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Інформаційноаналітичне
щомісячне
видання

Розповсюджується безкоштовно

Видається з лютого 2003 року

№ (04) 110, квітень 2011
Привітання Президента України з Великоднем УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 405/2011

Христос Воскрес!
Дорогі співвітчизники!
Щиро вітаю Вас із цим
світлим днем!
Христове
Воскресіння
єднає нас вірою, надією та
любов'ю. Вірою в мир і власні
сили. Надією, що життя
буде змінюватися на краще. Дай Боже, щоб у нашому спільному домі – Україні
панувала любов і єдність.
Христос Воскрес!
Великдень – це символ очищення і перемоги життя. Нехай
Господь захистить нас і підтримає у всіх добрих починах. І дарує
кожній родині благословення, мир та злагоду. Христос Воскрес!
Голову Одеської обласної
державної адміністрації
Метвійчука Е.Л. щиро вітаємо
з нагоди Дня Народження!

Шановний Едуарде Леонідовичу!
Редакція газети «Міграція» та
Управління
міграційної
служби
в Одеській області бажають Вам
міцного здоров’я, благополуччя, наснаги, оптимізму та успіхів у праці
на благо Одещини та України!

Офіційний візит Регіонального представника
УВКБ ООН в Україні, Білорусі і Молдові до Одеси

26.04.2011 р. Регіональний представник УВКБ ООН в Україні,
Білорусі та Молдові Олдріх Андрисек відвідав Одесу. У ході візиту
пан Андрисек зустрівся з начальником Управління міграційної служби в Одеській області І.П. Супруновським і разом з ним відвідав
Пункт тимчасового розміщення біженців м. Одеса, де зустрівся з
керівництвом Пункту та з проживаючими в ньому біженцями та шукачами притулку.
О 14:30 Олдріх Андрисек зустрівся з віце-губернатором Одеської
області Петром Хлицовим. У ході зустрічі були обговорені проблеми,
що існують у міграційній сфері, а також розглянуто шляхи їх подолання.

Питання Державної міграційної служби України
1. Затвердити Положення про Державну міграційну службу України (додається).
2. Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству культури України, Державному комітету
України у справах національностей та релігій забезпечити належне виконання функцій, які належали названим органам до набрання чинності цим Указом і передаються до повноважень Державної
міграційної служби України, до завершення формування системи її органів.
3. До законодавчого врегулювання організації та діяльності Державної міграційної служби України:
для забезпечення виконання покладених на Державну міграційну службу України завдань
з реалізації державної політики у сфері протидії нелегальній міграції, а також притягнення до
адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері реєстрації фізичних осіб,
видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, утворити у Міністерстві
внутрішніх справ України підрозділ міліції міграційного контролю загальною граничною чисельністю
1500 одиниць, функціонально підпорядкувавши його Державній міграційній службі України.
Установити, що:
підрозділ міліції міграційного контролю Міністерства внутрішніх справ України фінансується за
рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для здійснення заходів з
протидії нелегальній (незаконній) міграції, а також інших коштів, що передбачаються для Державної
міграційної служби України;
структура, штатний розпис та кошторис підрозділу міліції міграційного контролю Міністерства
внутрішніх справ України затверджується Міністром внутрішніх справ України за погодженням з Головою Державної міграційної служби України;
начальник (заступники начальника) підрозділу міліції міграційного контролю Міністерства внутрішніх
справ України та керівники його структурних підрозділів призначаються на посади та звільняються з
посад Міністром внутрішніх справ України за погодженням з Головою Державної міграційної служби
України. Інші працівники підрозділу міліції міграційного контролю та його територіальних органів
призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, що затверджується спільним наказом
Міністерства внутрішніх справ України та Державної міграційної служби України;
на працівників міліції міграційного контролю Міністерства внутрішніх справ України поширюється
дія Закону України "Про міліцію" та Положення про проходження служби рядовим і начальницьким
складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня
1991 року № 114;
положення про підрозділ міліції міграційного контролю Міністерства внутрішніх справ України
затверджується спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України та Державної міграційної
служби України.
4. Кабінету Міністрів України в місячний строк:
вирішити питання розміщення та матеріально-технічного забезпечення Державної міграційної
служби України;
вирішити питання щодо передачі в установленому порядку до сфери управління Державної
міграційної служби України підприємств та установ, необхідних для забезпечення здійснення її
функцій;
подати в установленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання організації та
діяльності Державної міграційної служби України;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.
5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським,
районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям у двомісячний строк
ужити в межах компетенції заходів щодо забезпечення функціонування територіальних органів і
підрозділів Державної міграційної служби України.
6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сприяти в забезпеченні функціонування
територіальних органів і підрозділів Державної міграційної служби України.
7. Визнати такими, що втратили чинність:
статтю 2 Указу Президента України від 27 березня 2001 року № 215 "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України";
статтю 1 Указу Президента України від 7 серпня 2001 року № 596 "Питання організації виконання
Закону України "Про імміграцію".
8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
6 квітня 2011 року
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року №405/2011
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну міграційну службу України
1. Державна міграційна служба
України (ДМС України) є центральним
органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через
Міністра внутрішніх справ України (далі
– Міністр).
ДМС України входить до системи органів виконавчої влади та
утворюється для реалізації державної
політики у сферах міграції (імміграції
та еміграції), у тому числі протидії
нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб,
біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
2. ДМС України у своїй діяльності
керується Конституцією та законами
України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства внутрішніх справ України
(далі – Міністерство), іншими актами
законодавства України, дорученнями
Президента України та Міністра, а також
цим Положенням.
3. Основними завданнями ДМС
України є:
внесення пропозицій щодо формування державної політики у сферах
міграції (імміграції та еміграції), у тому
числі протидії нелегальній (незаконній)
міграції,
громадянства,
реєстрації
фізичних осіб, біженців та інших визначених
законодавством
категорій
мігрантів;
реалізація державної політики у
сферах міграції (імміграції та еміграції),
у тому числі протидії нелегальній
(незаконній) міграції, громадянства,
реєстрації фізичних осіб, біженців та
інших
визначених
законодавством
категорій мігрантів.
4. ДМС України відповідно до покладених на неї завдань:
1) узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать
до її компетенції, розробляє пропозиції
щодо
вдосконалення
законодавчих
актів, актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, нормативно-правових
актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру для погодження
і внесення в установленому порядку на
розгляд Кабінету Міністрів України;
2) проводить аналіз міграційної
ситуації в Україні, проблем біженців та
інших категорій мігрантів, розробляє
поточні та довгострокові прогнози із зазначених питань;
3) здійснює у межах компетенції провадження з питань прийняття/припинення громадянства України та подає
відповідні документи на розгляд Комісії
при Президентові України з питань громадянства, а також забезпечує виконання рішень Президента України з питань
громадянства;
4) приймає відповідно до законодавства рішення про встановлення
належності до громадянства України,
оформлення набуття громадянства
України та їх скасування;
5) готує пропозиції щодо визначення
квоти імміграції на календарний рік;
6) приймає рішення про надання
дозволу на імміграцію, відмову в його
наданні та скасування такого дозволу;
7) бере участь у межах, визначених
законодавством, у вирішенні питань
трудової міграції та питань, пов'язаних
із навчанням в Україні іноземців та осіб
без громадянства;
8) здійснює оформлення і видачу
іноземцям та особам без громадянства запрошень для в'їзду в Україну,
документів для тимчасового перебування або постійного проживання в Україні,
а також виїзду за її межі, студентських
квитків студентам із числа іноземців та
осіб без громадянства, вилучає ці документи та проставляє в документах, що
посвідчують особу іноземців та осіб без
громадянства, відмітки про заборону
в’їзду в Україну в передбачених законодавством випадках;
9) приймає рішення про скорочення
строку перебування іноземців та осіб
без громадянства в Україні, видворення, у тому числі у примусовому порядку, іноземців та осіб без громадянства
з України, заборону в’їзду в Україну
іноземців та осіб без громадянства,
здійснює заходи, пов’язані з видворенням іноземців та осіб без громадянства
з України;
10) здійснює оформлення і вида-

