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Виступ Президента України на дебатах Генеральної
Асамблеї ООН з питання: «Ситуація на тимчасово
окупованих територіях України» (20.02.2019 р.)

...Я залишаюсь твердим прихильником того, що багатонаціональна миротворча
операція під егідою ООН з чіткою метою припинення російської агресії та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України може стати вирішальним
фактором для налагодження миру на Донбасі.
Ми готові до конструктивного обговорення цієї ініціативи...
...Озираючись на 5 років, що минули, хочу ще раз запевнити: альтернативи мирному врегулюванню цього міжнародного конфлікту немає. Саме тому я знову підтверджую з цієї найвищої світової трибуни тверду відданість України багатосторонності
та міжнародному праву. Кремлівська агресія проти нас мала протилежний ефект.
Замість того, щоб підкоритися Росії, ми кинули їй виклик. Замість того, щоб відмовитися від нашої європейської мрії, ми прискорили свій шлях до неї. Замість того,
щоб схилити наші голови, ми підняли їх високо, і сказали Путіну: ви не розіб’єте
нас! Я закликаю Росію як сторону конфлікту виконати свої зобов’язання за Мінськими домовленостями. І я прошу цю Асамблею підтримати нас, стати поряд із нами у
протидії імперським амбіціям Кремля. Тільки разом ми можемо примусити Росію
– державу-окупанта та агресора – прийняти свою відповідальність і припинити свої
агресивні дії...
president.gov.ua

Передплатний індекс 89611

Розширене засідання Колегії ДМС
України

Голова ДМСУ Максим Соколюк представив начальника Центрального міжрегіонального
управління в місті Києві та Київській області В’ячеслава Гузя, який до цього очолював ГУ
ДМС в Харківській області.
Результати роботи
Перед початком Колегії Голова ДМС прозвітував перед представниками ЗМІ, членами Колегії та іншими її учасникам про результати роботи у 2018 році. Із змістом Звіту можна ознайомитися на офіційному веб-сайті ДМС за посиланням https://dmsu.gov.ua/news/dms/4048.html.
Крім того, у своєму виступі Голова ДМС озвучив ще ряд важливих результатів, які не потрапили до Звіту, а саме:
- завдяки використанню QR-коду вже 44 тис.і осіб подали заяви-анкети на оформлення
паспортних документів;
- налагоджено дієвий доступ територіальних органів ДМС до баз даних Держприкордонслужби та Мін’юсту;
- розширено мережу ЦНАПів з 53 у 2017 році до 134 на кінець 2018 року;
- налагоджено дієвий контроль в сфері надання адміністративних послуг, зокрема у сфері
громадянства;
- налагоджено щомісячний моніторинг недоліків при оформленні паспортних документів, завдяки
чому кількість таких недоліків впродовж року постійно зменшувалася;
Продовження на стор. 3

Голова ДМСУ М. Соколюк вручив на Колегії начальнику
ГУ ДМСУ в Закарпатській області Ігорю Михайлишину
Почесну грамоту Кабінету Міністрів України.
Вітаємо з нагородою!

Читайте
Публічний звіт Голови
ДМС України за результатами діяльності ДМС за
2018 рік

стор.2

У Державному
підприємстві «Документ»
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У Державній міграційній службі України

Публічний звіт Голови Державної міграційної служби України за результатами
діяльності ДМС у 2018 році
Голова Державної
міграційної служби
України
М.Ю. Соколюк

У Державній міграційній службі України
Керівники територіальних органів взяли участь у
тренінгу з лідерства
колишній Головний комендант польської Прикордонної варти Домінік Трач.
Відкрили захід Голова Державної міграційної служби
України Максим Соколюк
та Голова Представництва
МОМ в Україні д-р Томас
Лотар Вайс.
dmsu.gov.ua

У Києві проведено тренінг
із лідерства в державному
управлінні,
організований
МОМ для керівників територіальних органів Державної
міграційної служби України.
Дводенний захід було організовано в рамках фінансованого Євросоюзом проекту
«Підтримка управління міграцією та притулком в Україні» (IMMIS), який сприяє приведенню управління
міграційними процесами у

УДМС в Луганській області – на 31%.
Зменшення кількості нарікань на роботу в
УДМС у Вінницькій області становило 30%,
УДМС в Київській та Чернівецькій областях
– 24% та УДМС в Рівненській області – 21%.
Немало нарікань громадян надходить стосовно дотримання в територіальних підрозділах ДМС встановлених графіків обслуговування суб’єктів звернення.
Щодо цього минулого року найбільше відзначились ГУ ДМС у Харківській області та
ГУ ДМС у Львівській області.
Ці обставини породжують низку серйозних негативних наслідків, а також шкодять
іміджу ДМС.
Вибори Президента України
31 березня 2019 року в Україні відбудуться
чергові вибори Президента України.
Органи ДМС повинні забезпечити своєчасне надання органам ведення Державного
реєстру виборців відомостей, необхідних для
оновлення цього Реєстру, та своєчасне документування громадян України паспортами
громадянина України.
З цього приводу територіальні органи ДМС
отримали необхідні вказівки.
З огляду на викладене та зважаючи на рішення колегії МВС, оголошене наказом
МВС від 07.02.2019 р. № 91, керівникам територіальних органів ДМС окремо доручено
забезпечити вжиття невідкладних заходів
щодо поновлення учасникам виборчого процесу втрачених документів, що підтверджують громадянство України та посвідчують
особу.
Також увагу керівників територіальних
органів ДМС було привернуто до питання
документування випускників шкіл, адже 5
лютого розпочалася реєстрація учнів шкіл на
ЗНО, тому питання їх документування має
бути на першому плані.
Протидія корупції
Лише за останній тиждень перед проведенням Колегії правоохоронними органами було
викрито трьох хабарників з числа працівників ДМС: у Львові, Вінниці та Києві.
Впродовж 2018 року правоохоронними
органами порушено 37 кримінальних проваджень у зв’язку зі вчиненням правопорушень
у сфері службової діяльності стосовно 49 посадових осіб ДМС.
Найбільше справ порушено у ГУ ДМС у
Львівській області – проти 6 працівників,
ГУ ДМС в Одеській області та УДМС в Київській області – по 5 працівників, УДМС у
Волинській області та ГУ ДМС в місті Києві
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ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА ТА РЕДАКЦІЯ
ГАЗЕТИ «МІГРАЦІЯ»

ВІТАЮТЬ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
Начальника УДМС України
в Запорізькій області
Олександра Леонідовича
Харіну

відповідність до найкращих
міжнародних практик та європейських стандартів.
Тренерами стали: співзасновник провідної аналітичної організації «Центр
східних студій», колишній
Міністр внутрішніх справ
Республіки Польща Бартломей Сенкевич; професор
Варшавської школи економіки, колишній заступник
Міністра закордонних справ
Польщі Артур Новак-Фар та

Продовження, початок на стор. 1
- у територіальних органах ДМС розпочали функціонування підрозділи по стандартах
роботи і контролю якості надання адміністративних послуг.
На Колегії ДМС Голова ДМС більш детально зупинився на результатах роботи міграційної служби у 2018 році.
Так, у 2018 році ДМС надано 7,8 млн адміністративних послуг, що на 50% більше ніж
у позаминулому 2017 році (5,2 млн).
Найбільше в цьому плані постаралися ГУ
ДМС у Львівській та УДМС в Івано-Франківській областях, у яких кількість наданих
адміністративних послуг минулого року
зросла більш як на 70%, порівняно з 2017
роком.
Якщо у 2017 році органи ДМС надавали
12,2 адмінпослуг на 1000 населення, то у
2018 році цей показник виріс до 18,4 послуг.
Найбільшу кількість послуг на 1000 населення надано у м. Києві – 27,8 послуг, Львівській області – 27,4, Закарпатській області
– 26,6, Івано-Франківській та Чернівецькій
областях – 25,8.
За результатами діяльності ДМС у 2018
році державний та місцеві бюджети отримали 1,9 млрд грн, що на 450 млн грн більше,
ніж у 2017 році та на 900 млн грн більше ніж
виділено з державного бюджету на утримання територіальних органів ДМС.
Питання протидії нелегальній міграції постійно перебуває на контролі у МВС, Уряду
України та інституцій ЄС.
З огляду на викладене, органами ДМС цьому питанню було приділено значної уваги.
Як наслідок у 2018 році ДМС виявлено нелегальних мігрантів на 16% більше, ніж у 2017
році, або 11 194 особи проти 9 663.
У 2018 році до Кодексу України про адміністративні правопорушення внесено зміни,
якими збільшено розміри штрафів за порушення міграційного законодавства.
Як наслідок від сплати адміністративних
штрафів до державного бюджету у 2018 році
надійшло 34 млн грн, що понад удвічі більше, ніж у 2017 році (16 млн грн), хоча кількість виявлених порушників міграційного
законодавства зменшилась на 1000.
Звернення громадян
У 2018 році кількість письмових звернень
на адресу ДМС збільшилась на 1000.
У розрізі регіонів зросла кількість скарг на
роботу 12 територіальних органів, найбільше
в УДМС у Хмельницькій області – зростання на 41%, ГУ ДМС у м. Києві – на 33% та
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Начальника УДМС України
в Херсонській області
Оксану Василівну
Яковенко

Вітаємо з 50-річним ювілеєм заступника
начальника Управління ДМС України в
Рівненській області
Ольгу Сільвестрівну Паламарюк!

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

– по 4 працівника.
У 2018 році за результатами моніторингу
стану виконання працівниками ДМС вимог
антикорупційного законодавства в частині
подання електронних декларацій було виявлено 56 фактів порушень, про що в установленому порядку повідомлено Національному
агентству з питань запобігання та виявлення
корупції.
Тому Голова ДМС ще раз наголосив на необхідності підвищення якості профілактичних антикорупційних заходів, спрямованих
на недопущення появи в діях підлеглих працівників ознак корупційних та інших правопорушень.
Інші питання
У 2018 році територіальними органами
ДМС забезпечено підвищення професійного рівня понад 40% працівників.
Голова ДМС також наголосив на необхідності забезпечити дотримання порядку
доступу третіх осіб до персональних даних у суворій відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних
даних».
У зв’язку із збільшенням рівня навантаження керівники територіальних органів
міграційної служби повинні тримати на
особистому контролі питання забезпечення територіальних підрозділів ДМС канцтоварами та оргтехнікою і витратними
матеріалами до неї.
Також необхідно тримати на контролі
обов’язкове використання працівниками
територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС пристроїв для перевірки автентичності документів з метою
перевірки справжності кожного паспорта
громадянина України у формі книжечки,
звертаючи особливу увагу на паспорти,
що були оформлені на тимчасово непідконтрольних територіях України (тимчасово окупованій території України (АР
Крим та м. Севастополь) та в зоні проведення Операції об’єднаних сил), а також
документів, в яких містяться ознаки зміни/підробки інформації або переклеєно
фотокартки.
Наприкінці вступного слова Максим Соколюк привітав колектив УДМС у Волинській області з отриманням нового приміщення для обласного апарату і начальника
ГУ ДМС у Закарпатській області Ігоря
Михайлишина з одержанням Почесної
грамоти Кабінету Міністрів України.
С. Дон

Прикордонники
вилучили визнаний
недійсним паспорт
громадянина України

Державною прикордонною службою України було припинено
спробу перетину кордону України
іноземцем за недійсними документами, при цьому недійсний паспорт
громадянина України для виїзду за
кордон було вилучено, а іноземця повернуто до країни, з якої він
намагався в’їхати до України за недійсними документами.
У 2018 році Управлінням міграційної служби у Волинській області було отримано інформацію
від СБУ, проведено перевірку та
встановлено факт набуття громадянства України із порушенням
законодавства громадянином РФ
– діячем однієї з релігійних організацій, яку ЗМІ пов’язують зі
спецслужбами країни-агресора.
Зокрема, встановлено, що особою під час подання документів
для набуття громадянства України надано неправдиві відомості
стосовно наявних громадянств.
За результатами перевірки, проведеної на підставі листа СБУ,
у червні 2018 року було скасовано як рішення про реєстрацію
громадянином України вказаної
особи, так і рішення про видачу
паспортів громадянина України.
При цьому, відповідно до законодавства України, паспорти
громадянина України (внутрішній та закордонний) зазначеної
особи було визнано недійсними
та внесено до відповідної бази
даних ДМС.
dmsu.gov.ua
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У територіальних міграційних службах України
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Керівники усіх територіальних підрозділів ДМСУ взяли участь у заходах
з вшанування пам’яті героїв Небесної сотні

