрації Південного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції

Щодо зміни суб’єктів владних повноважень, зокрема районних державних адміністрацій
Нагадуємо, що на сьогоднішній день триває процес реорганізації районних державних адміністрацій (далі – райдержадміністрації). А тому, відповідно до законодавства України, перехід повноважень, прав та обов’язків (публічно-владне правонаступництво) райдержадміністрацій, що припиняються, до райдержадміністрацій
новоутворених районів здійснюється:
- у разі існування райдержадміністрації в адміністративному центрі новоутвореного району та приєднання до неї райдержадміністрацій, що припиняються, ліквідованих районів – з моменту утворення комісії з реорганізації райдержадміністрації,
що припиняється (далі – комісія з реорганізації);
- у разі утворення на території новоутвореного району райдержадміністрації, в адміністративному центрі якого була відсутня така райдержадміністрація, – з моменту
державної реєстрації райдержадміністрації як юридичної особи публічного права
та утворення комісії з реорганізації.
При цьому наголошуємо, що у райдержадміністрацій, до яких здійснюється таке
приєднання, як були повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на

нерухоме майно та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, так і залишаються.
Крім того, повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців продовжують здійснювати і
виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, і нотаріуси.
А також зазначаємо, що безперебійність процесу надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців гарантується законодавчо закріпленим принципом «екстериторіальності», який полягає у можливості проведення реєстраційних дій будь-яким
суб’єктом державної реєстрації в межах Автономної Республіки Крим, області, міст
Києва та Севастополя за місцезнаходженням нерухомого майна, юридичної особи.
Державна реєстрація фізичних осіб-підприємців проводиться незалежно від їх місцезнаходження.
Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду
скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
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У територіальних міграційних службах України

Процес діджиталізації неминучий

Світ швидкими темпами переходить до епохи знань і творчості з інноваційними цифровими технологіями. Нинішній карантин
довів, що не лише майбутнє залежить від переходу на цифрові технології, а й теперішнє,
з метою економії часу і підвищення продуктивності, оптимізації та покращення комунікацій,змушує реагувати на зміни та діяти
швидко.
31 грудня 2020 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, відповідно до положень якої з 1 квітня 2021 року
інформація про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних
осіб органами реєстрації в електронній формі
передається до відомчої інформаційної системи (ВІС) Державної міграційної служби
України для її подальшої передачі до Єдиного державного демографічного реєстру.
На виконання завдань Уряду Державною

міграційною службою забезпечено реалізацію заходів із впровадження нової версії
публічного сервісу «Реєстр територіальних
громад» на офіційному вебсайті ДМС (публічний сервіс РТГ).
З метою переходу для виконання електронних запитів, які стосуються підтвердження
місця проживання фізичних осіб на території Львівської області, цього тижня відбулися
навчання працівників відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця
проживання міграційної служби Львівщини.
Отож в процесі навчання, в присутності
очільника Львівської міграційної служби
Ярослава Скиби та першого заступника Іванни Іваночко, керівник даного відділу Надія
Дідик, через ВІС ДМС, одразу ж опрацювала
запити, надіслані територіальними органами
міграційної служби України.
Усе вийшло!
Відтепер обмін інформацією між органами
реєстрації, ВІС ДМС, Єдиним державним
демографічним реєстром здійснюватиметься шляхом електронної інформаційної взаємодії. А відомості про реєстрацію/зняття з
реєстрації місця проживання/перебування
фізичних осіб, які накопичено органом реєстрації в старій версії публічного сервісу РТГ
чи отримані з Державного реєстру виборців,
можуть бути імпортовані в нову версію публічного сервісу.
Головне управління ДМС
у Львівській області

Міграційники Миколаївщини та співробітники Миколаївського
пункту тимчасового перебування іноземців провели спільну нараду

На території Вознесенського району Миколаївської
області на базі Державної
Установи «Пункт тимчасового перебування іноземців»
(ПТПІ) проведено спільну
нараду – навчання між співробітниками ПТПІ та працівниками територіального
органу і територіальних
підрозділів УДМС України в
Миколаївській області.
У заході взяли участь: начальник Вознесенського районного відділу УДМС України в Миколаївській області
Лілія Румянцева, головний
спеціаліст Вознесенського
РВ Ольга Сідорова, начальник ДУ ПТПІ Олександр
Терещук та працівники Державної установи ПТПІ.
Метою проведення заходу
було посилення взаємодії
між службами, обговорення

деяких робочих моментів з
процедури документування іноземців – порушників
міграційного законодавства
та осіб без громадянства під
час поміщення в ДУ ПТПІ
з метою проведення процедури встановлення особи
та в подальшому прийняття
відповідного рішення щодо
порушників міграційного законодавства України.
Далі начальником Вознесенського районного відділу УДМС України в Миколаївській області Лілією
Румянцевою та головним
спеціалістом Вознесенського РВ Ольгою Сідоровою
було проведення навчання
для працівників ПТПІ щодо
здійснення документообігу
через систему електронного
документообігу
«Мегаполіс».

Наприкінці зустрічі між
присутніми було досягнуто
порозуміння та прийнято рішення посилити співпрацю
між службами.
Нагадуємо, що відповідно
до законодавства України до
пунктів тимчасового перебування іноземців (ПТПІ) поміщуються за рішенням суду
особи, які не мають підстав
для перебування в Україні та
не виконали рішення міграційної служби про примусове повернення. Зазначені
особи перебувають у ПТПІ
до завершення ідентифікації
та організації примусового
видворення.
Відповіді на усі питання
щодо правил перебування
на території України можна
отримати на , на сторінці
УДМС України в Миколаївській області у соціальній
мережі Facebook, за телефоном гарячої лінії Управління – (0512) 49-81-81 або
звернувшись з письмовим
зверненням на електронну
адресу УДМС України в
Миколаївській області mk@
dmsu.gov.ua.
Управління ДМС
у Миколаївській області

Представлення результатів роботи на
розширеному засіданні Колегії ДМС України в
Житомирській області

Було проведено розширене засідання Колегії ДМС України в Житомирській області для обговорення
результатів роботи за 2020 рік. Були
присутні керівники територіальних
та структурних підрозділів.
Робота Колегії розпочалась із привітань працівників, їх відзначення
та урочистого вручення відомчих
заохочувальних відзнак ДМС та
МВС за зразкове виконання службових обов’язків, особливо важливих
доручень; високий професіоналізм;
особистий внесок при виконанні завдань, покладених на ДМС України.
Очільник Управління Анатолій Федорчук представив результати роботи УДМС за основними напрямами
діяльності. Керівники структурних
підрозділів та головні спеціалісти
УДМС презентували аналіз та звіт за
наступними питаннями:
документування іноземців та осіб
без громадянства;
про результати роботи територіальних підрозділів УДМС з протидії нелегальній міграції;
про результати роботи територіальних підрозділів УДМС щодо

реалізації законодавства з питань громадянства;
проблемні питання застосування міграційного законодавства в
УДМС;
дотримання антикорупційного законодавства працівниками УДМС та
його територіальних підрозділів та
підготовка до процесу декларування
за 2020 рік;
розгляд документів в СЕД «Мегаполіс» та стан роботи зі зверненнями громадян;
проведення організаційних заходів
з пожежної безпеки в суб’єктах господарювання УДМС.
Під час роботи Колегії було проведено кількісну та якісну оцінку
результатів практичної діяльності за
2020 рік, предметно проаналізовано
проблемні питання, що виникають
у роботі підрозділів, запропоновано
шляхи їх вирішення.
У процесі спільного обговорення
пріоритетних завдань на 2021 рік
заплановано ряд кроків для більш
ефективної роботи УДМС.
Управління ДМС
в Житомирській області