чу громадянам України, які постійно
проживають в Україні, документів, що
посвідчують особу та підтверджують
громадянство, затримує видачу та
вилучає ці документи у передбачених
законодавством випадках;
11) здійснює ідентифікацію громадян України, які втратили документи, що
посвідчують особу;
12) є замовником робіт зі створення Державної інформаційної системи
реєстраційного обліку фізичних осіб та
їх документування;
13) виконує функції замовника з розроблення зразків, виготовлення та постачання бланків паспортних та інших
документів, що посвідчують особу;
14) збирає, аналізує та узагальнює
інформацію про наявність у державах
походження біженців та шукачів інших
форм захисту в Україні умов, за яких такий захист надається;
15) приймає рішення про надання,
втрату, позбавлення і скасування статусу біженця та інших форм захисту в
Україні;
16) вживає у межах компетенції
заходів зі сприяння реалізації прав
біженців та інших категорій мігрантів;
17) здійснює оформлення і видачу посвідчення біженця, посвідчення
особи, якій надано інші форми захисту
в Україні, а також інших документів,
передбачених законодавством України
для даних категорій осіб;
18)
забезпечує
функціонування
пунктів
тимчасового
розміщення
біженців та пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в
Україні;
19) проводить ідентифікацію біженців
та осіб, які звернулися за захистом в
Україні, а також іноземців та осіб без
громадянства, які втратили документи,
що посвідчують особу;
20) здійснює реєстрацію/зняття з
реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, веде відповідні
реєстраційні обліки;
21) надає передбачені законодавством відомості до Державного
реєстру виборців та органам Державної
податкової служби України;
22)
забезпечує
формування
центральної, регіональних та місцевих
баз персональних даних фізичних осіб
у передбачених законом випадках, а також інших баз даних, формування яких
є необхідним для виконання покладених
на ДМС України завдань;
23) здійснює відповідно до закону
заходи щодо запобігання та протидії
нелегальній (незаконній) міграції, іншим
порушенням міграційного законодавства;
24)
здійснює
міжнародне
співробітництво,
бере
участь
у
розробленні проектів та укладенні
міжнародних договорів України з питань
громадянства, міграції, біженців, осіб,
які потребують інших форм захисту,
реєстрації фізичних осіб та реадмісії,
забезпечує в межах своїх повноважень
виконання
укладених
міжнародних
договорів України;
25) здійснює відповідно до закону державний контроль за дотриманням законодавства у сфері міграції
(імміграції та еміграції), у тому числі
протидії
нелегальній
(незаконній)
міграції,
громадянства,
реєстрації
фізичних осіб, біженців та інших визначених
законодавством
категорій
мігрантів, у випадках, передбачених законодавством, притягає порушників до
адміністративної відповідальності;
26)
утворює,
ліквідовує,
реорганізовує підприємства, установи
та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку
призначає на посади та звільняє з посад
їх керівників, формує кадровий резерв
на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДМС України;
27) виконує у межах повноважень
інші функції з управління об’єктами
державної власності, що належать до
сфери її управління;
28) формує державне замовлення на
підготовку фахівців у відповідній сфері;
29) здійснює інші правозастосовчі і
правоохоронні повноваження на основі
і на виконання Конституції та законів
України;

Офіційно
30) здійснює інші повноваження
на основі і на виконання Конституції
та законів України, актів Президента
України і Кабінету Міністрів України.
5. ДМС України з метою організації
своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень
здійснення заходів щодо запобігання
корупції і контроль за їх здійсненням
в апараті ДМС України, головних
управліннях (управліннях) міграційної
служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі
– територіальні органи), управліннях,
відділах (секторах) міграційної служби в районах, районах у містах,
містах обласного, республіканського
(Автономної Республіки Крим) значення (далі – територіальні підрозділи),
на підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до сфери її
управління;
2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат ДМС України
та на керівні посади в її територіальних
органах і територіальних підрозділах,
на підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до сфери її
управління, формує в установленому
порядку кадровий резерв на відповідні
посади, організовує роботу з підготовки,
та
підвищення
перепідготовки
кваліфікації державних службовців і
працівників апарату та її територіальних
органів та територіальних підрозділів;
3)
контролює
діяльність
територіальних
органів
та
територіальних підрозділів ДМС України;
4)
організовує
плановофінансову роботу в апараті ДМС
України, її територіальних органах,
на підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до сфери її
управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних
ресурсів;
5) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю
ДМС України, його територіальних
органів і територіальних підрозділів,
підприємств, установ, організацій, що
належать до сфери її управління;
6) забезпечує у межах повноважень
реалізацію державної політики стосовно
державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті ДМС України;
7) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної
підготовки та мобілізаційної готовності
держави;
8) організовує ведення діловодства
та архіву в апараті ДМС України
відповідно до встановлених правил.
6. ДМС України для виконання покладених на неї завдань має право:
1) залучати до виконання окремих
робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою),
працівників центральних та місцевих
органів виконавчої влади;
2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів
та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій усіх
форм власності та їх посадових осіб;
3) скликати наради, створювати
комісії та робочі групи;
4)
користуватися
відповідними
інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому
числі урядовими, системами зв’язку і
комунікацій, мережами спеціального
зв’язку та іншими технічними засобами;
5) проводити перевірки стану додержання органами виконавчої влади, громадянами, підприємствами, установами
та організаціями вимог законодавства у
сферах міграції (імміграції та еміграції),
громадянства, реєстрації фізичних осіб,
біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів і вносити
пропозиції щодо усунення причин їх порушення цих вимог.
7. ДМС України здійснює свої повноваження безпосередньо та через головні
управління (управління) міграційної
служби в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі,
управління, відділи (сектори) міграційної
служби в районах, районах у містах,
містах обласного, республіканського
(Автономної Республіки Крим) значення.
ДМС України здійснює свої повноваження щодо виконання завдань із
реалізації державної політики у сфері
протидії нелегальній міграції, а також
із притягнення до адміністративної
відповідальності за порушення законодавства у сфері реєстрації фізичних
осіб, видачі документів, що посвідчують
особу та підтверджують громадянство, як безпосередньо, так і через
підрозділ міліції міграційного контролю
Міністерства.
8. ДМС України під час виконання
покладених на неї завдань взаємодіє