На засіданні Колегії підвели підсумки роботи УДМС
України в Чернігівській області за 2018 рік

В Управлінні Державної
міграційної служби України
в Чернігівській області під
керівництвом
начальника
Управління Ксенії Лук’янець
та за участі керівників структурних та територіальних
підрозділів було проведено
засідання Колегії за підсумками роботи у 2018 році.
Перед початком наради головний спеціаліст сектора
стандартів роботи та контролю якості з метою вивчення
рівня знань провела тестування керівників територіальних
підрозділів щодо застосування СОП (стандартних операційних процедур) під час
надання адміністративних
послуг.
Розпочала засідання Колегії
начальник Управління Ксенія Лук’янець. Перш за все
вона подякувала всім за виконану у 2018 році роботу та
відзначила, що одним із пріоритетних напрямків роботи
міграційної служби і надалі
залишається якісне надання адміністративних послуг,
удосконалення протидії нелегальній міграції, налагодження ефективної взаємодії з
органами державної влади,
протидія і профілактика корупції та підвищення рівня
професійної компетентності
працівників УДМС.
У ході наради начальник
Управління навела основні
досягнення УДМС України в
Чернігівській області, а саме:
- відкрито «Паспортний
центр» в обласному Управлінні на 6 робочих місць;
- встановлено 21 автоматизоване робоче місце для

оформлення біометричних
документів, 6 з яких в обласному Управлінні;
- облаштовано приміщення
для поліпшення якості та забезпечення комфортних умов
надання адміністративних
послуг;
- з метою контролю та підвищення якості надання послуг призначено кураторів
територіальних підрозділів;
- впроваджено електронну
оплату за адміністративні послуги;
- збільшено кількість місць
до електронної черги у Бахмацькому, Ніжинському та
Прилуцькому територіальних підрозділах з 5 до 10.
- відбувається оформлення
за QR-кодом;
- здійснюється верифікація
осіб по фотозображенню;
- запроваджено системи
біометричної верифікації та
біометричної посвідки для
іноземців;
- підключено ЦНАП з двома робочими станціями.
Не залишилось без уваги
налагодження та підвищення
ефективності взаємодії з державними органами влади, в
тому числі правоохоронними
органами, щодо протидії нелегальній міграції.
Також під час колегії Ксенія
Вікторівна наголосила на питаннях, які розглядалися на
розширеному засіданні Колегії ДМС України, що проходила 15 лютого в м. Києві:
- посилення контролю за дотриманням вимог міграційного законодавства у зв’язку
з виборами Президента України;

- інформатизація діяльності
ДМС та розвиток електронних сервісів для громадян;
- запровадження пілотного
проекту запису та оформлення іноземних громадян по
електронній черзі;
- відповідальне ставлення
працівників до роботи з метою підвищення рівня якості
надання адміністративних
послуг та недопущення порушення прав громадян.
Під час наради з керівниками територіальних та структурних підрозділів УДМС
України в Чернігівській області були розглянуті основні
проблемні аспекти, які виникали в ході роботи, та визначено алгоритм їх усунення та
подальшого уникнення.
Засідання Колегії УДМС
України в Чернігівській області за підсумками роботи
у 2018 році супроводжувалось виступами заступників
начальника Управління та
керівників структурних підрозділів. Зокрема перший
заступник начальника УДМС
України в Чернігівській області Володимир Рудницький підбив підсумки роботи
УДМС України в Чернігівській області з іноземними
громадянами та ОБГ за 2018
рік. Заступник начальника
Управління Наталія Кирієнко
розповіла про стан паспортної роботи. Загалом кожен
керівник структурного підрозділу детально розповів
про стан виконаної роботи по
своєму напрямку та надав рекомендації керівникам районних та міських секторів щодо
поліпшення якості надання
адміністративних послуг.
По завершенню наради начальник Управління УДМС
України в Чернігівській області Ксенія Лук’янець підвела підсумки та визначила
пріоритетні напрямки в роботі на 2019 рік, а також нагородила працівників області
відомчими відзнаками.
Управління ДМС
в Чернігівській області

У Чернівцях відбулася зустріч з радником Міністра
внутрішніх справ Михайлом Апостолом

Т.в.о. начальника УДМС у Чернівецькій області Віктор Пислар разом із керівництвом ГУ НП в Чернівецькій області
та Чернівецького прикордонного загону
взяв участь у робочій зустрічі з радником Міністра внутрішніх справ, членом
координаційного штабу МВС Михайлом
Апостолом.
«Працівники органів МВС мають бути

політично неупередженими та неухильно дотримуватися вимог Закону України
«Про державну службу», – підкреслив
Михайло Апостол.
Віктор Пислар доповів колегам про
проведену буковинськими міграційниками ґрунтовну підготовчу роботу з метою недопущення випадків незаконного
голосування за допомогою недійсних
паспортних документів.
Під час наради йшлося про забезпечення законності та правопорядку, належну
організацію виборчої кампанії на території області. Учасники зустрічі обговорили нинішню ситуацію з дотриманням
виборчого законодавства та узгодили
основні напрямки співпраці впродовж
найближчих двох місяців.
Управління ДМС
у Чернівецькій області

На нараді у Кропивницькому йшлося про забезпечення
прозорості та законності виборчого процесу
На Кіровоградщині на координаційній міжвідомчій
нараді обговорили механізми забезпечення законності
та прозорості виборчого
процесу: здійснення необхідних організаційних та
практичних заходів, спрямованих на дотримання
закону у передвиборчий період та у день виборів.
Нарада відбулась за участі
радника Міністра внутрішніх справ України Володимира Філенка, керівництва
обласних управлінь Національної поліції, Державної
служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії
України, патрульної поліції,
представників обласного
осередку Громадянської мережі ОПОРА, долучились у

відеоселекторному режимі
і керівники територіальних
підрозділів поліції області.
Управління Державної міграційної служби в області
представляв його начальник
Володимир Гончаренко.
Основна увага була приділена роботі правоохоронних органів, оскільки
на них покладена чимала
відповідальність у забезпеченні законності виборчого
процесу. Також йшла мова

про взаємодію з іншими
правоохоронними та силовими структурами, органами місцевого самоврядування та громадськістю для
забезпечення правопорядку,
виявлення правопорушень
у виборчому процесі та захисту права кожного виборця на вільне волевиявлення.
Управління ДМС
у Кіровоградській області

У Сумах проведено розширену нараду за участю
представників УДМС України в Сумській області та
ГУ Пенсійного фонду України в Сумській області
З метою вдосконалення роботи, спрямованої на запобігання зловживанням
пенсійними коштами у Сумах проведено розширену нараду за участю представників УДМС України в Сумській
області та ГУ Пенсійного фонду України в Сумській області.
«Робота Державної міграційної служби щоденно націлена на покращення
ефективності та результатів діяльності. Разом з якісним наданням адміністративних послуг ще одним, не менш
важливим для нас напрямком роботи є
співпраця та тісна взаємодія з державними органами. Електронні сервіси
ДМС на офіційному веб-сайті служби
доступні як для пересічних громадян,
так і для всіх без виключення підприємств, установ, організацій, робота
яких скоординована на спрощення
процедур отримання адміністративних
послуг та надання можливості користуватися інформацією, сформованою відомством в онлайн-режимі», – зазначила в.о. першого заступника начальника
Управління ДМС України в Сумській
області Людмила Старцева.
«Забезпечуючи пенсійні права громадян, пенсійники Сумщини на постійній
основі та на умовах, визначених законодавством, опрацьовують дані необхідних державних реєстрів, бази даних
та інформацію від інших державних
органів. Ця діяльність проводиться,

насамперед, для того, щоб не допустити та покласти край випадкам привласнення
пенсійних коштів сторонніми особами та
відновити порушені права пенсіонерів,
яким законом гарантовані пенсійні виплати», – додала начальник ГУ Пенсійного фонду України в Сумській області
Тетяна Зленко.
За результатами опрацювання інформації з підсистеми «недійсні документи» на Сумщині встановлено 6 фактів
зловживання пенсійними коштами.
Сума необґрунтовано отриманих відшкодувань за даними фактами з бюджету Пенсійного фонду становить
92,3 тис. грн. Про це інформують у
Пенсійному фонді.
«Незначна кількість зловживань з пенсійними коштами на Сумщині є результатом системно організованої співпраці
пенсійної та міграційної служб в області, що покликана запобігати таким випадкам та буде продовжена в майбутньому», – підкреслила Тетяна Зленко.
Управління ДМС
у Сумській області

Міграційна служба Львівської області налагодила комунікацію з Державним реєстром
виборців
Напередодні проведення виборів
Президента України, які відбудуться
31 березня 2019 року, 18 лютого 2019
року була проведена робоча зустріч
першого заступника начальника Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській
області Іванни Іваночко з начальником
відділу адміністрування державного
реєстру виборців Львівської обласної державної адміністрації Зоряною
Павлів.
Основними тезами для обговорення
стало вирішення ймовірних проблемних питань, які можуть виникати під
час організації виборчого процесу та
недопущення порушень вимог виборчого законодавства, а також процедуру зміни місця голосування щодо осіб,
які мають право віддати свій голос не

за зареєстрованим місцем проживання.
Також було окреслено механізми
співпраці територіальних та структурних підрозділів ГУ ДМС України у
Львівській області із відділами ведення Державного реєстру виборців та
налагодження комунікацій між двома
відомствами.
ГУ ДМС у Львівській області

У територіальних міграційних службах України
Керівник міграційної служби Вінниччини провів пресконференцію із місцевими ЗМІ

Начальник УДМС Борис Наливайко провів прес-конференцію в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю
Вінницької ОДА.
Повідомлено, що у всіх без виключення 32
територіальних підрозділах встановлено робочі станції та запроваджено процес оформлення і видачі паспортів громадян України у
вигляді ІD-карток та закордонних паспортів
з безконтактним електронним носієм.
Крім цього, громадян поінформовано, що
паспорт громадянина України є основною
підставою для реалізації права голосу під
час виборів.
Відповідно до роз’яснень Центральної виборчої комісії України (Постанова ЦВК №
268 від 27.12.2018 року), виборець, включений до списку виборців, має можливість реалізувати право голосу на виборах шляхом
отримання виборчого бюлетеня за умови
пред’явлення паспорта громадянина України.
Паспорт може бути у вигляді паспортної
книжечки або ID-картки.
Громадяни, що мають паспорти у вигляді
книжечки або ж у вигляді ID-картки користуються абсолютно рівними правами у день
голосування.
Борис Наливайко наголосив, що паспорт у
вигляді книжечки виготовити вже неможливо. Громадянам оформляється лише паспорт
у вигляді ID-картки.
ID-картка оформляється у терміновому
режимі, за 10 робочих днів, а регламентний
строк оформлення такого паспорта становить 20 робочих днів.