Плідна співпраця: Регіональний центр безоплатної
вторинної правової допомоги підбив підсумки своєї
діяльності за минулий рік
Надання безоплатної вторинної
правової допомоги – це вид державної гарантії, що полягає у забезпеченні рівних можливостей
для доступу осіб до правосуддя,
форма підтримки для малозабезпечених осіб та людей, які потрапили у скрутне становище і потребують захисту своїх прав у суді за
кошти державного бюджету.
Нещодавно Регіональний центр
з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Донецькій
та Запорізькій областях провів

Регіонального центру Павло Наливайко зазначив, що показовим у
практиці інституції став минулорічний випадок, коли, у співпраці
з Управлінням міграційної служби області, паспортом громадянина України було документовано
28-річного жителя Запоріжжя,
який не мав навіть свідоцтва про
народження та залишився сам на
сам з бюрократичною тяганиною,
що заважало йому реалізувати свої
права як громадянина.
Загалом, Державна міграційна

публічну презентацію результатів
своєї діяльності і підпорядкованих
йому місцевих центрів за 2020 рік.
На захід було запрошено гостей:
начальника УДМС в Запорізькій
області Олександра Харіну та начальника відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Олену Данько.
Під час свого виступу директор

служба області постійно співпрацює з Регіональним центром
БВПД в питаннях юридичного
консультування і роз’яснення з
правових питань під час роботи як
з громадянами України, так і з іноземцями.
Управління ДМС
у Запорізькій області

Про здобутки та плани говорили на Суспільному радіо Дніпра

Привітали радіо Дніпропетровської області з 95-річчям. Напередодні відзначення цієї
дати міграційників запросили взяти участь у
проекті в прямому ефірі.
Світ радіо зазвичай невидимий, його мож-

на тільки почути. Тут є мікрофони, студії,
апаратні, пульти та кнопки, коридори, ньюзруми та кабінети. І є голоси, що звучать
крізь приймачі та в навушниках. Цим голосам ми віримо, прислухаємось до них. Радіо
це сильні емоції, найголовніша з яких — любов.
Ми пишаємося багаторічною дружбою з
працівниками суспільного радіо Дніпра та з
задоволенням беремо участь у різних проєктах. От зовсім нещодавно розповіли в радіоефірі про здобутки міграційної служби за
минулий 2020 рік та поділилися новинами i
планами на майбутнє.
Головне управління ДМС
у Дніпропетровській області

У територіальних міграційних
службах України

У Міністерстві соціальної
політики України
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Координаційна нарада з представниками
правоохоронних органів

З метою налагодження міжвідомчої взаємодії та координації зусиль, спрямованих
на виявлення порушників міграційного законодавства, було проведено зустріч працівників Державної міграційної служби,
Служби безпеки України, Патрульної поліції, Управління муніципальної інспекції
Тернопільської міської ради та ВБЗПТЛ
ГУНП в Тернопільській області.
У ході наради заступник начальника
Управління – начальник відділу у справах
іноземців та осіб без громадянства Тетяна

Лобач роз’яснила, що міграційна служба
готова до співпраці при визначені правового статусу іноземців, які підозрюються
у вчиненні правопорушень на території
України, а також до негайного притягнення зазначених осіб до адміністративної
відповідальності у випадку порушення
ними міграційного законодавства та вжиття заходів щодо залишення останніми території України. Відтак вона запропонувала проведення семінарських занять для
роз’яснення питань законності перебування іноземців на території України.
Начальник УДМС України в Тернопільській області Ярослав Давибіда, підбиваючи підсумки наради, наголосив на
необхідності належної організації та проведенні спільних скоординованих заходів
з метою виявлення та притягнення до
відповідальності порушників міграційного законодавства на території області. Наприкінці заходу він подякував усім присутнім за конструктивну зустріч.
Управління ДМС
в Тернопільській області

Працівники УДМС Рівненщини взяли участь в
онлайн-нараді

Засобами Google Meet відбулася
онлайн-нарада в УДМС України в Рівненській області за участю керівників структурних та структурних територіальних
підрозділів Управління.
До наради долучилася заступник директора Департамента з питань реєстрації,
паспортизації та реєстрації ДМС України Олена Палієнко, яка деталізувала
застосування постанови Кабінету Міністрів України ДМС України № 207 від
02.03.2016 «Про затвердження Правил
реєстрації місця проживання та Порядку
передачі органами реєстрації інформації
до Єдиного державного демографічного
реєстру» зі змінами від 28.12.2020, та окреслила перспективи найближчих кроків
щодо удосконалення діяльності служби.
Зокрема обговорили правила реєстрації
місця проживання і передачі електронної

інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування
фізичних осіб з реєстрів територіальних
громад до Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР).
Управління ДМС
у Рівненській області

Робоча зустріч міграційників та освітян Херсонщини

Завідувач Великоолександрівського РС
УДМС Вікторія Семержій та директор
Калинівської спеціальної школи Херсонської обласної ради Руслана Шешеня провели спільну зустріч з приводу
оформлення паспортів громадянина
України вперше при досягненні особою 14-річного віку. На цій зустрічі обговорено усі аспекти щодо оформлення
ID-картки вперше учнями Калинівської
спеціальної школи. Заклад середньої
освіти забезпечує здобуття першого та
другого рівня повної загальної середньої
освіти особам з особливими освітніми
потребами, що зумовлені порушеннями
інтелектуального розвитку.
Діяльність цієї школи сприяє засвоєнню громадянської етики та моралі учнями, розвитку міжособистісного спілкування. Головна його мета – створення
умов для здобуття середньої освіти. А
наше головне завдання – реалізація прав
цих учнів через отримання паспортного
документа.

Так, троє вихованців Калинівської спеціальної школи віком від 15 до 17 років
уже здійснили оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки.
Підрозділ і надалі сприятиме в оформлені паспортних документів, зокрема вихованцям зазначеної школи.
На тлі вступної кампанії із попередньою реєстрацією на ЗНО у 2021 році
запрошуємо до підрозділів міграційної
служби у Херсонській області для своєчасного та якісного оформлення ID-карток вперше. Знайомтесь з інформацією
на наших інтернет-ресурсах за посиланням https://dmsu.gov.ua/services.html
Нагадаємо, що на період дії карантину
Ви можете звернутися для оформлення
такої послуги до будь-якого підрозділу
за місцем перебування. Бережіть своє
здоров’я та здоров’я оточуючих, дотримуйтеся рекомендацій МОЗ.
Управління ДМС
в Херсонській області