в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними
органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого
самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних
організацій,
профспілками
та
організаціями роботодавців, а також
підприємствами,
установами,
організаціями.
9. ДМС України у межах своїх повноважень, на основі та на виконання
Конституції та законів України, актів і
доручень Президента України, актів
Кабінету Міністрів України, наказів
Міністерства та доручень Міністра видає
накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою ДМС
України.
10. ДМС України очолює Голова,
якого призначає на посаду за поданням
Прем’єр-міністра України, внесеним на
підставі пропозицій Міністра, та звільняє
з посади Президент України.
Голова ДМС України:
1) очолює ДМС України, здійснює
керівництво її діяльністю;
2) забезпечує виконання ДМС
України та її територіальними органами і територіальними підрозділами
Конституції та законів України, актів і
доручень Президента України, актів
Кабінету Міністрів України, наказів
Міністерства,
доручень
Міністра,
скасовує
рішення
територіальних
органів та територіальних підрозділів
ДМС України;
3) вносить на розгляд Міністра
пропозиції щодо формування державної
політики у сферах міграції (імміграції
та еміграції), у тому числі протидії
нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб,
біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, та розроблені
ДМС України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів
України;
4) затверджує за погодженням з
Міністром схвалені на засіданні колегії
річний план роботи ДМС України, заходи щодо реалізації основних напрямів
та пріоритетних цілей її діяльності
відповідно до визначених завдань;
5) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи ДМС України
та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених
під час проведення перевірок діяльності
ДМС України, її територіальних органів
та територіальних підрозділів, а також
про притягнення до відповідальності
посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
6) вносить Міністрові пропозиції щодо
кандидатур на посади своїх заступників;
7) затверджує за погодженням з
Міністром структуру апарату ДМС
України, затверджує положення про
структурні підрозділи апарату ДМС
України;
8) призначає на посади та звільняє
з посад за погодженням з Міністром
керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату ДМС України,
призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і
працівників апарату ДМС України;
9) вносить Міністрові пропозиції
щодо утворення в межах граничної
чисельності працівників ДМС України і
коштів, передбачених на її утримання,
а також щодо ліквідації, реорганізації
Кабінетом
Міністрів
України
територіальних органів ДМС України, які
є юридичними особами, затверджує положення про них;
10) утворює в межах граничної
чисельності працівників ДМС України і
коштів, передбачених на її утримання,
ліквідовує, реорганізовує за погодженням із Міністром та Кабінетом Міністрів
України територіальні органи ДМС
України як структурні підрозділи апарату
ДМС України;
11) затверджує структуру і граничну
чисельність працівників територіальних
органів у межах граничної чисельності
ДМС України, а також їх штатний розпис
і кошторис;
12) призначає на посади за погодженням із Міністром керівників
територіальних органів ДМС України
та їх заступників, звільняє з посад
керівників територіальних органів ДМС
України та їх заступників;
13) призначає на посади та звільняє
з посад керівників територіальних
ДМС
України
та
їх
підрозділів
заступників;
14) затверджує розподіл обов’язків
між своїми заступниками;
15) забезпечує взаємодію ДМС
України зі структурним підрозділом
Міністерства, визначеним Міністром,
відповідальним за взаємодію з ДМС

України;
16) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну
інформацією між Міністерством і ДМС
України та вчасність її подання;
17) проводить особистий прийом громадян;
18) скликає та проводить наради з
питань, що належать до її компетенції;
19) представляє в установленому
порядку ДМС України у відносинах з
іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і
організаціями в Україні та за її межами;
20) у межах повноважень дає
обов'язкові до виконання державними
службовцями і працівниками апарату
ДМС України та її територіальними органами і територіальним підрозділами
доручення;
21) здійснює інші повноваження
відповідно до законів та актів Президента України.
11. Голова ДМС України має двох
заступників, у тому числі одного першого.
Першого заступника, заступника
Голови ДМС України призначає на посади Президент України за поданням
Прем'єр-міністра України, внесеним
на підставі пропозицій Голови ДМС
України, погоджених із Міністром.
Першого заступника, заступника Голови ДМС України звільняє з посад Президент України.
12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДМС
України, обговорення найважливіших
напрямів її діяльності у ДМС України
утворюється колегія у складі Голови
ДМС України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови
ДМС України за посадою, визначених
Міністром посадових осіб Міністерства.
У разі потреби до складу колегії ДМС
України можуть входити керівники структурних підрозділів ДМС України, а також
у встановленому порядку інші особи.
Рішення
колегії
можуть
бути
реалізовані шляхом видання наказу
ДМС України.
Для розгляду наукових рекомендацій
та проведення фахових консультацій
з основних питань діяльності у ДМС
України можуть утворюватися постійні
або тимчасові консультативні, дорадчі
та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення та ліквідацію
колегії, постійних або тимчасових
консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них
затверджуються Головою ДМС України.
13. Працівники ДМС України мають
єдиний формений одяг із відповідними
знаками розрізнення, що видається безкоштовно, зразки якого затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
14. Працівники ДМС України, які виконують завдання з реалізації державної
політики у сфері протидії нелегальній
(незаконній) міграції, а також притягнення до адміністративної відповідальності
за порушення законодавства у сфері
реєстрації
фізичних
осіб,
видачі
документів, що посвідчують особу та
підтверджують громадянство, мають
право застосовувати заходи фізичного
впливу і спеціальні засоби у випадках та
порядку, передбачених Законом України
"Про міліцію".
15. ДМС України використовує
транспортні засоби спеціалізованого
призначення із символікою ДМС України,
обладнані спеціальними світловими та
звуковими сигнальними пристроями.
16. Працівники ДМС України та члени їх сімей, які проживають разом з
ними, користуються медичним обслуговуванням у закладах охорони здоров'я
Міністерства на умовах і в порядку,
передбачених для працівників органів
внутрішніх справ.
18. Гранична чисельність державних
службовців та працівників ДМС України
затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Структура апарату ДМС України
затверджується Головою ДМС України
за погодженням із Міністром.
17. ДМС України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в
органах Державної казначейської служби України.
Штатний розпис, кошторис ДМС
України затверджуються Головою ДМС
України за погодженням із Міністерством
фінансів України.
Глава Адміністрації
Президента України
С. ЛЬОВОЧКІН

Офіційно

5 квітня 2011р., у Міністерстві
внутрішніх
справ
України
відбулася
зустріч
членів
Європейської комісії проти расизму та нетерпимості (ECRI)
з представниками підрозділів
МВС, що відповідають за
вирішення питань, пов’язаних із
перебуванням іноземних громадян в Україні.
До складу Європейської
комісії проти расизму та
нетерпимості входять представники усіх 47 країн Євросоюзу.
Попередній візит делегації
Єврокомісії до нашої держави
відбувся у 2007 році і мав на
меті вивчення стану дотримання прав і свобод іноземних громадян, наявності чи відсутності
дискримінаційних
процесів
у суспільстві за расовою,
релігійною чи національною
приналежністю.
За словами представника
Комісії від Королівства Норвегія
Гудрун
Холгерсон,
метою
теперішнього візиту делегації
ЕСRI стала оцінка змін у ситуації
щодо расизму та нетерпимості в
Україні за той період, що минув,
а також напрацювання порад та
пропозицій щодо розв’язання зазначених проблем.
Іноземних експертів цікавили
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Українська делегація взяла участь у Міжнародному форумі ID World

Україна активно
здійснює реформу
у сфері міграції
Опрацювання
Плану
інституційної
р е ф о р м и
України у сфері
міграції стало
темою зустрічі
Першого
заступника Голови міграційної
служби України
Віктора Шейбута з експертом з питань міграції експертної
місії ЄС пані Мартою Ярошевич
18 квітня 2011р.
Як зазначив на початку зустрічі Віктор
Шейбут, - питання міграції стають дедалі
актуальнішими для нашої країни, оскільки
географічно Україна межує з багатьма високорозвиненими європейськими
країнами і це передбачає велику кількість
мігрантів. Тому для нас цінним буде вивчення досвіду сусідніх країн і проведення спільних дій у питаннях міграційної
політики. Щойно створена Державна
міграційна служба є правонаступником
Міністерства внутрішніх справ і Державного комітету у справах національностей
та релігій у сфері міграції (імміграції
та еміграції), у тому числі протидії
нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб,
біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, - наголосив
В.Шейбут.
Пані Ярошевич в свою чергу
привітала учасників зустрічі зі створенням Державної міграційної служби в

квітень 2011 р.