При досягненні 25- та 45-річного віку
громадяни зобов’язані упродовж місяця
здійснити вклеювання відповідного фото у
паспорт, в підрозділах міграційної служби
або ж у ЦНАПах за місцем своєї реєстрації.
Доведено, що у 2018 році підрозділами
УДМС оформлено та видано паспортів громадянина України (ID-карток) – 55 331 (у
2017 році – 38 535).
В області функціонує 92 робочі станції
АРМ, якими оформлено та видано 177 430
(у 2017 році – 124 242) замовлень на виготовлення паспорта громадянина України
для виїзду за кордон.
Сьогодні в області працюють 8 ЦНАПів
для оформлення паспортних документів у
м. Вінниці («Замостя», «Вишенька», «Старе
місто»), м. Бар, м. Калинівка, м. Козятин, м.
Немирів, с. Джулинка Бершадського району,
с. Агрономічне та с. Якушинці Вінницького
району.
У 2018 році за адміністративні послуги, надані підрозділами УДМС надійшло до місцевих бюджетів області понад 44 млн 660
тис. грн, також державного мита на суму
понад 695 тис. грн, а загалом 45 млн 355
тис. грн.
Крім того, було поінформовано про адмінпослуги, які надаються громадянам із АРК
та ОРДЛО.
Борис Наливайко закликав громадян заздалегідь потурбуватися про оформлення
паспорта, якщо він втрачений, викрадений,
а також за бажанням чи необхідністю його
змінити, з урахуванням наведених термінів,
або для вклеювання фото.
Якщо паспорт оформлено, але ще не отримано, наполегливо рекомендується заздалегідь відвідати підрозділ міграційної служби
для його одержання. Не зволікайте та не відкладайте оформлення чи отримання. Адже
без паспорта громадянин не матиме змоги
здійснити своє волевиявлення!
Управління ДМС
у Вінницькій області

Із працівниками міграційної служби Житомирщини провели
навчання по запобіганню нелегальній міграції

В обласному Управлінні Державної міграційної служби Житомирщини було проведено
навчання з керівниками
та працівниками територіальних підрозділів
щодо дотримання законності під час оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення.
Перед працівниками,
які прибули на навчання, виступив начальник
Управління Олександр
Радько, який зазначив,
що минулого року до
адміністративної відповідальності
було
притягнуто 924 порушників міграційного

законодавства, прийнято
майже 300 рішень про
примусове повернення
іноземців та осіб без
громадянства до країн
походження, відносно
семи іноземців прийнято рішення добровільно
повернути їх до країн
громадської належності, щодо восьми іноземців районними судами
прийнято рішення про
примусове видворення
за межі України.
Дев’ятьом
іноземцям судом заборонено в’їзд на територію
України строком на 5
років, п’ятьох поміщено до Чернігівського
пункту тимчасового пе-

ребування іноземців та
осіб без громадянства,
тридцяти семи іноземцям скорочено термін
перебування в Україні,
одинадцять іноземців
передано підрозділам
Державної прикордонної служби.
У той же час, як зазначив начальник Управління,
в
результаті
перевірки адміністративних справ за 2018
рік, складених працівниками територіальних
підрозділів
області,
виявлено ряд суттєвих
недоліків при оформленні адміністративних
матеріалів, що і стало
підставою проведення
відповідних навчань.
Із
керівниками
та
працівниками
УДМС
повторно
розглянуто
та вивчено нормативно-правову базу щодо
дотримання законності
під час оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.
По завершенню навчань відбулись практичні заняття та прийнято відповідні заліки.
Управління ДМС
у Житомирській області
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Начальник УДМС Черкащини: «Ми працюємо для громадян»
Начальник УДМС України в Черкаській
області І. В. Шапран із робочим візитом
відвідав територіальні підрозділи – Лисянський та Жашківський районні сектори.
У Лисянці під час зустрічі із головою
районної державної адміністрації В. М.
Павличуком було обговорено питання
збільшення площі приміщення для розміщення сектора міграційної служби, що
безпосередньо впливає на комфорт громадян під час перебування у підрозділі.
Окрім цього, очільник міграційної
служби Черкащини провів нараду з працівниками згаданих підрозділів щодо
організації роботи з прийому громадян.
Також він скористався доброю нагодою
поспілкуватися з черкащанами, які прийшли до районних секторів оформлювати біометричні документи. Місцеві жителі смт Лисянка та м. Жашків у цілому
позитивно відгукувалися про роботу міграційної служби.
«Ми працюємо для громадян, тому готові вислухати кожного, конструктивно
відреагувати на критику та дослухатися
до раціональних пропозицій. Завдяки
думці людей ми розвиваємося, намагаємося

покращити умови надання адміністративних послуг, що можливе тільки за належної організації діяльності підрозділів.
Результатом впроваджених стандартів
надання послуг, так званих стандартних
операційних процедур (СОП), є якісне і
максимально швидке отримання адміністративних послуг громадянами», – зазначив І. В. Шапран.
Нагадаємо, що у Лисянському та Жашківському районних секторах діє спрощена електронна черга, тобто попередній
запис на прийом можливий тільки через
онлайн-сервіс «Електронна черга» на
сайті ДМС, а всі інші громадяни приймаються у порядку «живої» черги.
Управління ДМС України
в Черкаській області

У курортному місті Яремче урочисто відкрили оновлене
адміністративне приміщення міського відділу міграційної служби
Уже вдруге з початку року у колективах міграційної служби Івано-Франківської області урочисто
справляють новосілля. Цього разу
– у Яремчанському міському відділі.
Після ремонтних робіт, здійснених з
ініціативи керівництва УДМС в області коштом ДМС України, приміщення територіального підрозділу
не впізнати. Тут створено належні
умови для праці та обслуговування
громадян. Як зауважив під час церемонії відкриття оновленого приміщення керівник УДМС в області
Сергій Саїв, по-іншому й не може
бути, адже курортне місто Яремче
приваблює значну кількість туристів з усіх куточків України. І якщо
обставини спонукатимуть когось з
гостей курортного краю скористатися послугами підрозділу міграційної
служби, зокрема виникне потреба
оформлення закордонного паспорта,
то це можна буде зробити у зручних
і комфортних умовах. А ще він побажав начальнику територіального
підрозділу Тарасові Небору і всьому колективу Яремчанського міськвідділу успіхів у виконанні завдань
служби і доброзичливого ставлення
до відвідувачів.

Приміщення освятив настоятель
церкви Івана Хрестителя в місті
Яремче отець Ярослав, а фольклорний колектив з села Микуличина виконанням самобутніх колядок додав
настрою усім присутнім. Традиційно на подібні входини запрошуються
керівники усіх територіальних підрозділів міграційної служби області.
Варто зауважити, що торік у Яремчанському міськвідділі міграційної
служби мешканці та гості регіону
оформили понад 6200 біометричних
документів, а в місцевий бюджет за
надання адміністративних послуг
перераховано 1 млн 200 тис. грн.
Управління ДМС
в Івано-Франківській області

Відбулась розширена нарада міграційної служби
Херсонщини

За підсумками Колегії Державної міграційної служби України, яка відбулася в Києві 15 лютого, було проведено розширену
нараду в УДМС України в Херсонській
області під головуванням т.в.о. начальника
Управління Яни Агапкіної за участю керівників територіальних підрозділів.
Перш за все увагу приділили висвітленню основних показників діяльності Управління за 2018 рік, до яких відносяться такі
напрямки роботи, як надання адміністративних послуг, протидія нелегальній міграції, функціонування сервісу «Електронна
черга», дотримання антикорупційного законодавства, забезпечення якісного інформування громадян та ін.
Під час наради керівник наголосила на
необхідності неухильного сприяння документуванню паспортом громадянина України у вигляді ID-картки школярів, які досягли 14 років та бажають зареєструватися
на ЗНО. Цей же документ пред’являється
учасником ЗНО для допуску до пункту тестування. Окрім цього, питання своєчасного
отримання паспорта є актуальним і для тих

школярів, які 2019 року планують після
9-го класу потупати на навчання до вузів з
подальшим отриманням дипломів молодшого спеціаліста чи молодшого бакалавра.
Також беручи до уваги, що невдовзі відбудуться вибори Президента України, територіальним підрозділам доручено вживати
заходів, що відносяться до компетенції
міграційної служби з метою забезпечення
законності участі громадян у виборчому
процесі.
Заключним моментом наради стало визначення пріоритетних напрямків роботи
на 2019 рік задля забезпечення виконання
законодавства та надання якісних адміністративних послуг громадянам у всіх без
винятку територіальних підрозділах.
УДМС України в Херсонській області
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У територіальних міграційних службах України

В УДМС Хмельниччини підвели підсумки роботи служби за 2018 рік

У конференц-залі міграційної
служби області відбулась розширена нарада під керівництвом начальника Управління
Олега Панькова за участі керівників структурних та територіальних підрозділів служби.
Першочергово
очільник
Управління проаналізував результати роботи служби за
2018 рік, навівши кількісні та
якісні показники діяльності, а
також окремо зупинився на недоліках у роботі, необхідності
їх усунення та недопущення в
подальшому.
Окрім цього, не залишились

поза увагою керівництва питання, які висвітлювались на
розширеному засіданні Колегії
ДМС, яка нещодавно відбулась
у м. Києві, зокрема щодо:
- впровадження електронних
сервісів;
- покращення взаємодії з
ЦНАПами, а також підвищення кваліфікації працівників
ДМС та ЦНАПів;
- удосконалення міграційного
законодавства;
- запобігання та виявлення
корупції шляхом підвищення
рівня прозорості діяльності
ДМС;
- співпраці із провідними

міжнародними організаціями у
сфері міграції та ін.
У свою чергу
керівники структурних підрозділів
Управління довели до відома
присутніх практичні аспекти
застосування чинного законодавства під час надання адміністративних послуг громадянам.
Підводячи підсумки наради,
керівник Управління наголосив на необхідності взаємодії
та подальшої співпраці між
відомствами в частині надання
та своєчасного обміну інформацією під час виборчої кампанії 2019 року. Разом з тим,
особливу увагу він приділив
питанням
комунікаційного
стандарту спілкування працівників служби з громадянами,
належного виконання службових обов’язків та наголосив на
неухильному дотриманні антикорупційного законодавства, а
також проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи з
основних напрямків діяльності Управління.
Управління ДМС
у Хмельницькій області

Тернопільський Центр обслуговування громадян державного
підприємства «Документ» запрацював за новою адресою

Відкрили нове приміщення і перерізали символічну стрічку керівник Департаменту Державного підприємства «Документ» Ольга Соколова і начальник обласного Управління ДМС
Ярослав Давибіда.
«Вітаю наших колег із переїздом. Бажаю, щоб
ваші клієнти із усмішкою приходили до вас і
з усмішкою йшли, отримавши по-європейськи
якісну адміністративну послугу. Управління
міграційної служби допомагатиме вам у вашій
роботі», – звернувся до присутніх Ярослав Давибіда.
Рішення про переїзд і модернізацію тернопільського «Паспортного сервісу» керівництво
ДП «Документ» аргументувало сталим попитом містян на закордонні паспорти й бажанням
покращити умови їхнього обслуговування.

«Попит на оформлення біометричних паспортів надзвичайно великий. Тернопільський
Центр обслуговування громадян державного
підприємства «Документ» за старою адресою
щодня надавав послуги біля двомстам осіб.
Тому звичайно виникла потреба у більшому,
комфортнішому приміщенні. Відтак щиро вітаю і працівників, і клієнтів із сьогоднішньою
подією», – зазначила заступник голови Тернопільської ОДА Світлана Беспоповцева.
Про переваги нового Центру розповів старший інспектор обслуговування громадян ДП
«Документ» Ігор Паленко.
«Даний Центр відкрито у першу чергу для клієнтів, які хочуть отримувати послуги в сучасних умовах. Тут встановлено 8 робочих місць
для здійснення прийому громадян. Планується,
що щодня адміністративні послуги надаватимуться біля трьом сотням осіб. На 3-му поверсі
здійснюється подача документів на отримання
послуги, а на 4-му – видача готових документів.
Працюватиме тернопільський Центр за адресою: вул. Йосипа Сліпого, 7, торгівельний
центр «Атріум». По буднях з 9 : 00 до 18 : 00
(без перерви на обід), у суботу з 9 : 00 до 17 :
00.
Управління ДМС
у Тернопільській області

На Волині під час круглого столу обговорили питання документування ромів
Рада Європи та Європейський Союз приділяють
значну увагу питанням захисту прав і свобод національних меншин, зокрема інтеграції в суспільне життя ромської національної меншини.
З метою створення належних умов для захисту
та інтеграції в українське суспільство ромської
національної меншини, забезпечення рівних
можливостей для її участі у соціально-економічному та культурному житті держави схвалено
«Стратегію захисту та інтеграції даної категорії
громадян на період до 2020 року».
Одним з основних завдань у реалізації Стратегії
є сприяння в отриманні ромами, які на законних
підставах перебувають на території України, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство.
Саме питання документування представників
даної національної меншини обговорили під час
робочої зустрічі у Луцьку. На захід до Управління ДМС в області завітали громадська організація «Тенере Рома» та регіональний координатор

взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській
області.
Під час зустрічі керівники міграційної служби
розповіли про питання, які виникають під час
документування ромів паспортами нового зразка
у формі ID-карти, та відмітили позитивну тенденцію, що полягає у збільшенні звернень для виготовлення документів.
Управління ДМС
у Волинській області

На Одещині затвердили спільний план заходів з
протидії нелегальній міграції в регіоні

Робоча зустріч керівників міграційної служби, поліції, Служби безпеки, Державної прикордонної служби області відбулася
сьогодні в Головному управлінні
Нацполіції в Одеській області.
Учасники зустрічі обговорили питання налагодження
міжвідомчої співпраці з метою
своєчасного виявлення, попередження та припинення правопорушень у сфері нелегальної
міграції.
Для регулювання та координації спільних дій був затверджений План на 2019 рік, яким
визначено основні завдання та