На засіданні Уряду затверджено Державну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025
року.
Програмою передбачені наступні
кроки.
Вперше будуть розроблені типові
програми для постраждалих осіб та
відповідні програми для дітей-кривдників з методичними рекомендаціями їх виконання; форми статистичної
звітності тощо.
Державною програмою передбачено
розширення мережі, зокрема додатково буде створено 450 спеціалізованих
служб підтримки постраждалих осіб
(притулків, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, денних
центрів соціально-психологічної допомоги/ спеціалізованих служб первинного
соціально-психологічного
консультування).
Вже в 2021 році передбачено проведення судових засідань у дружньому
до дитини оточенні.
До 2022 року передбачено оновлення Державних стандартів щодо забезпечення включення до компонента
дошкільної, початкової, середньої,
професійної, вищої освіти положень
ціннісних орієнтирів ненасильницької
поведінки.
Кожен рік передбачено проходження
125 особами психологічної програми
підготовки суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих по реалізації норм права в
інтересах постраждалої дитини з урахуванням міжнародних стандартів та
рекомендацій.
Запроваджено заходи забезпечення
індивідуального підходу до допиту дітей незалежно від їх статусу у кримінальному провадженні.
Передбачено залучення бізнесу в
розбудову системи запобігання та протидії насильству та/або насильству за
ознакою статі, в тому числі запобігання насильству в трудових колективах,
як частини корпоративної соціальної
відповідальності.
Створено кабінети первинної допомоги постраждалим особам на базі закладів охорони здоров’я.
Програма забезпечить створення
системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству
за ознакою статі на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях

з врахуванням стандартів Конвенції
Ради Європи «Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами», яку ратифіковано 46 країнами
та Європейським Союзом.
Орієнтовний обсяг видатків, передбачених на реалізацію державної програми протягом 2021-2025 років, становитиме:
з державного бюджету – 833 083,7
тис. грн;
з місцевих бюджетів – 391 180,9 тис.
грн;
з інших джерел – 102,0 тис. грн.
Довідково
Станом на 01.01.2021 в Україні створені та функціонують 33 притулки у
18 областях та м. Києві, 304 мобільні бригади соціально-психологічної
допомоги постраждалим особам, 10
денних центрів соціально-психологічної допомоги постраждалим особам.
Усі ці спеціалізовані служби підтримки направлені на надання соціальних
послуг, у тому числі тимчасового притулку особам, постраждалим від домашнього насильства та насильства за
ознакою статі.
Вперше з січня 2020 року на базі
державної установи «Урядовий контактний центр” запрацювала урядова
«гаряча лінія» 15-47 для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за
ознакою статі, насильства стосовно
дітей. Станом на 01.01.2021 року на
«гарячу лінію» 15-47 надійшло 29 344
звернень.
Протягом 2020 року суб’єктами взаємодії зафіксовано 211 362 звернення
з приводу домашнього насильства,
що на 61,9 % більше, у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року
(130 514 звернень), з них:
- від дітей надійшло 2 765 звернень,
що становить 1,3 % від загальної кількості;
- від жінок – 180 921 звернення, що
становить 85,6 % від загальної кількості;
- від чоловіків – 27 676 звернень, що
складає 13,1 % від загальної кількості
звернень.
Обліковано 262 звернення щодо вчинення домашнього насильства стосовно осіб з інвалідністю.
Прес-служба
Міністерства соціальної політики
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Актуально

Посаду енергетичного омбудсмена важливо запровадити під час лібералізації
енергетичних ринків

Хто розглядає скарги споживачів
енергетичних та комунальних послуг? Як вирішуються суперечки
між споживачами і монополістами? У багатьох країнах світу із цими
питаннями громадяни можуть
звертатися до енергетичного омбудсмена. Про запровадження такої
посади в Україні йдеться вже кілька
років. Чи підвищить це захист прав
споживачів у сфері енергетики?
Про це розповідає народний депутат України 8-го скликання, екс-заступник міністра енергетики та
захисту довкілля України, експерт
USAID Проєкт енергетичної безпеки Олексій Рябчин.
Свого часу він став автором законопроєкту «Про енергетичного омбудсмена», зареєстрованого у Верховній
Раді України в 2017 році. Документ
був схвалений профільним Комітетом з питань паливно-енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, проте депутати попереднього скликання не встигли розглянути його у сесійній залі. Зараз,
за словами експерта, відповідний законопроєкт особливо актуальний, а в
його прийнятті зацікавлені усі гравці
ринку.
– Посада енергетичного омбудсмена існує в багатьох країнах світу. Як
виникла ця практика і які обов’язки
покладаються на таку людину?
– У кожній країні інститут енергетичного омбудсмена запроваджувався
по-різному. Десь це була ініціатива
парламенту, десь – уряду, десь – громадських об’єднань, десь – навіть бізнесу. Тому що це зручність не лише
для споживача, але й для бізнесу. Наприклад, інколи споживачі, не знаючи
про певні законодавчі чи регламентні зміни, атакують компанії чи їхні
кол-центри. А енергетичний омбудсмен може допомогти в цій ситуації
шляхом досудового врегулювання
спорів. Тому компаніям це також вигідно.
Енергетичні омбудсмени працюють
у таких країнах, як Велика Британія, Іспанія, Франція, Бельгія, Грузія,
в азійських країнах та в Австралії.
Становлення цієї інституції проходило по-різному, але лінія одна: захист
прав споживачів та вирішення спорів. Чому в Україні сьогодні, на жаль,
приділяється недостатньо уваги.
– Наскільки актуальною є проблема захисту споживачів енергетичних та комунальних послуг в Україні?
– Питання захисту прав споживачів актуальне завжди, а нині, під час
реформування енергетичних ринків,
– особливо. Шлях, який наші сусіди,
країни Східної Європи – наприклад,
Польща, Румунія, Словаччина – пройшли десь 20 років тому, ми проходимо зараз. Це болісний етап трансформації

сфери, де, на превеликий жаль, домінують інтереси великих компаній, які
можуть лобіювати вигідні їм зміни.
А ось тих, хто професійно відстоював би інтереси малого, середнього
бізнесу або людей, які споживають
електроенергію чи газ вдома, – немає.
Тому переконаний, права споживачів
можуть бути підсилені створенням
інституції енергетичного омбудсмена.
Інститут енергетичного омбудсмена
і зобов’язання уряду його запровадити прописані в законах про ринок
електричної енергії, про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання на ринках енергетики та комунальних послуг. Також європейські
директиви рекомендують захист прав
споживачів у цій сфері. Тим паче, що
зараз іде підсилення європейського
законодавства, де йдеться про захист
вразливих споживачів, про боротьбу з
енергетичною бідністю.
– У статусі народного депутата
8-го скликання ви стали автором
законопроєкту про енергетичного
омбудсмена в Україні. Які основні
засади цього документа?
– Цей законопроєкт розроблявся разом із громадським сектором, із міжнародними донорами, із НКРЕКП, із
енергетичними компаніями. Наприклад, ми вивчали досвід роботи контакт-центрів компаній і те, як вони
реагують на певні скарги. Вивчали
також досвід роботи бізнес-омбудсмена, досвід уповноваженого із захисту прав споживачів тощо.
Запрошували енергетичних омбудсменів із інших країн, проводили
круглі столи. Наприклад, дуже цікавим виявився досвід енергетичного
омбудсмена в Грузії: ми навіть запозичили деякі речі до нашого законопроєкту, як-то можливість подавати
скарги онлайн.
Основним
у законопроєкті про
енергетичного омбудсмена було те,
що це безкоштовна послуга, яка фінансується за рахунок регуляторних
внесків компаній – як фінансується
наш незалежний регулятор НКРЕКП.
Ми просто взяли і невеликий відсоток
виділили на штат енергетичного омбудсмена. Тобто для людей, для малого й середнього бізнесу це абсолютно
безкоштовно.
Зазвичай у великих компаній є штат
юристів, є всі можливості захищати свої інтереси і представляти їх
у владі. Однак хочеться, щоб це не
спотворювало конкуренцію. Приміром, щоб не виникала ситуація, коли
ти поставив собі лічильник, а тобі
якось неправильно нарахували тариф
у платіжці, ти хочеш поскаржитися, а
тебе відфутболюють. У нас динамічне законодавство, яке постійно змінюється, багато людей не можуть за
ним стежити, і саме енергетичний омбудсмен міг би допомогти. Такий собі