Україні і докладно ознайомила із польським досвідом структурної побудови
міграційної служби, зауваживши, що дана
служба займається питаннями виключно
іноземців, а функції міграційної поліції
покладені на співробітників прикордонної
служби.
В ході зустрічі також були обговорені
питання, пов’язані з ідентифікацією особи
під час перетину кордону і необхідністю
приведення цього процесу до єдиних норм
та стандартів, створенням бази даних, наданням біометричних паспортів мігрантам.
Ці проблеми потребують якнайшвидшого
вирішення, особливо напередодні проведення в Україні Чемпіонату з футболу
ЄВРО-2012, - підкреслив Віктор Шейбут.
Насамкінець учасники зустрічі висловили впевненість у необхідності подальшої
тісної співпраці і регулярних зустрічах.
У зустрічі також взяли участь представники ДДГІРФО МВС України: начальник
відділу організаційно-методичної роботи Сергій Губський, начальник відділу
протидії нелегальній міграції Іван Рибалко, заступник начальника відділу Головного обчислювального центру Державної
інформаційної системи документування
фізичних осіб Тетяна Бондаренко, старший інспектор з особливих доручень Юлія
Бандура.
http://dmsu.gov.ua

3-4 квітня 2011 року
українська делегація на
чолі із першим заступником Голови Державної
міграційної
служби
Віктором Шейбутом взяла
участь
у міжнародному
форумі ID World, що проходив у столиці Об'єднаних
Арабських Еміратів - АбуДабі. Міжнародний форум
є щорічним ключовим заходом у галузі міграції, систем ідентифікації та глобальної безпеки пересування людей, а також технологій
виробництва документів, що засвідчують особу.
Урочисте відкриття форуму ID World 2011 в Абу-Дабі. Зліва направо: генеральний директор Служби з питань ідентифікації ОАЕ доктор Алі Аль Кхоурі, генеральний секретар INTERPOL Рональд Ноубл, президент компанії Wise Media
(організатор ID World) Софі Б. Де ла Гірода, генеральний директор поліції Абу-Дабі
(ОАЭ) генерал-майор Ахмед Н. Аль Разі, керівник відділу міжнародних відносин
Дирекції внутрішніх справ Єврокомісії Луїджі Сорека (перший справа)
Серед учасників Форуму був також Голова департаменту міжнародних відносин
Генерального директорату внутрішніх справ Єврокомісії Луїджі Сорека (Luigi
Soreca). Пан Сорека очолює комісію з питань взаємодії ЄС та України щодо введення безвізового режиму. 16-17 квітня Л.Сорека відвідає Україну для проведення
переговорів з керівництвом Міністерства юстиції та Міністерства внутрішніх справ.
Посольство України в ОАЕ на Форумі представляли Посол – Юрій Полурез та
Перший секретар посольства – Володимир Комашко, які також взяли участь у переговорах із представником Єврокомісії Луїджі Сорекою.
У рамках форуму ID World-2011 проводилась конференція, на якій виступив Генеральний секретар міжнародної організації Інтерпол – Рональд Ноубл (Ronald
Noble). У своїй доповіді Р.Ноубл наголосив на необхідності розробки і введення в обіг електронного універсального засобу ідентифікації особи, який мав би
єдиний зразок для всіх країн світу. Необхідність в такому документі, на його думку,
назріла давно. Адже щодня кордони різних держав перетинають мільйони людей,
що залишили батьківщину у пошуках роботи або для подорожей. І прикордонники у всьому світі щодня стикаються з труднощами під час паспортного контролю.
І виникають вони в основному тому, що кожна країна має закордонний паспорт
власного зразка.
Для оптимального функціонування е-ID карти необхідна міжнародна база даних, що містить біометричні ідентифікуючі ознаки мігранта, такі як відбитки пальців
і ДНК. Учасники Форуму погоджувались із очевидними перевагами такої карти і
для країн, які є джерелом мігрантів, і для тих держав, які вимушені їх приймати. Очевидні плюси від впровадження достовірної і швидкої ідентифікації особи
мігрантів і для всієї світової спільноти: зменшення загрози тероризму, гнучкість і
динамічність глобального ринку праці, безпека міжнародних пересувань.

Делегація Єврокомісії проти расизму та нетерпимості відвідала МВС України

питання про те, якою є динаміка
кількості злочинів, учинених
на ґрунті расової та релігійної
нетерпимості,
реагування
органів внутрішніх справ на
повідомлення про порушення
прав і свобод іноземних громадян, наявність на території
України радикально налаштованих угруповань тощо.
За
словами
головного
оперуповноваженого-інспектора
Департаменту карного розшуку
МВС України Сергія Тихонова,
упродовж 2004-2011 років було
скоєно 27 злочинів, передбачених статтею 161 КК України
«Порушення
рівноправності
громадян залежно від їх расової
національної належності або
ставлення до релігії». При цьому найбільше таких злочинів
(7) було зареєстровано у 2008
році. У 2009-2011 роках не
зареєстровано жодного вбивства
на ґрунті расової нетерпимості

та відмічається спад кількості
особливо тяжких злочинів проти
особистості. Крім того, фахівець
зазначив, що більшість злочинів,
учинених стосовно іноземців,
мають
загальнокримінальний
характер. Наявність окремих
груп прихильників радикально налаштованих течій заперечувати не можна, однак їх
діяльність носить розрізнений
характер і обмежується, в основному, територією проживання їх
членів. Для запобігання правопорушенням на ґрунті расизму та нетерпимості органами
внутрішніх справ та іншими правоохоронними органами проводиться відповідна профілактична
робота.
Відповідаючи на питання
сербського представника Комісії
Весни Ракіс-Водінелік щодо
створення в Україні міграційної
служби, заступник начальника відділу протидії нелегальній
міграції Державного департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних
осіб МВС України Ярослав
Згерський повідомив, що наразі
в рамках оптимізації органів
державної влади створюється