форми взаємодії, а також заходи
з профілактичної роботи та протидії злочинності. Завдяки тісній
співпраці керівники даних органів сподіваються створити більш
дієвий механізм боротьби з нелегальною міграцією на території
регіону. Крім того, це дозволить
ефективніше протидіяти проникненню на територію нашої
держави представників криміналітету, а також переміщенню
через кордон засобів злочинної
діяльності.
ГУ ДМС
в Одеській області

Міграційники Харківщини взяли участь у Спільному
оцінюванні потреб серед біженців, шукачів захисту,
осіб без громадянства та внутрішньо переміщених
осіб
Представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах
біженців проводить Спільні оцінки потреб серед біженців, шукачів
захисту, осіб без громадянства та
внутрішньо переміщених осіб в
різних регіонах України, що включають в себе обговорення у різних
фокус-групах, які здійснюються з 5
лютого 2019 року.
Під час заходів даної Спільної
оцінки у Харківській області були
обговорені питання щодо довгострокових рішень, якості механізмів
зворотного зв’язку із УВКБ ООН
з боку шукачів захисту, які перебувають у процедурі; осіб та групи з
різними правовими статусами; осіб,
яким надано додатковий захист, а

також осіб під загрозою безгромадянства.
Участь в обговоренні вказаних
фокус-груп, яке відбулось 7 лютого 2019 року, також взяли керівники відповідних відділів Головного
управління Державної міграційної
служби України в Харківській області, які безпосередньо працюють
з шукачами захисту, біженцями,
особами без громадянства.
ГУ ДМС
в Харківській області

Співробітники міграційної служби
Донеччини вдосконалюють свої знання
У Головному управлінні ДМС
України в Донецькій області
проведено семінар-навчання з
керівниками та працівниками
територіальних підрозділів, які
за своїми посадовими обов’язками відповідають за стан роботи
щодо протидії нелегальній міграції, ведення адміністративної
практики та представлення інтересів в судах у 2019 році.
«Актуальність заняття зумовлена тим, що наразі якісно змінюються процедури надання
адміністративних послуг іноземним громадянам», – зазначив
начальник відділу організації запобігання нелегальній міграції,
реадмісії та видворення Віталій
Курочкін та нагадав, що наприкінці 2018 року підрозділи міграційної служби почали оформляти біометричні посвідки на
тимчасове та постійне проживання в Україні.
Під час семінар-наради присутні детально зупинилася на
практичних питаннях реалізації
законодавства про правовий статус іноземців, зокрема надання
адміністративних послуг із продовження строку перебування та
надання дозволу на імміграцію
в Україну, алгоритм дій щодо

забезпечення подання, супроводження та представлення інтересів за позовом про примусове
видворення за межі України нелегального мігранта, оформлення матеріалів у справах про адміністративні правопорушення.
У межах зазначеного семінару
присутнім було запропоновано
практичне завдання для закріплення отриманих теоретичних
знань «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»
шляхом тестування співробітників територіальних підрозділів.
Слід зазначити, що всі присутні брали активну участь в обговоренні питань порядку денного
семінар-наради та ухваленні рішень.
Головне управління ДМС
у Донецькій області

У територіальних міграційних службах України
У Рівному відбулася нарада за участю керівників
територіальних та структурних підрозділів
Управління ДМС України в Рівненській області

Відбулася нарада Управління ДМС України в Рівненській області, за участю керівників структурних та територіальних підрозділів служби.
Розпочали з підсумків роботи 2018 року та
головних пріоритетів на нинішній рік, які
озвучила керівник міграційної служби Лілія Драпчинська, та нагородження окремих
працівників відзнаками Голови Державної
міграційної служби й почесною грамотою
голови обласної ради за сумлінне виконання
службових обов’язків.
На нараді було проаналізовано кількісні
та якісні показники роботи територіальних
підрозділів УДМС по документуванню населення паспортом громадянина України
для виїзду за кордон й коректності оформлення заяв-анкет. Завідувач сектора стандартів роботи та контролю якості Ірина Бортнік
наголосила на необхідності своєчасного та
достовірного внесення відомостей до Відомчої інформаційної системи виконання
заходів та організації діяльності з переведення паперових картотек у електронний
формат.
Крім того, учасники наради розглянули

результати роботи територіальних підрозділів УДМС у 2018 році в тому, що стосується
дотримання законодавства під час здійснення проваджень за заявами й поданнями з
питань громадянства, надання дозволу на
імміграцію, ведення обліку іноземців і осіб
без громадянства. Завідувач сектора організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Олександр Власиневич
доповів про роботу з протидії незаконній
міграції та навів результати притягнення порушників до адміністративної відповідальності у минулому році.
У 2018 році до Управління надійшло понад
90 звернень громадян з питань оформлення
паспорта громадянина України у формі книжечки. Завідувач сектора юридичного забезпечення Христина Ковалик повідомила
присутнім про результати розгляду в судах
адміністративних позовів у межах 49 судових справ.
На нараді також йшлося про виконавську
дисципліну та стан перевірок територіальних підрозділів УДМС за 2018 рік. Зокрема
завідувачка сектора організаційної роботи
Вікторія Бедринська розповіла учасникам
заходу про запровадження у поточному році
нової системи контролю виконання службових завдань з метою покращення стану виконавської дисципліни та якості звітування.
Підводячи підсумок наради, начальник
УДМС Лілія Драпчинська роз’яснила присутнім, які першочергові заходи буде вжито
для реалізації структурними та територіальними підрозділами УДМС пріоритетних
напрямків роботи ДМС України на 2019 рік
та виконання рішень Колегії ДМС України,
яка відбулась 15 лютого нинішнього року в
м. Києві.
Завершилася нарада навчанням працівників в рамках професійної підготовки.
Управління ДМС
в Рівненській області

Міграційна служба Закарпаття аналізувала підсумки діяльності

Пріоритетні напрямки роботи на 2019 рік
та підсумки діяльності за минулий рік обговорювали на розширеній Колегії міграційної служби Закарпаття за участю керівників
структурних та територіальних підрозділів.
Як зазначив керівник ГУ ДМС в області
Ігор Михайлишин, акцент буде зроблено на
зміцненні матеріально-технічної бази районних відділів, створенні належних умов
як для обслуговування громадян, так і для
роботи працівників. А це можливе лише
завдяки тісній співпраці з органами місцевого самоврядування.
Минулого року до районних та міських
бюджетів Закарпатської області від адміністративних послуг, які надаються територіальними підрозділами міграційної служби
краю, надійшло понад 57 мільйонів гривень.
За минулий рік оформлено 160 тис. закордонних паспортів та 50,5 тис. ID-карток.
Очільник міграційної служби Ігор Михайлишин звернув увагу присутніх на необхідність поглиблювати співпрацю з Центрами

надання адміністративних послуг, приділяти їм допомогу в удосконаленні процесів
надання адмінпослуг. Наразі в краї біометричні паспорти оформляють чотири ЦНАПи – Тячівської та Берегівської міськрад,
Хустської райради та Вільховецької сільської ради Тячівського району.
Серед постійних пріоритетів – протидія
нелегальній міграції та посилення контролю за перебуванням іноземних громадян на
території України. За допущені порушення
міграційного законодавства до адмінвідповідальності було притягнуто майже півтисячі іноземців. Прийнято 169 рішень про
примусове повернення іноземних громадян
до країн походження, 35 особам заборонено в’їзд до нашої держави.
Наразі на обліку Головного управління перебувають 2436 іммігрантів та 2584
іноземців, документованих посвідкою на
тимчасове проживання. Більшість із цих
іноземних громадян знаходиться на території Закарпаття у зв’язку з навчанням та у
зв’язку з возз’єднанням сім’ї з громадянином України.
Крім того, минулого року 626 закарпатців
оформили виїзд на постійне місце проживання в країни далекого зарубіжжя. Найпопулярнішими країнами для еміграції наших
краян є Угорщина, Чехія, США та Словаччина. Разом з тим, 116 закарпатців повернулися на постійне проживання в Україну.
За підсумками Колегії прийнято ряд рішень, які сприятимуть покращенню результативності роботи територіальних
підрозділів. Основним критерієм, за яким
оцінюватиметься робота кожного районного відділу, буде думка людей, котрі отримують послуги міграційної служби.
Головне управління ДМС України
в Закарпатській області
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У Запоріжжі провели міжвідомчу нараду

Механізм взаємодії у передвиборчий період та у день виборів Президента України,
що відбудуться 31 березня, визначали сьогодні на міжвідомчій нараді в Управлінні
ДМС України в Запорізькій області.
До робочої групи, завдання якої забезпечити чесність і прозорість передвиборчої
кампанії та вільний доступ усіх громадян
до волевиявлення, увійшли начальник
міграційної служби Запорізької області
Олександр Харіна, його перший заступник
Катерина Чернишова, представники територіальних органів Національної поліції,
СБУ, Державної кримінально-виконавчої
служби, підрозділів державної реєстрації
актів цивільного стану громадян та органів
місцевого самоврядування.
Олександр Харіна доповів про заходи,
які міграційна служба вживає для недопущення правопорушень на виборах:
перевірка належності до громадянства
України, співпраця з Реєстром виборців та

уточнення даних, зосередження зусиль на
якнайшвидшому документуванні громадян
паспортами.
Присутні обговорили міжвідомчу взаємодію по усім напрямкам щодо забезпечення
правопорядку і недопущення надзвичайних
подій у цей період, зокрема налагодження
ефективної співпраці щодо попередження,
фіксації та своєчасного реагування на можливі порушення виборчого законодавства
та захисту права кожного виборця на вільне
волевиявлення.
Управління ДМС
у Запорізькій області

У міграційній службі Полтавської області підвели
підсумки роботи за минулий рік

В Управлінні Державної міграційної служби
України в Полтавській області під керівництвом начальника Управління Сергія Шостака
проведена розширена нарада з керівниками
структурних та територіальних підрозділів
УДМС, на якій підвели підсумки службової
діяльності за 2018 рік.
У вступному слові начальник УДМС наголосив на необхідності неухильного дотримання комунікаційного стандарту спілкування
працівниками міграційної служби із громадянами та суворо застеріг від можливих проявів
корупційних діянь. Звернув увагу на надання
якісної консультативної інформації громадянам та підвищення кваліфікації працівників
служби, в частині вивчення діючого законодавства для покращення якості обслуговування громадян.
Також керівник довів основні питання, які
розглядалися на нещодавній підсумковій Колегії ДМС України, за результатами якої Полтавська область посіла сьоме місце у загальнонаціональному рейтингу за 2018 рік.
Проаналізовано результати роботи територіальних підрозділів УДМС з протидії нелегальній міграції за звітний період. Наголошено на

взаємодії з державними органами влади, в
тому числі правоохоронними органами з питань організації протидії нелегальній міграції.
На засіданні обговорили результати роботи
з іноземцями та особами без громадянства,
стан інформатизації служби, дотримання фінансової та бюджетної дисципліни, претензійну та позовну роботу, стан роботи зі зверненнями і скаргами громадян та дотримання
антикорупційного законодавства.
Також заслухали інформацію щодо організації роботи територіальних підрозділів УДМС
області за минулий рік з питань оформлення
паспорта громадянина України та паспорта
громадянина України для виїзду за кордон, а
також здійснення постійного контролю щодо
належної ідентифікації осіб.
Під час наради були заслухані керівники за
напрямками роботи, поставлені конкретні
терміни щодо усунення виявлених недоліків
в їх діяльності.
На завершення керівник Управління націлив колектив на максимально результативну
роботу для забезпечення законності виборчого процесу у зв’язку з проведенням виборчої
кампанії Президента України. Підсумувавши
результати праці за рік та обговоривши актуальні питання, учасники визначились із пріоритетними напрямками роботи в подальшому.
Управління ДМС
у Полтавській області

Перший робочий день у новому приміщенні СтаничноЛуганського районного відділу УДМС у Луганській області