посередник та арбітр між людьми і
бізнесом, між людьми і владою.
І що дуже важливо – це позасудовий
захист прав споживачів. Якщо у вас
виник конфлікт із компанією-постачальником, ви можете піти до суду,
заплатити мито, займатися процесом, якщо є бажання та час. Але у нас
люди зазвичай не йдуть до суду, тому
що, або не вірять судовій системі, або
для них це дуже важко.
У відповідь на звернення омбудсмен
може порадити: із цього питання треба йти до суду, ви обов’язково переможете, тому що маєте залізобетонні
аргументи. Або може до постачальної
компанії звернутися і сказати: ось тут
споживач правий, я раджу йому звернутися до суду, або сам звернуся до
відповідних органів, і ми відстоїмо
права споживача. Тому ви повинні
виправити вашу помилку. Також омбудсмен може розглянути скаргу і винести рішення, яке буде визнаватися
сторонами.
– Як виглядатиме захист прав
споживачів у разі запровадження
посади енергетичного омбудсмена?
Чи діятиме омбудсмен виключно за
заявами громадян? Чи матиме право проводити перевірки або моніторинг із власної ініціативи?
– Усе залежатиме від тих повноважень, які будуть закладені в законі, і
ці повноваження дискутуватимуться.
Є безліч моделей, за якими працює
омбудсмен. Це потужна інституція,
але вона точно не повинна втручатися
в діяльність незалежного регулятора,
наприклад в питання тарифоутворення. Але він має бути достатньо потужним гравцем, щоб його голос був
почутий нарівні з голосом монопольних компаній, які працюють на цьому
ринку.
І це особливо важливо зараз, коли
формуються ринкові правила, які діятимуть ще довго. У момент формування цих правил ми бачимо диспропорцію з погляду споживача. Наприклад,
у країнах ЄС діють потужні спілки,
які захищають інтереси споживачів,
маленьких компаній. У нас такого, на
жаль, немає. У нас питання, пов’язані зі споживачами чи з тарифам, дуже
сильно політизовані. Люди незадоволені тарифами, незадоволені якістю
послуг, однак донести це можуть через політиків: місцевих або загальноукраїнського рівня. Тому це питання політизується. Дуже хочеться, щоб
це питання перейшло у професійну
дискусію.
– Чи можете навести кілька практичних кейсів із досвіду енергетичних омбудсменів інших країн?
– Треба враховувати стан розвитку
ринків, тому що проблеми, які існують на ринках західних країн, поки
що неактуальні для України. Наприклад, на західних ринках часто розглядають питання про перехід від одного постачальника енергії до іншого,
про борги, які залишилися. У нас ця
практика тільки започатковується.
Більш актуальні для українського
ринку якісь нахабні зловживання:
коли за лічильником у людей значиться одне, а постачальники нараховують
якісь додаткові речі, які потім треба
оскаржувати через суд. Або коли споживача незаконно відключають від
енергоносія.
Тобто порушення більш побутові, і
культура стосунків між споживачами
та постачальниками тільки встановлюється. І такий посередник, як енергетичний омбудсмен, може зробити
це спілкування більш комфортним,

діючи на боці споживачів.
Варто підкреслити ще одну важливу
функцію: енергетичний омбудсмен у
нашому законопроєкті мав подавати річний звіт до Верховної Ради, у
якому узагальнював би проблеми, з
якими звертаються споживачі. Тобто
якщо з 50 тисяч скарг 20 тисяч припадає на одну тематику – наприклад
про лічильники – це означає, що людям незручно, щось неправильно врегульовано. Тоді омбудсмен сигналізує
про необхідність такого врегулювання, звертається до законодавця або до
уряду. Це теж важлива функція енергетичного омбудсмена.
– Якою є позиція енергетичних
компаній, які надають послуги населенню, стосовно запровадження
посади енергетичного омбудсмена?
– Спочатку дуже обережно ставилися. Бізнес не любить швидких
змін, він любить, коли середовище
стабільне. Однак коли компанії зрозуміли суть змін, то багато хто став
їх підтримувати. Тому що у них теж
є проблеми, є скарги споживачів, є
величезний штат для опрацювання, і
якби з’явилася інституція, яка б допомагала покращити такі послуги,
– для компаній це теж було би корисно. Їм не довелося би витрачати
кошти в судах, якби була можливість
врегулювати конфлікт у досудовий
спосіб.
– Якщо говорити про інші, більш
конкурентні ринки, то там у захисті прав споживачів безпосередньо
зацікавлені самі гравці ринку. Якщо
мені не подобається обслуговування в цьому банку, я перейду до
іншого, якщо не подобається цей
магазин – то ходитиму до іншого.
В енергетичній сфері ми зазвичай
прив’язані до когось із монополістів. Які стимули у них, щоб посилювати захист прав споживачів?
– Під час євроінтеграції ми переходимо до іншої філософії, де електроенергія або газ, або тепло є не
тільки товаром. Ти продаєш не просто товар, – ти ще продаєш і додаткову послугу, продаєш зручність. І
компанії будуть трансформуватися в
цьому напрямку, я впевнений.
Пам’ятаю, коли я був у Великій
Британії студентом, у мене були чотири оператори газу й електроенергії, до яких я міг під’єднатися. Їхні
тарифи відрізнялися не дуже сильно, але я обрав тариф, який був на
декілька пенсів дешевший, тому що
компанія надсилала не паперові рахунки, а електронні, і заощаджувала
на поштових послугах.
Інші постачальники також займалися інноваціями, щоб бути привабливими для споживача. Впевнений, що
і українські компанії рухатимуться в
цьому напрямі. А енергетичний омбудсмен стежитиме: де більше скарг,
на яку компанію? Можливо, на щось
варто звернути більше уваги? В якому регіоні?
Побудова конкурентного ринку займатиме певний час. Звісно, багато
залежатиме і від законопроекту про
енергетичного омбудсмена, і від підзаконних актів. А ще більше – від
людини. Можна прописати будь-які
закони, будь-яку регуляцію, але все
вирішують люди. Їхня енергія, їхня
пристрасть, любов до своєї справи.
Якщо омбудсмен дійсно буде чуйним
до людей і бажатиме їм допомогти, –
вірю в успішність цієї ідеї.
Інтерв’ю провела
власкор газети
Ліна Кущ

Нелегальна міграція
Іноземця з кримінальним минулим видворили з Києва

Норвежцю, який у рідній країні вже відбував
покарання за насильницькі злочини, заборонили в’їзд в Україну на три роки.
Столичні поліцейські каналами Інтерполу отримали інформацію про можливе перебування

у Києві іноземця, який, за інформацією поліції
Королівства Норвегія, раніше неодноразово
притягувався до кримінальної відповідальності за насильницькі злочини. До того ж у своїх
акаунтах в соціальних мережах чоловік висловлювався про наміри скоєння ряду тяжких
злочинів на території України.
Правоохоронці відразу розпочали пошуки
іноземця і протягом доби їм вдалося розшукати його у одному із хостелів столиці.
За поданням Національної поліції, Центральним міжрегіональним управлінням ДМС у м.
Києві та Київській області прийнято рішення
про видворення іноземця з кримінальним минулим з території України із забороною в’їзду
на три роки.
Центральне міжрегіональне управління
ДМС у м. Києві та Київській області