Державна міграційна служба,
до компетенції якої входитимуть
питання, пов’язані з іноземними
громадянами:
нелегальними
мігрантами, шукачами притулку
та біженцями. Наразі Положення
про Державну міграційну службу перебуває у стадії затвердження керівництвом держави.
Представника Секретаріату
ECRI Сару Буртон цікавили
питання
щодо
дотримання
українськими правоохоронними
органами міжнародного законодавства у сфері забезпечення
прав біженців та шукачів притулку, наявність чи відсутність
дискримінації при прийомі на
службу до органів внутрішніх
справ, а також підготовка
української міліції до проведення в державі фінальної частини
Євро-2012.
Начальник
відділу
моніторингу
дотримання прав людини в діяльності
органів внутрішніх справ Апарату
Міністра
внутрішніх
справ України Макар Барило зазначив, що при прийомі
кандидатів на службу в міліцію
випадків відмови за ознакою
приналежності
громадянина

до тієї чи іншої національності
або релігійної конфесії не було.
Що ж стосується дотримання
прав і свобод людини в органах внутрішніх справ, то тут
ситуацію, окрім працівників
відділу моніторингу, відстежують
організації, що здійснюють громадський контроль за діяльністю
МВС України.
Для забезпечення безпеки
іноземних гостей під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Євро-2012 у
складі Департаменту громадської
безпеки МВС України створено спеціальний відділ. Його
працівники знайомляться з
міжнародним досвідом у сфері
організації масових спортивних
заходів міжнародного рівня, аби
не допустити порушень громадського порядку під час проведення футбольного турніру.
ДЗГ МВС України
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Юридичний дайджест
Благодійний Фонд допомоги
біженцям і переселенцям

Державний комітет України у справах
національностей та релігій

«СПІВЧУТТЯ»

УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНОЇ
СЛУЖБИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПРАВА ДИТИНИ В УКРАЇНІ

З
ухваленням у 1996 році
Конституції України
почався новий етап
розбудови правового
суспільства – проголосивши себе демократичною, соціальною
та правовою державою, Україна визначила
пріоритет
особистості над державою. Це означає,
що вона поставила
в центр існування
демократичного
суспільства людину,
її життя і здоров’я,
честь
і
гідність,
недоторканність і безпеку, які є найвищою
соціальною цінністю,
а також взяла на себе
зобов’язання захищати права та свободи
своїх громадян усіма
доступними засобами та можливостями.
Діти мають ті ж
права що і дорослі.
Однак деякі права мають особливе
значення для них –
вони відображають
потреби
дітей
в
спеціальному захисті
та увазі, їх вразливість
та різницю між дитячим та дорослим
життям. Для того,
щоб
підкреслити
це, інтереси дити-

ни у всіх видах
діяльності ставляться
вище
інтересів дорослих та держави.
Найменші
громадяни мають права, які
держава у своїй
Конституції
зобов’язалася
виконувати.
Оцінка ситуації
у сфері захисту
прав дитини в
Україні постійно
здійснюється
д е р ж а в н и ми
структурами.
Україна повинна також звітувати перед
Світовою спільнотою
про те, як вона
забезпечує
права
своїх громадян.
Україна взяла на
себе ряд зобов’язань
з покращення добробуту дітей – зокрема, підписавши
Конвенцію
ООН
про права дитини.
Ця Конвенція була
ратифікована
Постановою Верховної
Ради
України
№789ХІІ (78912) від
27 лютого 1991 року
та набула чинності
для України 27 вересня 1991 року. Для
цілей цієї Конвенції
дитиною є кожна
людська істота до досягнення 18-річного
віку, якщо за законом, застосовуваним
до даної особи, вона
не досягає повноліття
раніше.
Цей міжнародний
документ
містить
всеосяжний
комплекс міжнародних
правових стандартів
щодо захисту і забезпечення
належних
умов для виховання
дітей. Кожна дер-

жава, яка підписала
цю
Конвенцію,
з о б о в ’ я з а н а
п і д г о т у в а т и
національний
звіт
щодо
становища дітей у своїх
країнах,
використовуючи
однакові
індикатори.
Крім
того, відповідні дані
надають недержавні
о р г а н і з а ц і ї
національного
та
регіонального рівнів
для того, щоб можна було об’єктивно
оцінити
виконання прав дитини у
конкретній
країні.
На сьогодні в Україні
найголовнішими
проблемами, які потребують
особливої
уваги суспільства, є
такі порушення прав
дітей,
як
недбале
ставлення та злочинні
дії по відношенню
до
малолітніх,
а
саме примушування
до праці і торгівля
дітьми.
Держави-учасниці
поважають і забезпечують всі права,
передбачені
цією
Конвенцією, за кожною дитиною, яка
перебуває в межах їх
юрисдикції, без будьякої
дискримінації
незалежно від раси,
кольору
шкіри,
статі, мови, релігії,
політичних
або
інших
переконань,
національного,
етнічного
або
соціального
походження,
майнового
стану, стану здоров'я
і народження дитини, її батьків чи законних опікунів або
яких-небудь
інших
обставин.
Організація
допомоги
дітям,

потерпілим від порушень їх прав, є
важливою складовою
політики
протидії
та запобігання злочинам проти дітей
на
міжнародному
та
національному
рівнях.
Види допомоги:
- інформація про
проблеми та правила
безпечної поведінки;
психологічні
консультації;
- медична допомога;
- тимчасовий притулок;
- матеріальна допомога;
- професійне навчання;
- працевлаштування;
- захист потерпілих
від
подальших
переслідувань;
надання
інформаційних
матеріалів;
допомога
у
поверненні громадян
України з закордону;
- пошук безвісти
зниклих за кордоном;
розкриття
злочинів.
Куди дитина може
звертатись за
допомогою?:
- шкільний психолог;
- класний керівник;
- служба у справах
дітей;
дільничний
інспектор міліції;
- центр соціальних
служб для молоді;
- суд;
- поліклініка;
- «гарячі лінії»;
Неурядові
організації;
Уповноважений

Верховної
Ради
з
прав людини.
Велику
роль
в
наданні
інформаційної
психологічної допомоги відіграють телефони довіри, які
працюють на базі
державних центрів
соціальних
служб
для молоді, неурядових
організацій,
інших
державних
установ.
Консультанти
телефонів
довіри можуть надати
інформацію
про те, хто і чим
може
допомогти
дитині у скрутній
ситуації, адресу найближчого
притулку
для
неповнолітніх,
куди дитина може
самостійно
звернутися;
адресу
центру
соціальнопсихологічної
р е а б і л і т а ц і ї
неповнолітніх; адреси
неурядових
організацій тощо.
Запам’ятайте!
- Всеукраїнська дитяча лінія «Телефон
довіри»
0-800-50021-80;
- ГУМВС України в
Одеській області «Телефон довіри» 77940-43;
- Cлужба у справах
дітей; тел. 724-80-54
(вул. Дерибасівська,
8).
Туманова І.С.
головний спеціаліст
Одеського міського
управління юстиції
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Религиозные лидеры поддержали идею воссоздания Десятинной церкви
В Киеве 28 и 29 марта прошла Международная межконфессиональная конференция
«Мировые религии и гражданское общество против
ненависти и экстремизма»,
организованная Институтом
прав человека и предупреждения экстремизма и ксенофобии под руководством
Александра Фельдмана.
Почетными и специальными гостями были: Патриарх
Иерусалимский Теофил III,
Предстоятель
Украинской
Православной Церкви Блаженнейший Владимир Митрополит Киевский и всея
Украины, бывший премьерминистр и нынешний кандидат в президенты Сомали
Мохаммед Геди, Президент
Федерации мусульман Франции д-р Мохаммед Бехаре,
Генеральный секретарь Европейского
совета
религиозных
лидеров господин Стейн
Виллумстад,
Глава
Королевского центра
межконфе ссиональных исследваний Иордании проф. Камель
Абу Джабер, Президент
Всемирного
исламского
университета шейх Абдул
Насер Абу Альбазель,
главный муфтий духовного
управления
мусульман азиатской
части России шейх Нафигулла Аширов, Директор Иорданского центра
межконфессионального сосуществования отец Набиль
Хадад, Глава наблюдательного Совета Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного
мужского Монастыря УПЦ
МП Станислав Стукальский,
ученые и эксперты из США,
Великобритании,
Израиля,
России, Норвегии, религиозные лидеры и представители религиозных общин и
конфессий Украины, известные украинские политики и
общественные деятели, представители международных
общественных организаций и
другие.
Глава
наблюдательного
совета Рождества Пресвятой
Богородицы
Десятинного
мужского Монастыря УПЦ
МП Станислав Николаевич
Стукальский в своем выступлении обратил внимание на
необходимость и важность
восстановления Десятинного
собора Рождества Пресвятой
Богородицы:
Уважаемые
участники
конференции!
Многообразие религиозных убеждений и испове-