Перший робочий день після переїзду в
нове приміщення (за адресою: Луганська
область, смт. Станиця Луганська, вул. Барбашова, 38) Станично-Луганського районного
відділу Управління ДМС України в Луганській області відзначився завершенням всіх
організаційних питань та початком надання
адміністративних послуг по лінії Державної
міграційної служби України в Луганській
області. Завершено налаштування у новому
приміщенні спеціальної електронної техніки
для ідентифікації особи, що дозволяє безпосередньо після подання відповідних документів
одразу пройти процедуру сканування.
Щоб переконатися в якості надання адміністративних послуг громадянам України та
ще раз привітати з відкриттям, до Станично-Луганського районного відділу завітали:
заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Юрій Клименко, голова
Станично-Луганської райдержадміністрації
Юрій Золкін та начальник Управління ДМС
у Луганській області Юрій Скіртач.
Напередодні старту реєстрації на ЗНО
16-річним мешканцям смт. Станиця Луганська урочисто вручили перші оформлені територіальним підрозділом паспорти громадянина України у формі ІD-картки.
Начальник
Станично-Луганського

районного відділу ДМС України Сергій Цілуйко звернув увагу гостей на робочі
місця співробітників, обладнані для повноцінної роботи та установлений в адміністративній будівлі відділу платіжний термінал, який
дозволяє скоротити час прийому громадян,
оскільки оплатити адміністративну послугу
можна одразу самостійно.
Упродовж всього дня гості та відвідувачі,
які звернулися до Станично-Луганського районного відділу, відчували особливий настрій
колективу – доброзичливість співробітників
УДМС у Луганській області, які всіляко прагнуть покращити якість надання адміністративних послуг по лінії Державної міграційної
служби України та посприяти розвитку свого
регіону.
Управління ДМС
у Луганській області
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У Державному підприємстві «Документ»

Завдання державного підприємства «Документ» на 2019 рік
об’ємні й відповідальні

Нещодавно у столиці відбулася
розширена Колегія Державної міграційної служби України, на якій
було представлено публічний звіт
очільника цього відомства Максима
Соколюка за результатами діяльності у 2018 році. Серед питань, що
піднімалися на Колегії, було також
визначення ролі та місця у системі
паспортизації населення державного підприємства «Документ», підпорядкованого ДМС. Про його здобутки
та цьогорічні плани нашому виданню розповів генеральний директор
підприємства Володимир Швачко.
– Володимире Анатолійовичу, на
Колегії Ви доповідали керівнику міграційної служби Максиму Соколюку
про здобутки підприємства. Яким
Вам запам’ятався 2018 рік?
– Без перебільшення минулий рік був
напрочуд напруженим, плідним і найскладнішим в історії підприємства.
Я б його назвав роком реалізації ідей
та проектів. Проектів дуже важливих
для міграційної служби і, я вважаю,
в цілому для держави. Рік починався з великого кредиту довіри з боку
ДМС України. Незважаючи на складні
для країни часи, за сприяння Максима Соколюка, для нас було знижено
дивіденди. Ці кошти пішли на створення майбутньої електронної платформи держави – проекту під назвою
«електронна картотека», формування
високопрофесійного колективу – підрозділу з адміністрування Єдиного
державного демографічного реєстру.
Минулий рік насправді став початком
глибинних реформ, котрі дозволять
унеможливити так звану «крадіжку
особистості». Перехід на електронні
рейки й зменшення людського фактора на прийняття рішень стане наслідком реалізації цих проектів.
– У чому полягають завдання підприємства у цій царині?
– На початку 2018 року керівництво
міграційної служби поставило завдання до кінця року перевести в електронний вигляд 20 млн одиниць паперових носіїв інформації – заяв про
видачу паспорта громадянина України зразка 1994 року (форма 1). Це
завдання підприємством було успішно
виконане. Утім, аби прозвітувати про
це на колегії ДМС нам довелося ретельно підібрати й облаштувати окремо

розташовану п’ятиповерхову будівлю з
необхідною інфраструктурою для ведення проекту, розробити спеціальне
програмне і програмно-технічне забезпечення.
Під тимчасове зберігання «відцифрованих» картотек було відведено два
з половиною поверхи будівлі. Інші
поверхи ми задіяли для процедури
сканування, обробки інформації та
підтримки поточної діяльності цих
картотек.
Про масштабність даної роботи
красномовно свідчать цифри. На теперішній час для сканування вивезено картотеки заяв форми 1 про видачу
паспортів зразка 1994 року з 14 регіонів. Спочатку була столиця й Київська
область. Далі Львівська, Сумська.
Рівненська, Чернігівська, Вінницька,
Полтавська, Черкаська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Запорізька та Харківська області. Загалом ми відсканували майже 30
млн одиниць паперових карток форми
1.
Крім того, розпочали сканування паперових картотек форми 1 про видачу
паспортів СРСР зразка 1974 року. Це
ще біля мільйона одиниць.
– Адміністрування Єдиного державного демографічного реєстру, я
розумію, також завдання не із найпростіших?
– Відповідно до договору між ДП
«Документ» та ДМС на надання у
2018 році послуг з адміністрування
Єдиного державного демографічного
реєстру, Департамент адміністрування Реєстру нашого підприємства забезпечував щоденний моніторинг роботи та технічного стану операційних
систем серверного обладнання та серверної частини спеціального програмного забезпечення Реєстру. А коли
було запроваджено воєнний стан, щоб
протидіяти можливим кіберзагрозам
та кібератакам, цей підрозділ було
переведено на цілодобовий режим роботи. Також ми брали участь у робочих групах по створенню технічного
завдання на побудову комплексних
систем захисту інформації ЄДДТ та
ЄІАС УМП, провели 20 оновлень спеціального програмного забезпечення.
– Володимире Анатолійовичу, центри
обслуговування громадян «Паспортний
сервіс» уже давно знайомі громадянам

нашої країни. Усі знають, що саме тут
можна доволі швидко оформити собі закордонний паспорт. Чи позначився на їхній роботі недавній ажіотаж на оформлення закордонних паспортів?
– Ажіотаж на оформлення закордонних біометричних паспортів, що почався із наданням українцям в липні
2017 року права без віз подорожувати країнами Євросоюзу, завершився
лише наприкінці літа 2018 року. Задля
того, щоб забезпечити право кожного
громадянина в гідних умовах оформити й вчасно отримати цей документ
ми упродовж року побудували 7 нових
центрів «Паспортний сервіс» у містах
Полтава, Вінниця, Луцьк, Херсон, Запоріжжя, Івано-Франківськ (другий
центр) і Харків (другий центр).
Повністю реконструювали й відновили роботу центру «Паспортний сервіс» в Одесі на вул. Віри Холодної,
3, частково переоснастили центри у
Львові на вулиці Богдана Хмельницького, 212 і у Києві на проспекті Миколи Бажана, 1-Е.
Загалом від початку року показники
надання сервісних послуг центрами
обслуговування громадян «Паспортний сервіс» такі: оформлено 1 млн 280
тис. паспортів для виїзду за кордон і
34 тис. ID-карток. Думаю, що разом
із підрозділами міграційної служби,
Центрами з надання адміністративних
послуг (ЦНАПами) нам вдалося мінімізувати усі незручності від згаданого
Вами ажіотажу.
Серед наших здобутків у 2018 році
– перерахування до бюджетів усіх рівнів понад 175 млн гривень.
– Зараз на вулицях час від часу
можна побачити мікроавтобуси із
логотипом «Паспортний сервіс» і
написом «Виїзне оформлення». Розкажіть про цей проект.
– Мобільне або виїзне оформлення й видача паспортних документів
– дуже цікавий інноваційний проект.
Його слоган: «Держава їде до вас!».
Цю унікальну послугу, котру в рамках експерименту було започатковано
у серпні 2017 році в Києві, торік ми
розтиражували у Львові, Дніпрі, Харкові, Рівному, Одесі, а також у населених пунктах, розташованих у радіусі 200 км від цих міст. Крім виїзного
оформлення закордонного паспорта,
у наших мобільних комплексах можна оформити ID-картку та посвідку на
проживання іноземцям.
Люди, які звикли до комфорту, уже
оцінили цю послугу. Їм простіше заплатити за приїзд робочої станції в
зручне для них місце, при цьому ціна
замовлення цілком адекватна й у деяких моментах її можна порівняти із
вартістю поїздки на таксі.
Силами наших фахівців розроблено
систему управління пересувними мобільними комплексами, яка дозволяє
автоматизувати роботу з приймання заявок на виїзне обслуговування,
розподіляти навантаження на екіпажі
мобільних комплексів та оптимізувати маршрути їхнього руху. Крім того,
вона дозволяє забезпечити оперативний зв’язок та обмін інформацією між
диспетчерами і екіпажами, постійний
моніторинг і контроль за роботою пересувних мобільних комплексів та
оперативне реагування у разі виник-

нення нештатних ситуацій.
На основі власних розробок повністю перебудовано програмно-технічну складову роботи колл-центру
(багатоканальна телефонія, фіксація
звернень, модуль аналітики).
Створено нову веб-сторінку для замовлення послуг з виїзного оформлення, адаптовану для роботи з такими
мобільними пристроями, як смартфони і планшети.
– До слова, обслуговування іноземців – це також нова послуга Вашого
підприємства?
– Так, торік ми започаткували
оформлення для іноземців посвідок
на тимчасове та постійне проживання. Послуга – довгоочікувана й затребувана. На мою думку, іноземці
мають такі самі права на комфортне
обслуговування, як і наші громадяни.
Вони також повинні мати можливість
отримати документи у такому форматі, що зберігає людську гідність. Це
ми відчули відразу, коли наприкінці
минулого року вперше стали надавати дану послугу в столиці. У перший
місяць сотні студентів, представників дипломатичних установ, різноманітних міжнародних місій прийшли
до наших «Паспортних сервісів» для
оформлення посвідок. Загальна кількість іноземців, які минулого року їх у
нас отримали – біля 10 тис. осіб.
– Які Ваші плани на найближче
майбутнє?
– Ми прагнемо й у подальшому розширювати географію використання
пересувних мобільних комплексів. У
тому числі з метою обслуговування
іноземних студентів за місцем їхнього
навчання тощо.
До осені ми плануємо повністю завершити переведення в цифровий
формат паперових картотек заяв про
видачу паспорта громадянина України
зразка 1994 року та інтеграцію відцифрованих масивів даних до ЄІАС
УМП, а до кінця року – переведення
в цифровий формат заяв форми 1 про
видачу паспорта громадянина СРСР
зразка 1974 року.
І, звичайно, пріоритетним завданням є продовження адміністрування
та удосконалення у 2019 році Єдиного
державного демографічного реєстру,
Національної системи біометричної
ідентифікації і верифікації та відомчої
інформаційної системи ДМС – Єдиної
інформаційно-аналітичної
системи
управління міграційними процесами.
Для того, щоб підприємство плідно
працювало, розвивалося та йшло уперед ми повинні мінятися разом зі світом та країною. Чим далі ми йдемо у
своєму розвитку, тим більше ми стикаємося із конкуренцією. Вона полягає
у боротьбі за якість обслуговування
людей, боротьбі за клієнтів. Ми конкуруємо із ЦНАПами, нам складно. Із
розвитком мережі центрів з надання
адміністративних послуг ми втрачаємо долю ринку, тож для нас диверсифікація, започаткування нових сервісів та стандартів, про які, впевнений,
невдовзі почують читачі «Міграції», –
найголовніші завдання на цей рік.
- Дякую за змістовну розмову!
Інтерв’ю провів
І. Супруновський

У територіальних міграційних службах України
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Про результати роботи та пріоритетні завдання новоутвореного органу ДМС України
– Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області

Наприкінці минулого року в роботі Управлінь Державної міграційної
служби України в м. Києві та Київській
області відбулися великі зміни.
12 вересня 2018 року була підписана
Постанова КМУ № 732 «Про реорганізацію територіальних органів Державної міграційної служби». Шляхом
злиття ГУ ДМС України в м. Києві
та УДМС України в Київській області
було створене Центральне міжрегіональне управління ДМС у м. Києві та
Київській області (ЦМУ ДМС). Новий
орган, який включає в себе апарат і 36
територіальних підрозділів, розпочав
свою роботу 3 січня 2019 року.
Сьогодні ми ділимося першими результатами роботи ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області та планами на
майбутнє.
Отже начальником новоутвореного
органу ДМС призначений В’ячеслав
Гузь. Саме на нього покладено велику
та почесну відповідальність – керувати
найбільшим територіальним органом
Державної міграційної служби в Україні. Молодий і досвідчений, наполегливий та вимогливий з перших днів
зайняття посади він показує великий
професіоналізм та цілеспрямованість.
В’ячеслав Валерійович ставить перед собою та підлеглими пріоритетні
завдання, чітко координує дії співробітників задля значного покращення
якості надання адміністративних послуг громадянам і гостям нашої країни
та успішної роботи Управління в цілому.
Для підвищення ефективності роботи в апараті Центрального міжрегіонального управління ДМС створено
ряд управлінь та відділів, які покликані оптимізувати робочий процес та
процедуру надання адміністративних
послуг. Однак, незважаючи на те, що
Управління новоутвореного органу
ДМС розташовані в різних районах м.
Києва, а кількість роботи збільшилася
в рази – колектив ЦМУ ДМС в м. Києві
та Київській області сміливо приймає
цей виклик.
Центральне міжрегіональне управління ДМС сьогодні – це молода, готова до змін команда. Отже керівництво
рішуче налаштоване на поповнення
колективу талановитою молоддю, яка
представлятиме нове обличчя Державної міграційної служби. Вже зараз на
конкурс щодо зайняття вакантних посад державної служби подано 49 позицій персоналу, та це лише початок. Не
залишаються без уваги й діючі працівники,