В рамках проведення профілактичних заходів щодо додержання законодавства України
у міграційній сфері, працівниками Управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії Головного
управління ДМС України в Харківській області спільно зі співробітниками Управління
боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП в Харківській області
здійснено перевірку законності перебування
іноземних громадян на території України на
ринку «Барабашово».
У результаті перевірки виявлено чотирьох

іноземних громадян, які порушили правила
перебування в Україні. Відносно правопорушників складено адміністративні протоколи та вирішується питання про примусове
повернення деяких громадян до країн походження.
Харківська область бере активну участь у
заходах, спрямованих на протидію неврегульованій міграції та перевірку дотримання
іноземцями та особами без громадянства
встановлених правил перебування на території України.
ГУ ДМСв Харківській області

Співробітники відділу міграційного контролю Головного управління ДМС України в
Одеській області спільно із військовослужбовцями Національної гвардії, працівниками Національної поліції провели заходи, які
спрямовані на виявлення правопорушень у
сфері міграційного законодавства.
Перевірку було здійснено на продовольчому

ринку «Привоз», який знаходиться в історичному центрі міста Одеси.
Внаслідок перевірок в міграційну службу
було запрошено 10 іноземців, які є громадянами Узбекистану.
За результатами роботи:
• Відносно одного іноземця прийнято рішення про примусове повернення в країну
походження або третю країну, відповідно до
ст. 203 КУпАП.
• Одного громадянина Узбекистану співробітники міграційної служби передали правоохоронним органам, у зв’язку з порушенням
ним ст. 332-2 Кримінального кодексу України
(Незаконне перетинання державного кордону України);
• Також складено 4 протоколи за ч. 1 ст. 203
КУпАП , а саме – за працевлаштування без
відповідного дозволу на працевлаштування.
Головне управління ДМС
в Одеській області

У Харкові здійснено перевірку законності перебування іноземних
громадян на території України

№ (0 2) 2 2 8 ,
л ю т и й 2 0 21

Харківські міграційники виявили
нелегальних мігрантів
Під час проведення профілактичних заходів із виявлення нелегальних мігрантів на території Харківської області співробітниками
Управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції
та реадмісії Головного управління
ДМС України в Харківській області
виявлено двох іноземних громадян,
які незаконно перебували на території України.
Порушників притягнуто до адміністративної
відповідальності
відповідно до українського законодавства. Крім того, судом прийнято
рішення про примусове видворення вищевказаних осіб з території
України. 11 січня даних громадян
поміщено до Чернігівського пункту
тимчасового тримання іноземців та

Зусиллями працівників підрозділу з протидії Виявлено 17 випадків порушення законодавнелегальній міграції, реадмісії та видворення, ства про правовий статус іноземців та осіб без
співробітників районних структурних підроз- громадянства.
ділів УДМС у Чернівецькій області впродовж До адміністративної відповідальності присічня 2021 року виявлено 10 неврегульованих тягнуто:
мігрантів з Молдови, Румунії, Азербайджану, • за ст. 203 КУпАП – 14 осіб;
Узбекистану, РФ, Грузії та Канади. Стосовно • за ст. 204 КУпАП – 1 особу;
усіх іноземців прийнято рішення про примусо- • за ст. 205 КУпАП – 1 особу;
ве повернення: трьом особам заборонено в’їзд •за ст. 206 КУпАП – 1 особу.
на територію України, один неврегульований
Управління ДМС
мігрант тимчасово перебуває у ПТПІ.
у Чернівецькій області

Правоохоронці Львівщини у
встановленому
законодавством
порядку передали працівникам
відділу міграційного контролю та
адміністративного провадження
Державної міграційної служби
Львівської області трьох затриманих незаконних мігрантів – громадян Республіки Грузії.
При перевірці документів встановлено, що молоді люди, віком
34-36 років, потрапили на територію України ще у лютому 2019
року, проте за дозволом про продовження терміну перебування на
території нашої держави в міграційну службу не зверталися. Також невідомі їх джерела існування,
мета та підстави для подальшого перебування в Україні. Відтак
іноземці могли становити загрозу
як національним інтересам нашої
держави, так і для її мешканців.
За перевищення дозволеного строку перебування в Україні
на підставі статей 3 та 26 Закону
України «Про правовий статус іно-

Під час проведення профілактичних заходів із виявлення нелегальних мігрантів на
території Волинської області співробітники
Управління міграційної служби спільно з
працівниками Національної поліції затримали громадянина Грузії, котрий незаконно
перебував на території України.

земців та осіб без громадянства»
на порушників складено протокол
про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 203 КУпАП та
накладено стягнення в сумі 2500
гривень на кожного.
Для іноземців встановлено термін, у який вони зобов’язані покинути територію нашої країни.
У законний спосіб громадяни
держав з безвізовим порядком
в’їзду можуть тимчасово перебувати на території України не більше, ніж 90 днів протягом 180 днів,
якщо інший строк не визначено
міжнародними договорами.
З умовами легалізації перебування у нашій країні можна ознайомитись на офіційній сторінці
ДМС України: https://dmsu.gov.
ua/poslugi/dokumentuvannyainozemcziv.html.
До уваги мешканців нашого
краю!
Про порушення міграційного законодавства у Львівській області
можна повідомити:
• за телефоном «гарячої лінії»
0800 30 88 77;
• на Facebook Messenger сторінки «Міграційна служба Львівської
області»;
• за телефонами територіальних
підрозділів на офіційній сторінці
ДМС України: https://dmsu.gov.ua/
lviv/pidrozdily.html чи у будь-який
інший зручний для вас спосіб.
Головне управління ДМС
у Львівській області

Міграційна служба та міграційна поліція Рівненщини
видворили за межі країни іноземця

У Луцьку затримали неврегульованого мігранта з Грузії
Чоловік 1976 року народження прибув до
України 2018 року та одружився з лучанкою.
Завдяки шлюбу, був документований посвідкою на проживання в Україні. Останні роки
за поновленням документів до міграційної
служби не звертався, чим порушив законодавство України.
За час нелегального перебування іноземець
неодноразово вчиняв адміністративні правопорушення.
Відповідно до чинного законодавства, порушника притягнуто до адміністративної відповідальності. Крім того, прийнято рішення
про примусове видворення цієї особи з території України із забороною в’їзду терміном на
три роки.
Управління ДМС
у Волинській області

осіб без громадянства для здійснення процедури їх примусового видворення.
Профілактичні заходи із виявлення нелегальних мігрантів на території Харківської області тривають.
Головне управління ДМС
в Харківській області

Троє громадян Грузії зобов’язані покинути
територію України

Міграційний рейд на ринку «Привоз»

У січні на Буковині було виявлено 10 неврегульованих мігрантів
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На підставі ухвали Рівненського
міського суду працівники міграційної служби та міграційної поліції
Рівненщини примусово видворили
жителя Молдови з території України

через пункт пропуску державного
кордону в селі Мамалига Новоселицького району Чернівецької області.
Іноземець неодноразово притягувався до відповідальності за порушення адміністративного та міграційного законодавства України
і перебував у Волинському пункті
тимчасового перебування іноземців (ПТПІ) з метою подальшого
примусового видворення.
Згідно зі ст. 30 Закону України
«Про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства» від 22
вересня 2011 року № 3773-VI іноземцю заборонено в’їзд в Україну
терміном на 5 років.
Управління ДМС
у Рівненській області
Сторінку підготував Іван Супрун
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Спортивні новини

Одеська тенісистка Світоліна обійшла чемпіонку з Чехії по очках у
рейтингу, і тим самим здобула титул «5-ї ракетки світу». При цьому
Президент України Володимир Зеленський удостоїв українку звання
«Заслужений діяч спорту».