даний должно вести не к
взаимному подозрению, дискриминации и унижению, а к
взаимовосприятию и гармонии, демонстрирующей уникальность каждой религии и
культуры.
Экстремизм, терроризм и
другие формы насилия и ненависти во имя религии не
имеют ничего общего с истинным пониманием религии, являются угрозой для
человеческой жизни и, соответственно, должны быть
отвергнуты. В этой ситуации
важным инструментом поддержания мира и согласия
между народами и нациями
выступает межрелигиозный
диалог. Диалог, в ходе которого необходимо продвижение
таких ценностей, как толерантность, истина, справедливость.

ли с карты мира
в силу разных
причин. Для этого
необходимо принять конкретные
соответствующие
меры.
Одной из таких святынь является церковь Рождества Пресвятой
Богородицы (Десятинная). В 2007
году был установлен деревянный
храм, который 25 июля того
же года освятил Предстоятель УПЦ Блаженнейший
Митрополит Владимир. 9
июля 2009 на заседании Священного Синода УПЦ было
принято решение об открытии в Киеве Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного мужского монастыря.

Наша Конференция станет существенным вкладом в
глобальный процесс межцивилизационного и межкультурного диалога.
Нам необходимо выразить
общую готовность и приложить все усилия для того,
чтобы не допустить использования религиозных различий в качестве инструмента
ненависти и раздора.
Еще одним фактором построению толерантного, стабильного мира, устойчивого
развития гражданского общества является единство.
Единство может обеспечить способность гражданского общества адекватно отвечать негативным вызовам и
угрозам современности.
На единство гражданского общества прямо влияет не
только межконфессиональный диалог, но и единство
внутри самой церкви. Мы
должны стать на защиту нашего культурного и духовного развития. Важно не только уважать и защищать уже
существующие религиозные
святыни и символы, а и воссоздавать те, которые исчез-

Уважаемые
участники
конференции, предлагаю Вам
поддержать наш проект, приняв обращение конференции
«о необходимости воссоздании церкви Рождества Пресвятой Богородицы (Десятинной).
Конференция в ходе дискуссии поддержала обращение «О воссоздании церкви
Рождества Пресвятой Богородицы (Десятинной)».
Организатор
конференции, народный депутат Украины Александр Фельдман —
заявил: «Идея воссоздания
церкви Рождества Пресвятой
Богородицы
(Десятинной)
послужит объединению и
консолидации украинского
общества. Это путь к диалогу
и взаимопопониманию, столь
необходимые сегодня».
Участники конференции
обратились к религиозным
и политическим лидерам,
общественным
деятелям,
ученым, средствам массовой
информации, международным организациям и мировой
общественности с призывом
поддержать идею и способствовать усилиям Рождества

Пресвятой Богородицы Десятинного мужского Монастыря УПЦ МП в воссоздании
Десятинной церкви.
Обращение
участников
международной межконфессиональной
конференции
«Мировые религии и гражданское общество в борьбе
с ненавистью и экстремизмом»:
29 марта 2011 года,
г. Киев «О воссоздании
Церкви Рождества Пресвятой Богородицы (Десятинной)»
Мы, участники международной межконфесиональной
конференции «Мировые религии
и гражданское общество
в борьбе с ненавистью
и экстремизмом», обеспокоены
полемикой
вокруг
необходимости
восстановления церкви
Рождества Пресвятой Богородицы (Десятинной).
Убеждены, что полемика
вокруг аутентичности архитектуры Десятинной церкви
времен Владимира, не является преградой для воссоздания символа христиаства на
нашей земле, столь необходимого сегодня для укрепления
духовности и культуры, а возрастающая актуальность проблем агрессии в отношениях
людей, обозначенных в ходе
проведения
Конференции,
еще раз подтверждает значимость воссоздания такого
символа;
Осознавая
уникальный
характер Десятинной церкви
и ее роль в зарождении государственности на землях
Руси, считаем, что объединение усилий в процессе ее
воссоздания, будет способствовать переходу на новый
уровень взаимопонимания и
сотрудничества в построении гражданского общества
и позволит построить более
гуманную систему человеческого общежития всех религий и вероисповеданий;
Отмечая возрастающую
роль религии и указывая на
необходимость межрелигиозного взаимопонимания и со-

трудничества в современном
мире, выражаем наше стремление к защите и развитию
нашего культурного и духовного наследия;
Исходя из общей цели сохранения мира и согласия
на Земле, Мы объединились
в идее необходимости воссоздания Десятинной церкви
— первого каменного храма
Киевской Руси;
Веря в объединяющую
роль церкви в борьбе с любыми проявлениями ненависти и экстремизма, особенно
тех, которые прикрываются
религией, против этнической и религиозной вражды,
одновременно
утверждая,
что мирное сосуществование
людей различной этнической
и религиозной принадлежности является важной основой
безопасности человечества;
отвергая использование религий для оправдания и поддержки воинствующего национализма и шовинизма;
решительное
противодействие угрозам неонацизма,
выступая за мир без нацизма;
Обращаемся к религиозным и политическим лидерам, общественным деятелям, ученым, средствам
массовой информации, международным организациям и
мировой общественности с
призывом поддержать идею
и способствовать усилиям
Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного мужского Монастыря УПЦ МП
в воссоздании Десятинной
церкви.
Мы, участники Конференции, считаем, что идея воссоздания церкви Рождества
Пресвятой Богородицы (Десятинной) послужит объединению и консолидации украинского общества.
Мы выражаем готовность
в продвижении культуры
согласия и сотрудничества
между народами различной
этнической, религиозной и
культурной принадлежности
в Украине и за её пределами.
http://orthodox.kiev.ua/ru/
news/2011-04-12/682.html
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Міжнародні проекти
Благодійний Фонд допомоги
біженцям і переселенцям
«СПІВЧУТТЯ»

Образовательный комплекс «СемьЯ»