для них заплановане проведення низки заходів з підвищення рівня компетентності та прозорості службової діяльності.
Одним з пріоритетних напрямів роботи ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській
області є боротьба з нелегальною міграцією. Місто Київ та Київська область
і раніше проводили значну роботу за
цим напрямом. А зараз, з об’єднанням
зусиль, ефективність спільних заходів
ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області значно зростає. Крім того, задля
проведення рішучих та скоординованих дій з протидії нелегальній міграції
співробітники Управління тісно співпрацюють з Державною прикордонною
службою України, Національною поліцією та Службою безпеки України.
Невпинно продовжується робота за
напрямком паспортизації. Сьогодні оформити біометричні документи
можна у всіх 36 територіальних підрозділах ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області. До прийому документів
на оформлення ID-карток та паспортів
для виїзду за кордон активно підключаються Центри надання адміністративних послуг та «Паспортний сервіс».
У документуванні паспортом громадянина України досягнуто значних
результатів. Лише за перший місяць
роботи ЦМУ ДМС ID-картками документовано майже 18 000 громадян у м.
Києві та Київській області. З огляду на
вчасну і докладну поінформованість
населення, відчутно збільшується кількість бажаючих замінити паспорт-«книжечку» на сучасну ID-картку.
Напередодні виборів Президента
України та з метою забезпечення участі
в них громадян нашої держави підрозділи ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській
області максимально спрямовують свої
зусилля на своєчасне забезпечення
громадян ID-картками.
Сьогодні значно покращує свої позиції як в Україні, так і в світі паспорт
громадянина України для виїзду за кордон. Лише за січень поточного року територіальними підрозділами міграційної служби Київщини було оформлено
біля 50 000 закордонних паспортів.
Внаслідок збільшення кількості автоматизованих робочих станцій ЦМУ
ДМС в м. Києві та Київській області
гідно справляється з поставленою задачею.
Враховуючи складну ситуацію в нашій країні, важливим завданням залишається робота з громадянами, які є
переселенцями із зони проведення Операції об’єднаних сил та окупованої території АР

Крим. Апарат та територіальні підрозділи
ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області приділяють особливу увагу роботі з громадянами, які постраждали від
агресії Російської Федерації. Значна
кількість людей щомісяця звертається
за оформленням ID-карток та паспортів для виїзду за кордон.
Співробітники ЦМУ ДМС сприяють
проведенню максимально швидкої
процедури встановлення особи. Утім
така процедура містить всі необхідні етапи задля уникнення можливості
документування осіб, які потрапили на
територію України з метою вчинення
провокативних дій та терористичних
актів.
Незважаючи на реорганізацію таких
гігантів, як УДМС України в Київській
області та ГУ ДМС України в м. Києві, й численні зміни, котрі за цим послідували, основним пріоритетом для
співробітників міграційної служби залишається якісне надання адміністративних послуг населенню.
Так, кожен мешканець м. Києва та Київської області може звернутися на «гарячу лінію» з клопотанням, зауваженням або певною пропозицією. А задля
швидкого реагування на звернення

управління ДМС у м. Києві та Київській
області, які відбулися нещодавно. Зала
швидко наповнилася вщент, адже зібралися колеги-міграційники не лише
з м. Києва, але й з усієї Київської області. Атмосфера була дуже теплою і
спокійною, тож час сплинув непомітно. Завдяки чудовій організації заходу
та сприянню керівництва ЦМУ ДМС,
співробітникам оновленого територіального органу вдалося не лише познайомитися один з одним, а й щиро
поспілкуватися.
Вітаючи колег, начальник ЦМУ ДМС
в м. Києві та Київській області В’ячеслав Гузь твердо наголосив, що і надалі
у своїй роботі керуватиметься настановою, згідно з якою кожен працівник
як територіального, так і структурного
підрозділу має пам’ятати про вимоги,
які ставить законодавство України та
Загальні правила етичної поведінки
державних службовців. Центральне
міжрегіональне управління ДМС невпинно працюватиме на благо нашої
держави і кожного її громадянина.
Проведення урочистого заходу співпало з річницею лютневих подій на
Майдані. Тож по закінченні зустрічі
начальник Управління разом з колега-

громадян створена офіційна сторінка
ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області в мережі Facebook. Саме на ній
висвітлюються важливі оголошення та
новини про зміни в міграційному законодавстві, розповідається про заходи
та події в апараті та територіальних
підрозділах ЦМУ ДМС в м. Києві та
Київській області.
Серед останніх подій – загальні збори
працівників Центрального міжрегіонального

ми вшанували пам’ять Героїв Небесної
сотні та поклали квіти до портретів загиблих майданівців.
Адже змінюються часи, події та політики, і лише пам’ять вічна…
Слава Україні! Героям слава!
Прес-служба
Центрального міжрегіонального
управління ДМС у м. Києві та
Київській області
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Юридичний дайджест

Колонка Міністра юстиції України

Ми з дружиною виховали двох дітей, нині
вони вже дорослі і живуть окремо, але
нам хочеться подарувати любов та тепло
дитині з дитячого будинку. В Інтернеті
міститься багато різної інформації,
однак немає розуміння, що за чим робити, куди звертатися та які документи
необхідно зібрати.
Сергій Стеценко
Що таке усиновлення?
Згідно з українським законодавством,
усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах
дочки чи сина, що здійснене на підставі
рішення суду, крім випадку усиновлення дитини, яка є громадянином України,
але проживає за межами України (в цьому випадку усиновлення здійснюється в
консульській установі або дипломатичному представництві України).
Хто підлягає усиновленню?
Усиновленню підлягають діти, які перебувають на обліку, а саме:
- діти-сироти;
-діти,
позбавлені
батьківського
піклування;
- діти, батьки яких дали згоду на усиновлення.
Хто може бути усиновлювачем?
Законодавством України визначено коло
осіб, які можуть бути усиновлювачами:
- дієздатна особа віком не молодша 21
року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини;
- особа має бути старша за дитину не
менш як на 15 років. У разі усиновлення

повнолітньої особи різниця у віці не може
бути меншою, ніж 18 років;
- подружжя;
- особи, які проживають однією сім’єю;
- якщо дитина має лише матір або лише
батька, які у зв’язку з усиновленням втрачають правовий зв’язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або
одна жінка.
При цьому кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, необмежена.
Чи є якісь переваги у праві на усиновлення?
Так, переважне право над іншими усиновити дитину має громадянин України,
в сім’ї якого виховується дитина; який є
родичем дитини; якщо усиновлювачем є
чоловік матері або дружина батька дитини; якщо особа усиновлює одразу кількох
дітей, які є братами та/або сестрами.
Крім того, переважне право на усиновлення дитини має подружжя.
Як стати на облік потенційним усиновлювачам?
Облік громадян України, які постійно
проживають на території України і бажають усиновити дитину, здійснює служба у справах дітей. Щоб стати на облік
потенційним усиновлювачам потрібно подати:
- заяву про взяття на облік як кандидатів
в усиновлювачі;
- копію паспорта або іншого документа,
що посвідчує особу заявника;
- довідку про заробітну плату за останні
6 місяців або копію декларації про доходи
за попередній календарний рік, засвідчену
органами ДФС;
- копію свідоцтва про шлюб (якщо заявники перебувають у шлюбі);
- висновок про стан здоров’я кожного заявника;
- засвідчену нотаріальну письмову згоду
другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з
подружжя);
- довідку про наявність чи відсутність
судимості для кожного заявника, видану територіальним центром з надання
сервісних послуг МВС;
- копію документа, що підтверджує

Руслан Сауляк: У січні на користь 2 500 маленьких одеситів було сплачено
9,5 млн грн аліментів

У січні завдяки реалізації ініціативи
#ЧужихДітейНеБуває на Одещині
заборгованість зі сплати аліментів була
погашена відносно 2,5 тис. дітей. Про
це повідомив начальник Головного
територіального управління юстиції в
Одеській області Руслан Сауляк.
«Більше двох тисяч маленьких

одеситів змогли минулого місяця отримати кошти, які недобросовісні батьки
подекуди не сплачували багато років. Це
є реальним результатом запровадження
ініціативи #ЧужихДітейНеБуває», – наголосив керівник обласної юстиції.
Як він зазначив, наразі ефективним
методом боротьби з неплатниками
аліментів є обмеження боржників у
праві виїзду за межі України, у праві
керувати транспортними засобами, у
праві користування зброєю та у праві
полювання.
«На сьогодні ми маємо досить
суттєвий показник: понад 6000 постанов було винесено державними виконавцями області щодо заборони на
виїзд за кордон або полювання», – додав Руслан Сауляк.
Також у рамках другого пакету законів,
який передбачає фінансові санкції у
розмірі від 20% до 50% від суми боргу, за січень державними виконавцями
Одеської області було стягнуто 245 000
грн штрафних санкцій на користь 17
дітей.
just.odessa.gov.ua

право власності або користування житловим приміщенням.
Що робить служба у справах дітей?
Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та всіх
документів перевіряє їх на відповідність
вимогам законодавства, проводить бесіду
із заявниками, складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників, розглядає
питання про можливість заявників бути
усиновлювачами та готує відповідний висновок. У разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в
усиновлювачі.
Після знайомства та встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі
звертаються до служби у справах дітей
із заявою про бажання усиновити дитину. Служба у справах дітей готує висновок про доцільність усиновлення та
відповідність його інтересам дитини. Висновок подається в суд разом з іншими документами.
На що ще потрібно звернути увагу?
Усиновлення
дитини
здійснюється
за письмовою згодою: батьків дитини,
засвідченою нотаріально, піклувальників,
опікунів або закладу охорони здоров’я чи
навчального закладу, де перебуває дитина. Також усиновлення здійснюється і за
згодою самої дитини, якщо вона досягла
такого віку та рівня розвитку, що може її
висловити.
У разі відсутності дозволу опікуна,
піклувальника на усиновлення дитини,
така згода може бути надана органом опіки
та піклування.
Суд своїм рішенням може постановити
проведення усиновлення без дозволу органу опіки і піклування, якщо буде встановлено, що усиновлення дитини відповідає її
інтересам.
Роз’єднання братів і сестер при
усиновленні не допускається.
Як звернутися до суду?
Особа, яка бажає усиновити дитину,
подає до суду заяву про усиновлення. Також до заяви додаються:
- копія свідоцтва про шлюб, а також
письмова згода на це другого з подружжя,
засвідчена нотаріально, – при усиновленні

дитини одним із подружжя;
- медичний висновок про стан здоров’я
заявника;
- довідка з місця роботи із зазначенням
заробітної плати або копія декларації про
доходи;
- документ, що підтверджує право
власності або користування жилим
приміщенням;
- інші документи, визначені законодавством.
Судові витрати, пов’язані з розглядом
справи про усиновлення, сплачуються заявником.
*Заява про усиновлення може бути
відкликана до набрання чинності рішення
суду про усиновлення.
Чи можна змінити прізвище та ім’я
дитини після усиновлення?
За окремим клопотанням заявника суд
вирішує питання про зміну імені, прізвища
та по-батькові, дати і місця народження
усиновленої дитини. Однак дата народження дитини може бути змінена не більш,
як на 6 місяців.
Яким чином здійснюється нагляд за дотриманням прав усиновлених дітей?
Нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей здійснюється
службами у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів до досягнення
ними 18 років.
Крім того, щороку протягом перших
3-х років після усиновлення дитини
перевіряються умови її проживання та
виховання. У подальшому така перевірка
здійснюється один раз на 3 роки до досягнення дитиною 18 років.
Куди звертатися за більш детальною
консультацією та роз’ясненнями?
Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до
контакт-центру системи безоплатної
правової допомоги за номером 0 (800)
213 103, цілодобово та безкоштовно в
межах України. У центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги
по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.
just.odessa.gov.ua