Четвірка українських біатлоністів, у складі Руслана Бригадира, Андрія Доценка, Тараса Лесюка, Богдана Цимбала посіла друге місце в
естафеті на Кубку IBU.

Донецький «Шахтар» вдруге обіграв ізраїльський «Маккабі» з рахунком 1:0. Спільний рахунок становить 3:0. Отже український футбольний клуб пройшов до 1/8 фіналу Кубку Європи.

У Загребі завершився Гран-прі з греко-римської боротьби, де українці вибороли чотири нагороди – дві золоті, по одній срібній та бронзовій. У загальному
заліку Україна посіла друге місце, поділивши його з командою із Узбекистану. Очолила турнірну таблицю збірна Туреччини, яка виборола дві золоті, дві
срібні та чотири бронзові нагороди.

Київське Динамо вслід за Шахтарем пробилося в 1/8 фіналу Ліги Європи, обігравши на виїзді Брюгге з рахунком 1:0.

Турнірна таблиця: Чемпіонат України – Прем’єр-ліга 2020/2021
Україна розгромила Угорщину і виграла групу у відборі на Євробаскет-2022.
У Палаці Спорту господарі обіграли угорців з рахунком 97:63, що дозволило
Україні потрапити до групи відбору. Угорщина - Україна - 63:97 (20:24, 14:26,
11:27, 18:20).

На чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці відбулися заключні
гонки - жіночий і чоловічий мас-старти.
У дівчат Україну представляли Олена
Підгрушна і Дар’я Блашко, які зайняли
12-те і 29-те місця відповідно. У гонці перемогла австрійка Ліза Тереза Хаузер.
Український тенісист Ілля Марченко піднявся на 36 позицій у
світовому рейтингу і тепер займає 176-й рядок. Він випередив Сергія Стаховського (192-е
місце) і офіційно став першою
ракеткою країни. Це стало можливим після тріумфу Марченка
на Челленджері Biella Challenger
Indoor 1 в Італії.

Український боксер Берінчик має
намір провести бій з кривдником
Ломаченка. Нагадаємо, 18 жовтня в
Лас-Вегасі Ломаченко одноголосним
рішенням суддів програв Лопесу (119109, 117-111, 116-112). Василь втратив
свої пояси WBA Super, WBC Franchise
і WBO. Лопес став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі...
Сторінку підготувала Анастасія Супрун

Здоров’я нації та національні страви
В Україні розпочалася вакцинація проти COVID-19

24 лютого в Україні розпочалася перша
хвиля національної програми вакцинації
проти COVID-19. О 7 ранку перші партії
вакцини AstraZeneca (Covishield) виробництва індійського підприємства Serum
Institute вирушили в регіони України.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Україна забезпечена вакциною для
першого і другого етапу вакцинації. Тож
сьогодні розпочинається процес вакцинації. Перші вакцини вже вирушили у
регіони України», – розповів Степанов.
В межах першої хвилі вакцинації щеплення будуть робити препаратом компанії AstraZeneca, виробленим фармакологічним підприємством Serum Institute в
Індії. Перша партія вакцини AstraZeneca
кількістю 500 тисяч доз прибула до України 23 лютого.
Україна отримає ще 1,5 мільйона доз
вакцини AstraZeneca з Індії та 4 мільйони
доз в межах ініціативи COVAX.

Крім того, найближчим часом МОЗ очікує на поставки вакцин від низки інших
світових виробників:
Pfizer – 100 тисяч доз;
Sinovac – 2 мільйони доз;
Novavax – 10 мільйонів доз, які вже законтрактовані, та 5 мільйонів додаткових
доз, про поставки яких наразі ведуться
переговори.
«Ми повністю виконали усі свої обіцянки. Вакцинація в Україні розпочалася в
лютому. Програма Вакцинації виконується в планові терміни та згідно з дорожніми картами МОЗу», – підсумував
Степанов.
Що відомо
До України прибула перша партія
вакцини проти коронавірусу Oxford/
AstraZeneca
(Covishield)
виробника
Serum Institute India. Вантаж до аеропорту «Бориспіль» доставив літак Турецьких авіаліній.
Вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield)
було зареєстровано для екстреного використання в Україні 23 лютого.
21 лютого міністр охорони здоров’я
Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тисяч
вакцин AstraZeneca (CoviShield) із заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Міністерство охорони здоров’я розробило інтерактивну карту з пунктами безкоштовного тестування на COVID-19.
У Міністерстві охороні здоров’я сформували поіменні списки медичних працівників, які підпадають під першу чергу
вакцинації проти COVID-19. Зокрема,
першими щепитимуть членів мобільних
бригад.
suspilne.media

Смачний та простий в приготуванні десерт «Мозаїка».
Довго на столі не залежується

Желе обожнюють діти та дорослі, бо цей
легкий та смачний десерт поліпшує настрій. Приготувати десерт «Мозаїка» можна у кольоровій гамі з трьох, чотирьох та
більше кольорів.
Складові:
• Молоко згущене – 500 мл.;

• Питна вода – 900 мл.;
• Харчовий желатин –20 гр.;
• Желе вишневе, лимонне та з ківі –3 пак.
Спосіб приготування:
1. Окремі ємності наповніть желе з різних
пакетів, залийте їх водою за інструкцією,
розмішайте та залиште для охолодження.
2. Потім перенесіть до холодильника,
щоб воно добре застигло.
3. Залийте харчовий желатин 50 мл води
та залиште на 15-20 хвилин, щоб добре набряк.
4. Потім на водяній бані нагрійте його,
розчиніть до однорідності та змішайте зі
згущеним молоком.
5. Візьміть в холодильнику ємності з
желе, поріжте його квадратиками, висипте
в роз’ємну форму, перемішайте між собою
та залийте сумішшю желатину.
6. Перенесіть торт до холодильника для
застигання.
Приємного апетиту!
facedobra.com
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Як квіти можуть поліпшити емоційне здоров’я?
За даними дослідження, яке проводилося Державним університетом
Нью-Джерсі, одним з найефективніших
засобів поліпшення емоційного стану є
квіти. Так-так, ці рослини викликають
позитивні емоції однією своєю присутністю, підсилюють наше почуття
задоволеності своїм життям і навіть
змінюють нашу поведінку. Спеціалісти
вирішили поділитися своїми знаннями і
розповісти, як саме впливають квіти на
наше самопочуття.
Свіжі квіти доставляють естетичну
насолоду від споглядання, радуючи нас
своїм ароматом і красою форми. Букет
квітів створює затишок і гармонію у
будь-якому приміщенні. Та, крім приємних запахів, на нервову систему впливає і колір пелюсток. Квіткові композиції, в яких переважає червоний колір,
містять сильну енергетику, покращують загальний тонус організму, а також підвищують гормональний рівень,

стимулюючи фізичну активність. Жовті
квіти поліпшують настрій, прояснюють
думки і позитивно впливають на імунну
систему. Зелені – допомагають людині
сконцентруватися і звільнити організм
від негативних емоцій. Букет білих квітів зміцнює тіло і мозок людини.
ukrhealth.net