День Освобождения Одессы

В субботу 9 апреля,
накануне
празднования Дня Освобождения
Одессы, в Адаптационном центре «Вита» был
проведен
открытый
урок «Нашим героям посвящается…» для детейбеженцев и искателей
убежища, проживающих в ПВРб. г. Одессы.
Урок проводился с целью познакомить детей
с историей нашего края,
с его Героями, которые
ценой своей жизни защищали родной город.
Детям рассказали о Героях, в честь которых
названы улицы нашего
многострадального города, Героях защищавших и освобождавших
Одессу. Мы порой проходим по этим улицам,
читаем их названия и
даже понятия не имеем
в честь кого они названы, что кроется в этих

фамилиях. Поэтому у
сотрудников АЦ «Вита»
и возникла идея познакомить детей с Топонимикой Одесских улиц в
честь Героев Великой
отечественной войны, в
которой рассказывается о том, что:
Еще в январе 1944
года под Одессой высадилась парашютнодесантная
группа,
прибывшая в город
накануне его освобождения советскими войсками. Её командир
Василий
Дмитриевич
Авдеев-Черноморский
(улица в Киевском районе) немало сделал для
подготовки партизанских отрядов, подпольщиков Одессы к вооруженному выступлению
против оккупантов во
время подхода к городу
Красной Армию.
Участвовал в осво-

бождении Одессы в
апреле 1944 года командующий
артиллерией 3-го Украинского
фронта
(командовал
фронтом Р. Я. Малиновский), в дальнейшем
главный маршал артиллерии, главнокомандующий ракетными войсками стратегического
назначения,
дважды
герой Советского Союза Митрофан Иванович
Неделин (улица в Киевском районе).
9 апреля на окраине
Одессы появились воины 5-й ударной армии,
которой командовал генерал –полковник, Герой советского Союза
Вячеслав Дмитриевич
Цветаев. Они первыми ворвались в город,
неся ему освобождение
от гитлеровской оккупации. Улица Генерала
Цветаева – в Ильичевском районе.
10 апреля 1944 года в
результате ожесточенных боев войска 3-го
Украинского
фронта
освободили Одессу.
Среди героев освобождения Одессы достойное место занимают
воины
320-й
Енакиевской стрелковой дивизии генералмайора Ильи Ивановича Швыгина (улица в
Приморском
районе),
вечером 9 апреля выбившие фашистов из
порта.
Одна из улиц
Илличевского
района
носит имя генерала
армии,
дважды
Героя Советского Союза
Иссы
Александровича Плиева. В апреле
1944 года И. А. Плиев командовал конномеханизированной
группой, воины которой освобождали многие населенные пункты
Одесской области. Улица Генерала Плиева в
Ильичевском районе.
Одним из участников

Одесской операции был
летчик – истребитель
116-го истребительного авиационного полка
майор Николай Федорович Краснов, которого
называли вторым Чкаловым. Герой Советского Союза Н. Ф. Краснов
в ходе войны сбил 46
самолетов противника.
Именем прославленно-

Форсировав Северный
Донец, армия сковала
силы противника, препятствуя передислокации соединений врага
в районе БелгородаКурска.
Завершилась
Курская битва, части
и соединения армии в
ходе
стремительного
наступления освободили Запорожье, Днепро-

го аса названа улица в
Киевском районе.
В честь маршала Советского Союза дважды
Героя Советского Союза Василия Ивановича
Чуйкова названа улица
в Киевском районе. В.
И. Чуйков при освобождении Одессы командовал 62 (8-й гвардейской) армией. От руин
Сталинграда
начался
боевой путь прославленной армии. После
Сталинградской битвы
армия пополнилась и
вступила в бой за освобождение
Украины.

петровск, Кривой рог,
Новый Буг, Никополь,
Одессу. А дальше были
Кишинев, Варшава и
Берлин.
Об этих подвигах необходимо рассказывать
детям, что бы они знали
какой ценой досталась
нашим предкам Победа
над фашизмом!
Материалы к уроку
предоставлены музеем
Одесской
специализированной
школы № 121.
Л. Агошкова
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Благодійний Фонд допомоги
біженцям і переселенцям
«СПІВЧУТТЯ»

Образовательный комплекс «СемьЯ»
1 апреля - День смеха и юмора
1 Апреля — этот День не
внесен ни в какие календари знаменательных дат
и всенародных праздников, при этом его вполне можно причислить
к международным, поскольку он с одинаковым
успехом отмечается и в
России, и в Германии, и
в Англии, и во Франции,
и в Скандинавии, и даже

на Востоке. В одних странах
первое апреля называют Днём
смеха, в других — Днём дурака, а в Одессе - Юмориной!
В этот день каждый не прочь
пошутить над окружающими,
никто не застрахован от розыгрышей и даже самые серьезные люди невольно улыбаются. Трудно сказать, откуда
пошел этот праздник. Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно
1 апреля существует в очень
многих странах. О возникновении первоапрельской тра-

Благородные люди, друг друга любя,
Видят горе других, забывают себя.
Если чести и блеска зеркал ты желаешь,Не завидуй другим и возлюбят тебя.
Не пекись о грядущем, страданье – удел
Дальновидных вершителей завтрашних дел.
Этот мир и сегодня для сердца не тесен,
Лишь бы долю свою отыскать ты сумел.
Омар Хайам

диции существует немало
различных гипотез, сходящихся в одном: корни
ее глубоко уходят в средневековую европейскую
карнавально-балаганную
культуру.
Дети-беженцы,
воспитанники Адаптационного
центра «Вита», не могли
не отметить этот веселый
праздник. В этот день дети

шутили и дурачились
вместе с сотрудниками
АЦ «Вита», участвовали
в шуточных викторинах
и конкурсах, рисовали
друг на друга карикатуры
и показывали пародии.
Полученного позитивного заряда энергии теперь
должно хватить детям на
всю весну!

Елена Хван

Сколько мудрости и красоты содержится в строках самого великого Восточного поэта! Они настолько точно
отражают всю чуткость и благородство Востока, всю его
красоту и тонкость. Кто родился на Востоке, никогда не забудет весеннее цветение своей Родины, его аромат и теплоту. И обязательно постарается передать своим детям всю

его красоту. Именно с этой целью беженцы и искатели убежища из Афганистана, проживающие в пункте временного
пребывания беженцев г. Одессы провели вечер традиционных Восточных танцев в Адаптационном центре «Вита».
Этот вечер действительно напоминал Восточную сказку, с
примесью любви и грусти о Родине. Танцевали и мужчины, и дети, и даже приглашенные гости.
Мы сотрудники АЦ «Вита» надеемся, что подобные вечера станут доброй традицией.
Тереза Нсаи,
беженка из Анголы, волонтер
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Школа бізнесу для біженців
БИЗНЕС ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ Бизнес на воздушных шарах