Від часу відкриття одеського «Центру виконання рішень» до
нього звернулися біля 100 громадян
Протягом двох тижнів з часу відкриття
до «Центру виконання рішень» в Одесі
звернулися 82 громадянина, більшість з
яких потребували допомоги в оформленні
документів.
Наводимо перелік послуг, які можна отримати у Центрі.
1. Прийом заяв про примусове виконання рішень та доданих до них виконавчих
документів, а також інших документів
виконавчого провадження, їх реєстрація в
автоматизованій системі виконавчого провадження та передання до відповідного
органу державної виконавчої служби
в межах відповідної адміністративнотериторіальної одиниці.
2. Інформаційна допомога в оформленні
документів.
3. Надання відомостей, що містяться в
автоматизованій системі виконавчого провадження, щодо виконавчих проваджень
у межах усієї території України (крім виконавчих проваджень, які перебувають
(перебували) на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту
державної виконавчої служби Міністерства
юстиції України), за якими він є стороною

або уповноваженим представником.
4. Ознайомлення сторін виконавчого провадження з матеріалами виконавчих проваджень, які перебувають на виконанні
у державних виконавців відповідного
відділу примусового виконання рішень.
5. Надання консультацій з питань виконання рішень та діяльності органів
державної виконавчої служби.
6. Надання іншої інформаційної допомоги, необхідної суб’єкту звернення.
Ми працюємо для Вас!
just.odessa.gov.ua

Відкрита трибуна

Шановні читачі! Запрошуємо Вас висловлювати свої думки про
суспільне життя в Україні на сторінці «Відкрита трибуна»
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«Україна без українців», або Основні загрози міграційної кризи

Україна в ХХІ столітті ризикує
стати нацією-донором трудових
ресурсів для чужих держав. Як не
втратити продуктивні сили і не допустити краху економіки?
Коли
читаєш
про
досягнення
нинішніх реформаторів, якими вони
хваляться у «Фейсбуці», виникає питання – чи відривалися вони від зручних диванів у кабінетах та модних
закладах столиці і чи бачили реальне
життя за межами Києва – особливо в
селах і райцентрах. Адже там зміни
або не відбуваються взагалі, або профануються.
У нещодавно опублікованому огляді
МВФ
проаналізували
проблеми
нашої економіки і дійшли висновку:
Україну визнано найбіднішою державою Європи. Згідно з документом,
рівень ВВП на душу населення – найнижчий серед усіх країн Європи. Ми
займаємо 134-е місце у світі з показником 2656,01 доларів США ВВП на
душу населення. Якщо Україна збереже нинішній статус-кво, то для того,
щоб наздогнати Польщу, таку, як вона
є сьогодні, треба 50 років. З такою
оцінкою погодилася і Міністр фінансів
України Оксана Маркарова.
Якщо справи йтимуть, як зараз, то через кілька років українську економіку
не буде кому відновлювати. Адже
за даними Міністерства соціальної
політики, за кордоном працюють від
7 до 9 мільйонів українців. З них 3,2
мільйона працюють в інших державах на постійній основі. Нагадаємо,
Міжнародний валютний фонд оцінює
кількість трудових мігрантів з України
в 2-3 млн осіб. Такий очікуваний
безвіз став для України «чорною карткою» - третина працездатного населення виїхала з країни. Українці вже
очолили рейтинг тих, хто отримав
дозвіл на проживання у Польщі, і не
тільки в ній.
Ми повторюємо сумний досвід
Польщі, яка свого часу теж переживала подібну ситуацію, наслідки
якої не може повністю компенсувати й зараз. Однак у Варшаві швидко
зорієнтувалися, провели болючі, але
ефективні реформи і створили всі умови для того, аби залучити українців у
свою економіку.
А що у нас? Влада продовжує втрачати кредит довіри, без якого такі реформи втілити нереально. Інновації та
стратегія економічного прориву про-

грають формату «корупція – основа
нашої державності».
Статки
трьох
найзаможніших
українців перевищують 6% ВПП
країни. Цей дисбаланс майже вдвічі
більший, ніж у Росії, і втричі більший,
ніж у Польщі.
Про це заявив віце-президент
Світового Банку Сиріл Мюллер,
який опікується країнами Європи та
Центральної Азії. Такі дані за 2017 рік
були представлені під час презентації
дослідження Світового Банку про
економічний розвиток України. Дуже
складно проводити реформи, коли
є такі потужні групи впливу, додав
Мюллер.
По-українськи
це
називається
олігархизація економіки – саме з цим
обіцяв боротися чинний Президент,
коли минулого разу йшов на вибори.
Цього року в його риториці боротьбу
з олігархами замінено боротьбою з
бідністю. Чи то вирішили, що проблеми нема, чи не хочуть боротися самі з
собою.
Але поки на Банковій запрягають, українці самі долають власні
злидні – мігруючи в багатші країни з
розумнішими урядами. Поки що це на
руку чинній українській владі. Адже
перекази наших трудових мігрантів в
Україну у 2018 році сягнули 11 млрд
доларів. Це у 5 разів більше, ніж
прямі іноземні інвестиції за той самий час. Якщо перше говорить про
працелюбність і відповідальність
українців перед родинами, то друге –
це вирок реформам влади. Вона сама
не здатна покращити стан економіки в
країні і створити умови тим, хто готовий вкладати кошти в Україну. Навіть
власним громадянам.
У суспільних настроях проблема масової міграції українців за
кордон вийшла на першу позицію
(55%), випередивши навіть загрозу повномасштабної війни з Росією
(35%). Про це свідчать результати
соціологічного дослідження, проведеного у лютому цього року силами
Центру «Соціальний моніторинг»,
«Українського інституту соціальних
досліджень ім. О.Яременка», компанії
«Інфо Сапієнс» та Соціологічної групи «Рейтинг».
Уже сьогодні наші землі обробляти
стає просто нікому. Найбільша проблема для сьогоднішніх підприємців
– залучити робочу силу. Влада ніби

навмисне душить малий та середній
бізнес і перетворює людей у рабів,
готових «за харчі» працювати на
їхніх підприємствах! Усі інші їм
не потрібні! Наразі ми втрачаємо
не тільки робітників – все більше
виїздить лікарів, освітян, науковців –
тих, хто справді здатен забезпечити
прогрес і гідне майбутнє Української
держави. Інші держави полюють за
нашою талановитою молоддю, пропонуючи перспективні програми, і забезпечують цікавою, високооплачуваною
роботою.
Що чекає на Україну, якщо вона
втратить активні і креативні сили,
необхідні для розвитку економіки й
усієї країни? Озирнімося навколо.
Населення землі вже в середині цього століття сягне 10 мільярдів. Уже
сьогодні виробництво продовольства
не встигає за збільшенням населення
планети. У цій ситуації загострюватиметься боротьба за ресурси – родючу землю, прісну воду, аграрну
продукцію.
Наші чорноземи – надто велика
цінність, щоб вони пустували в умовах всесвітньої продовольчої кризи, яка вже насувається. Навпаки,
українські землі здатні прогодувати
ще півмільярда людей. І такі землі
пустувати не будуть – якщо українці
не будуть обробляти свою землю і заробляти на ній, цим займатимуться
вихідці з Азії, Африки, інших регіонів.
Як кажуть, святе місце порожнім не
буває. Чи такого майбутнього ми хочемо?
Катастрофи можна уникнути, якщо
до влади прийдуть справжні господарі
– не ті, хто працюватиме на власну кишеню, а ті, хто працюватиме на добробут кожного українця. Все, що для цього потрібно – це наявність політичної
волі, ефективної команди однодумців і
відмова влади від лобіювання власних
фінансових інтересів.
Потрібні єдині, справедливі і
зрозумілі правила гри для всіх. А також безумовний захист прав власників
та інвесторів, ліквідація правового
свавілля і відмова від базового принципу «друзям – все, ворогам – закон». Керувати країною мають ті, хто
не розкрадатиме ресурси країни за
принципом «після нас, хоч потоп» - а
налагодить ефективну систему господарювання, спрямувавши ресурси на
розвиток економіки.
Нам потрібні кардинальні і швидкі
зміни. Як і на яких напрямках їх можна досягти? Відповідь проста: розвивати переробку.
Зараз ми пожинаємо плоди однієї з
найбільших стратегічних помилок в
управлінні Українською державою.
Починаючи з 2014 року, в урядових
програмах і заявах щодо АПК була
зафіксована така мета – наростити
виробництво зерна до 100 млн тонн
на рік і збільшити його експорт у 2,5
рази.
Модель економіки, підтримана урядом, – це мала тактична вигода і велика стратегічна поразка. Сьогодні серед
лідерів з експорту борошна – Туреччина і Казахстан. А Україна зорієнтована
на торгівлю зерном, що дає лише
швидкі і незначні кошти. Дійшло до
того, що й наші тваринники почали експортувати худобу, а не м’ясо. Голов-

не – вижити сьогодні і не думати про
завтра?
Перенести акцент на розвиток переробки сировини – ось головний
пріоритет. Саме це дасть змогу створювати нові підприємства, нарощувати робочі місця в Україні і платити
конкурентні зарплати, щоб заохотити залишатися в країні працездатне
населення.
Насправді при правильній податковій
політиці та відкритті доступу до кредитних ресурсів наш агросектор здатен стати локомотивом економіки і за
2-3 роки збільшити ВВП країни вдвічі.
Саме в АПК можливо швидко заробити кошти, які стануть інвестиціями в
інші галузі.
Безумовно, Україні потрібні гроші.
Соціальні програми, освіта, медицина – все це потребує видатків. Але
як вирішити цю проблему? Є простий механізм, випробуваний у світі:
прозорі і прості правила оподаткування, котрі стимулюють створення
нових підприємств, а вони сплачують більше податків, платять вищі
зарплати, підвищують купівельну
спроможність суспільства. А ще – подолання корупції, котра з’їдає сьогодні
понад 25% усіх коштів, які обертаються в економіці країни.
Свого часу аграрна сфера стала
рятівною соломинкою для Австралії,
Канади, Бразилії, Швейцарії та
Фінляндії. Це розвинені країни, лідери
у багатьох сегментах економіки. І основу для потужної економіки цих
країн створив саме агросектор. У
нинішньої України немає більш
сильної конкурентної переваги, ніж
аграрне виробництво. Наша земля
працює на нас. Наші люди уміють
трудитися на землі. Їм треба лише
створити кращі умови. І тоді Україна
вже в осяжне майбутнє ввійде заможною і розвиненою державою. З розвиненим літакобудуванням, сучасною
промисловістю, фармацевтичною галуззю та IT-сектором.
Середня зарплата має перевищувати
прожитковий мінімум і протягом десяти років досягти гідного для життя
рівня. Уже зараз треба враховувати,
що, наприклад, у Польщі з 1 січня
мінімальна зарплата на наші гроші
складає 16 тисяч гривень. Щоб зберегти продуктивні сили в Україні, треба
пропонувати зарплату хоча б у 500
доларів.
Тому я пропоную мінімальну зарплату зовсім не обкладати зборами і ввести прогресивну систему оподаткування. Багаті мають плати більше. І це
не буде платою в корумповані кабінети
для «вирішення бізнесових питань».
Це має бути платою за стабільні
правила гри, за правову державу, за
кваліфікованих спеціалістів, яких ця
держава підготує і які працюватимуть
на прибуток їхніх же підприємств.
За умови такого консенсусу виграють
усі – і бізнес, і влада, і суспільство.
А найголовніше – виграє Україна і
українці, які не будуть микатися по
світах, наповнюючи чужі бюджети, а
працюватимуть на рідній землі, примножуючи могутність Української
держави.
Віталій Скоцик,
кандидат у Президенти України
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«Робота в Україні є!», – заявив під час
візиту до Одеси Валерій Ярошенко

15 лютого 2019 року в
рамках робочого візиту до
Одеської області в.о. голови
Державної служби зайнятості (Центрального апарату)
Валерій Ярошенко відвідав
Одеський міський центр зайнятості.
Директор Одеського обласного центру зайнятості
Сергій Гаценко та директор
Одеського міського центру
зайнятості Тетяна Канава
презентували перші результати впровадження новацій
у сфері зайнятості, які розширюють охоплення та підвищують якість соціальних
послуг.
Одеська область має досить високі досягнення у
впроваджені нових підходів
до збільшення зайнятості.
Сергій Гаценко відмітив:
«Ми розуміємо потребу

роботодавців та шукачів
роботи, впроваджуємо новації в роботу служби та
популяризуємо їх. Так був
створений відділ рекрутінгу, запроваджено в роботу
кар’єрних радників та реєстраторів, активно використовуються онлайн-сервіси».
За словами Тетяни Канави, 80% шукачів роботи
Одеського міського центру
зайнятості реєструються
онлайн на веб-сайті Державної служби зайнятості,
роботодавці та шукачі роботи активно створюють
персональні кабінети, молодь проходить тестування.
Усе це дає хороші результати, забезпечує приплив
нових клієнтів до служби
зайнятості та підвищує довіру до роботи центрів.