Як навчитись концентрувати увагу та
підвищити свою працездатність
Відомий психіатр та всесвітньо відомий експерт з СДУГ (синдром дефіциту уваги та гіперактивності) Едвард
Хелловелл написав книгу «Не відволікай мене», в якій пояснює, як можна
тренувати увагу. Книга наводить корисні поради щодо підвищення розумової працездатності, які допоможуть
оптимiзувати себе.
Не тримай все у собі
Це може прозвучати абсурдно, але
так і є. Ми запам’ятовуємо все, або
майже все, або ми впевнені, що зможемо запам’ятати все. Наш мозок
намагається не забути, ми отримуємо ще більше інформації, думаємо,
навантажуємо мозок ще більше, і як
результат – забуваємо більшу частину.
Занотуйте усі думки, класифікуйте їх
за терміновістю, важливістю, тематикою. Запишіть нюанси, на які необхідно звернути увагу і з якими можуть
виникнути проблеми. Можливо, хтось
зможе допомоги з тим чи іншим питанням.
«Щоденник часу»
Усе, що ми можемо виміряти, усе
можна контролювати. Це стосується
усіх аспектів. Наприклад, дієтологи
радять вести щоденник харчування,
щоб потім можна було підрахувати
кількість БЖВ. З точки зору концентрації, необхідно записувати скільки
часу витрачено на безглузді та непотрібні речі. Як правило, це перегляд
ТВ або марно витрачений час на Інтернет та соціальні мережі. Почніть
записувати і будете здивовані, як
багато часу витрачається намарно.

Поставте собі питання: «Коли я витрачаю найбільше часу без користі?
Чому це відбувається? Як це можна
виправити?».
Хвилинні справи
У всіх нас є cправи на декілька хвилин, але у метушні ми забуваємо за
них, постійно відкладаємо на потім.
Складіть такий список, щоб у вільний час була можливість це зробити.
Це може бути дзвінок до родичів, про
який згадуєш пізно ввечері і обіцяєш
завтра не забути, необхідність полити
квіти, які вже майже стали екібаною,
випрати те, до чого поки не дійшли
руки, це може бути саме те, про що ти
тільки що згадав.
Тверде «ні»
Напевно, всім знайоме відчуття,
коли ти тільки-но почав щось робити, а всім на цій планеті щось від тебе
потрібно. У такі моменти потрібно
навчитись говорити тверде «ні», не
відволікатись і не спокушатись, було
б доречно на час забути про телефон.
Якщо ви не хочете образити колег, то
потрібно підготувати фразу, щось на
кшталт: «Я б допоміг, але зараз зайнятий важливою роботою».
Чіткий план
Ні для кого не секрет, що чіткий план
підвищує ефективність запланованої
роботи. Заведи щоденник, і це одразу
підвищить зібраність та наведе лад у
думках. Не забудь позбутися усього,
що відволікає та заважає на робочому
місці та вдома.
Успіхів та наснаги!
ukrhealth.net

Смачний м’ясний рулет по-домашньому. Рецепт, який стане вашим улюбленим
Неймовірно смачний м’ясний рулет з надзвичайною
начинкою й гарніром стане повноцінною вечерею або
обідом. Також таку страву можна подати й до святкового столу.
Інгредієнти:
• Свиняча корейка – 2 кг.;
• Олія рослинна – 4 ст. л.;
• Часник – 5 зубчиків;
• Орегано – 1 ч. л.;
• Зелень сушена – 1 ч. л.;
• Сіль – 10 гр.;
• Перець чорний – 1/2 ч. л.;
• Паприка – 1 ч. л.;
• Сік лимону – 1 ч. л.;
• Гірчиця – 3 г;
• Мед – 12 г;
• Перець солодкий – 5 шт.;
• Бекон – 150 г;
• Сир – 0, 250 г.
Гарнір:

• Картопля – 7 шт.;
• Цибуля – 2 шт.;
• Часник – 5 зубчиків;
• Олія рослинна – 3 ст. л.;
• Приправа за смаком – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
1. Збийте у міксері до однорідної маси олію, часник,
орегано, зелень сушену, сіль, перець чорний, паприку,
сік лимону, гірчицю та мед.
2. М’ясо розріжте, щоб утворився пласт, накрийте
плівкою та відбийте.
3. Змастіть його готовим маринадом, заверніть у пакет
та відправте до холодильника на 60 хвилин.
4. Почищений та розрізаний на 2 частини перець викладіть на деко шкірою догори, змастіть олією та запікайте у духовці при температурі 250 градусів, поки
шкірка не почне чорніти.
5. Вийміть, дайте охолонути та зніміть шкірку.
6. Розгорніть мариноване м’ясо, на один край викладіть перець, поверх – смужку бекону та посипте тертим

сиром.
7. Скрутіть м’ясо у рулет та зв’яжіть ниткою.
8. Наріжте великими шматками очищену картоплю та
викладіть на деко.
9. Зверху додайте порізані часник та цибулю, приправу,
рослинну олію та добре перемішайте.
10. На овочі викладіть м’ясо та змастіть залишками маринаду, накрийте фольгою та запікайте у духовці протягом 60 хвилин при температурі 200 градусів.
11. Зніміть фольгу та залиште готуватися ще 20 хвилин
до появи скоринки.
Смачного!
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Ікона Божої Матері «Виховання»: історія та молитва

Ікона Божої Матері «Виховання»: історія
Назва ікони говорить сама за себе. Перед нею батьки моляться за своїх дітей, просячи у Пресвятої Богородиці взяти їх під
Її покров, послати їм розум і наповнити серце премудрістю.
Формування високоморальної та культурно освіченої особистості з давніх часів є тією метою, якою завжди керувалися і
продовжують керуватися молоді православні родини в процесі
виховання своїх дітей. Вияв гуманного ставлення до старших,
надання їм необхідної допомоги та підтримки, є важливими
людськими вчинками, до яких слід привчати дітей, починаючи
з раннього віку.

Саме тому ікона Божої Матері «Виховання» є одним з найшанованіших священних образів.
Оригінал ікони Богородиці раніше перебував в Казанському
соборі, але після руйнування храму безслідно зник.
Ікона Божої Матері «Виховання»: зображення
На іконі, яка називається «Виховання», Божу Матір зображено з предвічним Немовлям, що сидить на Її лівій руці. Права
рука Христа простягнена вгору до лику Пречистої Діви.
Ікона Божої Матері «Виховання»: молитва
До наших днів дійшла й коротка молитва до цього образу:
«Вручаю дитину мою цілком Господу моєму Ісусу Христу і
Твоєму, Пречиста, небесному заступництву».
Слід пам’ятати, що під час виконання акафісту іконі Божої
Матері «Виховання» православним вірянам потрібно обов’язково згадати низку прославлянь, які присвячені Богородиці.
Текст пісні починається зі слова «Радуйся».
Ікона Божої Матері «Виховання»: чудеса
Ікона Божої Матері «Виховання» за допомогою своїх унікальних чудотворних властивостей допомагає людям правильно
виховувати своїх дітей.
Згідно з церковними віруваннями, вона наділяє кожне юне
створіння такими високоморальними якостями, як здатність
до розуміння, любові, співпереживання та співчуття. У подальшому житті це буде безпосередньо виявлятися у здійсненні добрих і значущих для суспільства вчинків.
lifestyle.segodnya.ua