Производство одноразовой посуды считается
сегодня весьма перспективным
направлением
бизнеса. Уровень потребления современных полимеров - один из самых
наглядных
критериев
технологичности страны.
Одноразовая пластиковая посуда считается
во всём мире лидером по
гигиеничности. Преимуществами одноразовой
посуды так же являются
лёгкий вес, удобство использования и дешёвая
стоимость.
Такая посуда незаменима для отдыха на природе, пикника, ею удобно
пользоваться в поездках.
Отличным
вариантом
будет пластиковая посуда для проведения детских праздников, тогда
нет опасности, что дети
что-нибудь разобьют и
поранятся. Эта посуда
используется во многих
кафе, блинных, пиццериях, фаст-фудах и т.д.
Предприятия общественного питания, осуществляющие доставку блюд
на дом или в офис, упаковывают свою продукцию в пластиковую посуду. Пластиковые стаканы
используются везде, где
есть кулеры или автоматы по продаже кофе:
в офисах, санаториях,
спортивных учреждениях
и т.д. Востребована такая посуда и в пищевой
промышленности,
например, у производителей молочной продукции
и кондитерских изделий.
Подавляющая часть
одноразовой посуды стаканы, чашки, тарелки,
ложки, ножи, вилки, - изготовлена из полистирола и полипропилена.
Бумажные изделия - из
ламинированного
картона, экологичные, но
довольно дорогие, популярны в Европе, а у нас
используются редко и потому не производятся.
Стоимость выхода на
данный рынок минимум в
$500 тыс. Но на деле это

МІГРАЦІЯ

всего лишь
цена нового
высококачественного
экструдера,
сделанного
в Западной
Европе. Недорогое или
подержанное
оборудование
обойдется дешевле - в
$80-120 тыс. К нему необходимо купить термоформовочные машины
(две, а лучше три) - каждая по $30-40 тыс. Это
обеспечит выпуск 8 млн
стаканчиков в месяц, что
достаточно для города с
населением 2-3 млн человек и получения дохода около $15 тыс. Но это
в идеале.
Расходы на оборудование лишь часть общих
затрат. По утверждению
экспертов, расходы на
подготовку
площадки,
заказ проекта, выбор, закупку и создание запасов
исходного
материала,
зарплату персоналу составят такую же сумму,
что и на покупку оборудования. Кроме того,
хорошо предусмотреть и
финансовый резерв, который понадобится, если
что-то пойдет не так.
Поставщиков исходного материала для одноразовой посуды всего
четыре, крупнейший Московский НПЗ. Сырья
они готовят вполне достаточно, но, когда получают очень крупные заказы из Китая и Турции,
куда экспортируют часть
продукции, цена на него
резко возрастает. Так что
есть смысл не ограничиваться одним поставщиком, а поискать их и в
других местах.
Технология изготовления пластиковой посуды.
Сырье доставляется
на производство в виде
гранул, которые подаются в плоскощелевой экструдер, где получается
расплав, который перемешивается с помощью
шнекового пресса. Затем выдавленную через
плоскую щель массу с
помощью больших валов превращают в лист,
толщина которого может
быть от долей миллиметра до нескольких миллиметров. Требования к
валам-каландрам жесткие: их биение не должно
превышать нескольких

микрон, и с высокой степенью точности должна
регулироваться температура (особенно капризен
полипропилен,
поэтому производительность
одной и той же машины
на полипропилене на
20% ниже, чем на полистироле). На специальных экструдерах можно
получать многослойный
лист. Одно из главных
требований: его толщина
должна быть равномерной - разнотолщинность
увеличивает расход сырья примерно на те же
20%; к тому же ухудшается качество изделий.
Затем лист поступает
в вакуум-формовочную
машину. С помощью
пресс-форм
получают
стаканчик или тарелку,
которые здесь же или
чуть позже вырубаются
из листа.
Технология же изготовления бумажной посуды довольно проста.
Например, чтобы изготовить бумажный стаканчик берутся листы специальной бумаги с заранее
напечатанными рисунками, оборачиваются вокруг формы, происходит
сваривание шва, изделие снимается, после
чего в получившийся конус вставляется донышко. Все это снизу заворачивается и сваривается
- вот и все, стаканчик готов! Производство другой бумажной посуды
(тарелок, например) не
сложнее приведенного
примера.
Основным сырьем для
изготовления бумажной
посуды является ламинированная особым
способом бумага, обладающая плотностью
120-280 грамм на метр
квадратный. Многие производители используют
финскую бумагу, но в
последнее время отечественные производители
стали выпускать довольно качественную бумагу, отлично подходящую
для изготовления бумажной посуды. Сырья потребуется довольно много, так для производства
бумажных стаканчиков
на одном станке в месяц
нужно от 2,5 до 3,5 тонн
бумаги, из которых можно произвести порядка
300 тысяч стаканчиков.
Основными поставщиками оборудования для
производства бумажной

посуды являются - США,
страны ЕС (Франция и
Германия), а также Китай
и Южная Корея. Самое
дорогое оборудование
выпускается в США, при
этом оно самое производительное, сырьем для
производства в американских станках чаще
всего служит рулонная
бумага. Цена такого оборудования колеблется от
200 тысяч и вплоть до 1
млн. долларов. Европейские аналоги обладают
практически теми же
техническими характеристиками, а стоят немного
дешевле. Но для малого
предпринимателя сумма
в несколько сотен тысяч
долларов в большинстве
случаев будет неподъемной без кредита в банке.
Естественно, прежде
чем закупать оборудование предпринимателю
придется решить организационных вопросов.
Главной проблемой будет найти покупателей
на свою продукцию и
заключить с ними договоры на поставку. Покупателями могут быть как
конечные потребители,
такие как сети быстрого
питания, так и оптовые
торговые компании.
Пока что цена бумажной посуды выше аналогичной пластиковой,
но бумага экологически
чистый материал, что
очень важно для сферы питания. Транснациональные компании,
такие как Макдоналдс
давно уже перешли исключительно на бумажную посуду, а они умеют
считать свои деньги и
знают цену имиджу. Пластиковая посуда уже сейчас ассоциируется с дешевыми кафе, а сетевые
заведения
фаст-фуда
переходят на бумажную
посуду.
Сейчас, когда конкуренция в этой сфере
слабая, а большую часть
рынка бумажной посуды
удерживают импортеры,
а не отечественные производители, самое время подумать об открытии своего небольшого
производства бумажной
посуды. Окупятся вложения в этот бизнес за дватри года, а перспективы
у рынка бумажной посуды весьма радужные и
понятные.
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Самое сложное в этом бизнесе — найти клиента. Естественно, если качественно его обслужить, вероятнее всего, он перейдет в разряд постоянных.
Желающим добавить в праздничную атмосферу воздушного чуда есть из чего выбирать:
гелиевые, разноцветные, сплетенные в букеты,
в виде зверушек — шарики могут быть какими
угодно. А выполнить заказ возьмется не один
десяток предпринимателей. Ежегодно на рынке аэроуслуг появляется немало «шаровиковзатейников», как за глаза снисходительно называют друг друга представители этого бизнеса,
и столько же «сдувается». Причина — низкий
ценовой порог входа в бизнес и кажущаяся простота его ведения.
Обычно клиент выбирает заказ по каталогу.
Что это может быть — арки, гирлянды или гигантский шар-сюрприз — зависит от вида мероприятия. К примеру, для свадеб традиционно
заказывают сердца, гелиевые шарики, арки. Для
корпоративных мероприятий — логотип компании, выполненный из шаров соответствующей
цветовой гаммы, гирлянды. На детские праздники — игрушки, фольгированные шарики, мультяшки.
Познать «шаровую» науку по силам каждому. За два часа можно обучить этой премудрости любого желающего. «Мы обучаем самым
элементарным вещам. Не боимся, что ученик
станет конкурентом, — объясняет предприниматель. — Не так-то просто стать на ноги в этом
бизнесе с первых же шагов».
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