Мудрі слова, про «Синдром відкладеного життя», заставлять задуматися кожного
Життя проходить дуже швидко й кожна людина постійно намагається все встигнути. Намагаємося встигнути
все, але не помічаємо, як швидко спливає час.
Вже виникло таке наукове поняття, як синдром відкладеного життя. Він може вразити будь-яку людину. Ніхто
не замислюється над тим, скільки років вони проживуть. Люди мріють, будують плани, але постійно відкладають
свої справи на потім.
Кожна людина відкладаючи все на потім, самостійно вирішує коли це потрібно зробити. Й кожний відкладає всі
свої справи на потім, бо думає, що він проживе понад 200 років, але це зовсім не так. Врешті решт життя пройшло,
а потім людина озирається назад й починає розуміти, що потім вже не буде та й часу на це нема.
Починаєш замислюватися та жаліти, що у той час не зробив того, чого справді хотів.
Намагайтесь брати від життя все та просто у цю мить. Подорожуйте, робіть подарунки, народжуйте дітей,
займіться тією справою, про яку ви мріяли все життя, а часу на це не вистачало.
Краще жити сьогоднішнім днем, бо потім дуже швидко минає життя!
ulyublena.com

Вічна пам’ять…

Пішов з життя Заслужений юрист
України, Голова Одеського апеляційного господарського суду (2001-2013), Почесний працівник господарського суду
України, член редакційної колегії газети
«Міграція», постійний читач нашого
видання Валерій Сергійович Балух.
Роки, які він прожив гідно та достойно,

були сповненими користі як для Одещини, так і для усієї нашої країни. Понад 50
років Валерій Сергійович працював на керівних посадах виконавчої та судової влади і органів місцевого самоврядування. З
них понад 30 років – в органах юстиції.
Ним зроблено значний вклад у становлення України як правової держави. С.В.
Балух був активним учасником розробки концепції судово-правової реформи,
Господарського процесуального кодексу
України і низки проектів Законів, що
сприяло наближенню відповідних установ до європейських стандартів.
Як досвідчений юрист і високоосвічений фахівець він обирався делегатом V і
VII з’їздів суддів України, двічі (у 2005-му
і 2007 роках) у складі української делегації юристів брав участь у міжнародній
програмі «Відкритий світ на тему «Верховенство права» (США). Одесити пишаються тим, що, за його ідеєю, у 2004 році
у місті було відкрито Палац Правосуддя.
Він завжди відрізнявся такими якостями, як самостійність мислення, уміння
виділити головне, надійність, прагнення
розібратися у всьому до дрібниць, високе почуття відповідальності за доручену

справу. А багатий життєвий досвід, енциклопедичні знання, чудові ділові та
людські якості, унікальний талант організатора здобули йому авторитет, повагу
і визнання. Його викладацька і наукова
діяльність була спрямована на виховання
нового покоління юристів.
Приємно відзначити його вагомий
вклад у діяльність одеської територіальної громади, плідну співпрацю з
засобами масової інформації. В 2004
році В.С. Балух був ініціатором відкриття палацу правосуддя м. Одеси.
Він виступав з ініціативою заснування
Благодійного фонду ім. П. І. Калнишевського та втілив її в життя, а згодом був
обраний його почесним президентом.
Крім того, він також був Крайовим військовим суддею Чорноморського козацького об’єднання, генерал-осавулом
Чорноморського козацького війська.
С.В. Балух залишив світлий добрий
слід в серцях усіх, хто його знав. З пошаною, любов’ю і безмежною вдячністю схиляємо голову перед пам’яттю
про цю велику людину!
Редакційна колегія газети «Міграція» та друзі покійного

Редакційна колегія газети «Міграція» пам`ятає та співчуває.
12 лютого виповнилися восьмі роковини від дня смерті члена редакційної колегії газети «Міграція», колишнього очільника
МЗС України, Голови Генеральної асамблеї ООН, народного депутата України трьох скликань Геннадія Удовенка.

ГОРОСКОП
на березень 2021 року

Овен. У представників цього знака в березні
сильніше стануть проявлятися їх привабливість
і харизма. Люди, які оточують Овнів просто не
зможуть чинити їм опір. Тому користуйтеся цим
– проводьте переговори, вирішуйте питання, налагоджуйте відносини.

Телець. Тельці переживатимуть не найкращі
часи. Однак саме в березні вони зможуть знайти
відповіді на питання, які їх давно хвилювали.
Будьте впевнені у своїх силах, а енергія і натхнення допоможуть вам знайти вихід з найважчих
ситуацій.
Близнюки. З початком весни на Близнюків
очікує початок нових стосунків. Березень
обіцяє бути дуже вдалим місяцем в плані
знайомств, як ділових, так і романтичних. Ви
зможете налагодити міцні ділові відносини,
що триватимуть дуже довгий час і принесуть
чимало прибутку.
Рак. Раки повинні приділити особливу увагу роботі, щоб за березень встигнути просунутися по кар’єрних сходах. Тоді ваше
неухильне прагнення до досягнення своєї
мети буде в повній мірі винагороджено.
Лев. Усі працьовиті Леви в березні отримають хороші пропозиції для просування
бізнесу або перспективи в кар’єрному
зростанні. Обставини, які успішно складаються дозволять згладити невдачі минулого
місяця і перевершити своїх конкурентів.
Діва. За прогнозом гороскопу на березень, для
Дів доля готує появу вдалих перспектив для довгострокового ділового співробітництва. На
роботі усі ваші справи просуватимуться досить
успішно. Ще ви повною мірою зможете продемонструвати свої таланти та здібності, які
неодмінно оцінить керівництво.
Ваги. Перший місяць весни для Терезів
буде повністю присвячений реалізації
завдань, котрі вже давно назріли. Представники знака планують приступити до
нових цікавих занять, до яких раніше не
доходили руки.
Скорпіон. Скорпіони будуть багато метушитися і турбуватися з різного приводу. В
основному усі клопоти будуть пов’язані
з сімейними відносинами. Потрібно буде
знайти багато часу на вирішення домашніх
проблем і вкласти велику кількість грошових
коштів в облаштування побуту.
Стрілець.Роблячи упор на кар’єрі, чарівні,
талановиті та кмітливі Стрільці у березні
зможуть досягти багато чого. Їм легко
дається професійна діяльність, особливих
проблем не очікується, а на дрібниці не
варто звертати увагу.
Козеріг. Козероги в перші дні весни
повинні переосмислити свої цінності і
завершити раніше розпочату справу. Не
варто витрачати даремно час: затягування
невирішених завдань стане перешкодою
для нових перспектив.
Водолій. Березень обіцяє Водоліям безліч
переговорів та різних ділових зустрічей.
Ви будете обговорювати перспективи на
цілий рік, тому будьте уважні в своїх діях
і рішеннях. Крім того, постійна активність
може негативно позначитися на вашому
здоров’ї.

Риби. Риби в березні 2021 року зможуть
пережити період, повний несподіваних,
часом вельми курйозних знайомств. А їхнє
життя може виявитися дуже насиченим і
досить бурхливим, якщо вони самі не стануть відштовхувати подарунки долі.

Безоплатні внески на підтримку газети «Міграція» просимо направляти на
п/р № UA 30 322313 0000026008000032776 філія АТ «Укрексімбанк» м.Одеса,
Код ОКПУ 24541918 БФ «Співчутт я». Газета «Міграція»
МІГРАЦІЯ
Головний редактор
Іван Петрович
Супруновський
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