Валерій Ярошенко поспілкувався з роботодавцями, безробітними, працівниками Центру зайнятості
та взяв участь у психологічному тренінгу, який проводила для шукачів роботи
психолог Катерина Філіпова.
«Ми зобов’язані впливати на процеси, що відбуваються на локальних ринках
праці. Не здійснюючи певних змін, ми не зможемо рухатись вперед. Тому в роботі служби запроваджується
інститут кар’єрних радників та індивідуальний підхід до кожного. Така робота дає суттєвий результат і
користь для суспільства», –
зазначив Валерій Ярошенко
під час проведення наради
з працівниками Одеського
обласного та міського центрів зайнятості, директором ДНЗ «Одеський ЦПТО
ДСЗ», директорами філій
та базових центрів зайнятості Одеського обласного
центру зайнятості.
Спілкуючись з учасниками наради, Валерій
Ярошенко
підкреслив:
«Соціальна стабільність залежить від того, є робота чи
ні. Робота в Україні є. Ми
рухаємось у правильному
напрямку».
Любов Ц.

Легалізація трудових відносин і заробітної плати – один з ключових напрямків роботи служби
зайнятості

Головною метою служби
зайнятості є максимальне
поєднання інтересів роботодавців та населення,
сприяння легалізації найманої праці та працевлаштування шукачів роботи.
Однією з найбільш фінансово цікавих послуг
для роботодавців, яка
сприяє легалізації зайнятості найманих працівників, є компенсація єдиного соціального внеску
на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування. У 2019 році при
нинішній мінімальній заробітній платі ЄСВ становить 918,06 гривень. І чим
більшу заробітну плату
пропонує роботодавець –
тим більша сума компенсованих коштів. А якщо
роботодавець
отримує
компенсацію за декількох
осіб – це велика економія.
Прикладом злагодженої
роботи роботодавця та
служби зайнятості є приватне сільськогосподарське
підприємство «Евкаліпт»,
розташоване Іванівському
районі Одеської області.
Підприємство, основним
видом діяльності якого є
вирощування
зернових
культур, обробляє 600 гектарів землі, використовує
модернізовану, оснащену

електронікою сільгосптехніку та пропонує легальну
роботу із середньою заробітною платою понад 10
000 гривень.
У серпні 2018 року на
«Евкаліпт» було працевлаштовано 7 шукачів роботи,
у тому числі 4 за сприяння служби зайнятості. Усі
вони продовжують працювати і жоден із працевлаштованих не був звільнений на зимовий період.
Адже на підприємстві добре знають, що до весняно-літнього періоду треба
готуватись заздалегідь. А
плани у підприємства великі. Керівництво підприємства налаштоване створювати нові робочі місця,
легально використовувати
найману робочу силу, дотримуватися законодавства по виплаті заробітної плати, своєчасно та
в повній мірі сплачувати
податки і збори, які будуть

спрямовуватися на розвиток громади. Для цього
проводяться зустрічі з керівництвом та фахівцями
Іванівської районної філії
Одеського обласного центру зайнятості. А допомога у компенсації ЄСВ та
професійний добір працівників на підприємство,
що розвивається, є дуже
доречними. Вже навесні
на підприємстві будуть
створені нові робочі місця, і цьому сприятиме допомога служба зайнятості.
Загалом успішність роботи з легалізації робочих місць обумовлюється
кількістю заявлених до
служби зайнятості вакансій. Так, у 2018 році роботодавцями було заявлено
біля 38,8 тис. вакансій.
Середня заробітна плата
за заявленими вакансіями
складає 5,8 тис. грн.
Любов Ц.

Німецький імміграційний закон: боротьба за українських трудових мігрантів триває

«Нам мігранти потрібні не в службах зайнятості, а на фабриках», – таку заяву зробив Міністр внутрішніх справ Німеччини
Хорст Зеєхофер одразу ж після прийняття
урядом законопроекту, що спрощує умови
працевлаштування для іноземних фахівців
з-поза меж Європейського Союзу. Його основна ціль – зменшити дефіцит робочих
рук, адже, за даними німецьких економістів, йдеться про нестачу біля 1,6 мільйона
спеціалістів. Натомість польські експерти
з острахом передрікають, що такий закон
може призвести до значного відтоку українців з РП.
Протягом останніх 20 років у Німеччині
точаться дискусії і суперечки щодо закону
про імміграцію. Це довгоочікуваний і важливий крок, на який наважився уряд Ангели Меркель. Перший проект, розроблений
трьома міністерствами: внутрішніх справ,
економіки та праці, описує основні правила та нюанси імміграційної політики щодо
полегшення в’їзду до країни іноземних
працівників. Згідно з новими приписами,

особа, що підтверджує свою спеціальність
дипломом, може приїхати на 6 місяців до
Німеччини в пошуках роботи за своєю
професією або ж пройти перекваліфікацію.
Жодного пакету соціальних гарантій та фінансової підтримки зі сторони приймаючої
держави не передбачено, увесь процес відбуватиметься за свій рахунок. Окрім цього,
скасовується пріоритет в наданні роботи
громадянам з паспортом ЄС – відтепер кожен, хто не є громадянином Європейського
Союзу, може розраховувати на роботу за
своєю спеціальністю. Ще одним не менш
важливим фактором є те, що Німеччина
планує створювати та фінансувати курси
німецької мови в країнах за межами Євросоюзу. Адже знання мови і надалі залишатиметься основною вимогою німецьких
роботодавців.
Однією з причин такого активного залучення іноземних кадрів стало зростання
німецької економіки та бажання місцевих
підприємців знизити витрати на виробництво, зокрема завдяки забезпеченню
робочими місцями більш дешевої робочої
сили з країн Східної Європи. В офіційному прес-релізі до закону німецький уряд
заявив, що майбутнє німецької економіки загалом залежить від того, наскільки
Німеччині вдасться зберегти і розширити базу кваліфікованих кадрів. Керівник
Міністерства внутрішніх справ Зеєхофер
заявив: «Дефіцит кваліфікованих кадрів –
це головна проблема підприємств у Німеччині, і ця проблема буде ставати все більш
гострою на вітчизняному ринку праці».
Знайти вихід з цієї ситуації, залучаючи
лишень внутрішні резерви країни або ж
можливості, що надає ринок праці Євросоюзу, не вдасться, тому необхідною умовою
є трудова міграція з третіх країн. Не менш
вартим уваги є факт різкого збільшення
кількості іноземних робітників, що працюють нелегально. В основному цій нелегальній трудовій міграції сприяють фірми,

що влаштовують українських громадян на
роботу до Польщі, а потім відправляють на
виконання окремих завдань до Німеччини.
Оскільки така форма працевлаштування
порушує основні норми європейського законодавства, люди стають нелегалами, що
в подальшому грозить їм штрафами чи навіть депортацією.
Донедавна країнами-лідерами серед
іноземних роботодавців на українському
ринку праці були Чехія та Польща, уже
сьогодні в трійку перших увійшла й Німеччина. Польські аналітики та експерти
наголошують, що німецький закон про
імміграцію може завдати серйозного удару по економіці РП, оскільки ринок праці Німеччини є більш привабливим, аніж
польський. Впровадження нових змін
щодо працевлаштування закордонних кадрів може спричинити значний перерозподіл напрямків трудової міграції в Європі. З
останніх польських досліджень випливає,
що на сьогоднішній день понад 3/4 всіх
працівників з України вказують на вищий
рівень оплати праці в Польщі, як основну
причину для імміграції. На другому місці
зазначають вищі стандарти життя (37%), а
на третьому – відсутність роботи на українському ринку праці та відповідної платні
(22%).
Станом на кінець 2018 року біля 60%
українців, які працевлаштовані в Польщі,
були готові виїхати до сусідньої Німеччини, якщо та спростить своє трудове законодавство. Нині їхня кількість постійно
зростає – йдеться в дослідженні «Позиція
українських громадян щодо польського ринку праці», проведеному агенцією
«Work Service». Це чимала цифра, особливо якщо взяти до уваги той факт, що згідно
з різними підрахунками на сьогоднішній
день в Польщі перебуває біля 2 мільйонів
українців.
У ситуації, що складається, Польща, найімовірніше, пастиме задніх, навіть незважаючи

на географічну близькість, відсутність разючого культурного чи мовного бар’єру, на
що часто посилалися польські політики,
як на основну конкурентну перевагу в боротьбі з німецьким ринком. Оскільки головною мотивацією для трудових мігрантів з України є рівень заробітної платні,
то вони все ж таки надаватимуть перевагу
німецькому ринку праці. Середні оклади в
Німеччині значно вищі, ніж в Польщі, іноді
навіть в 2-3 рази, особливо, якщо йдеться
про сезонну роботу та ту, яка не передбачає спеціальної кваліфікації та вмінь. Якщо
середньостатистичний український працівник-мігрант на сезонній роботі в Польщі заробляє 600-800 євро, то в Німеччині
за цю ж працю він буде в змозі отримати
навіть до 1400-1600 євро на місяць. Існує
досить високий рівень небезпеки для економіки Польщі у зв’язку з можливим збільшенням нестачі робочої сили з 150 тис. до
понад 500 тис., що, в свою чергу, негативно відіб’ється на темпах розвитку ВВП,
йдеться у дослідженні «Work Service».
В основному, крім традиційних доглядальниць та будівельників, німецький ринок
праці також зацікавлений у лікарях, інженерах, вузькопрофільних спеціалістах тощо.
Згідно з експертною оцінкою, в Україні вже
зараз гостро відчувається дефіцит кадрів у
сільському господарстві, будівництві та ін. І
поки в європейських країнах відбуватиметься економічне зростання і відкриватимуться
нові підприємства, а, відповідно, з’являтимуться і нові робочі місця, ця проблема буде
лише загострюватися. Що стосується рівня
зарплатні, то українська держава не є конкурентоспроможною навіть в порівнянні зі
своїми найближчими сусідами – і це основна причина, чому наші спеціалісти змушені
залишати Батьківщину і їхати на заробітки
до Європи.
Віра Яремчук,
позаштатний кореспондент газети
«Міграція»

Нелегальна міграція
На Дніпропетровщині ГУ ДМСУ провело нараду на тему
протидії нелегальній міграції

Організація роботи з протидії нелегальній міграції залишається одним із пріоритетних напрямків роботи ДМС України та знаходиться
на постійному контролі керівництва
Головного Управління ДМС України в Дніпропетровській області.
26 лютого під керівництвом очільника Головного управління ДМС
Світлани Куляби, за участі начальника Управління у справах іноземців та осіб без громадянства Сергія
Сімона, відбулася нарада серед працівників структурного підрозділу
про стан протидії нелегальній міграції на території області.
Як інформував т.в.о. начальника

відділу з протидії нелегальній міграції, реадмісії та видворення Петро
Заліпський, на території області постійно вживаються заходи з метою
виявлення іноземців-правопорушників та особлива увага приділяється неухильному дотриманню вимог
чинного законодавства при роботі зі
справами про примусове повернення та примусове видворення.
Отже за 2018 рік на території
Дніпропетровської області було
виявлено 616 іноземців – порушників міграційного законодавства
України. Минулого року за ст. 203
КУпАП було притягнуто до адміністративної відповідальності 1237
порушників.
А з початку 2019 року на території області вже виявлено 72 нелегальних мігрантів, стосовно яких
прийнято рішення про примусове
повернення. Відносно порушників
міграційного законодавства складено 105 адміністративних протоколів
за ст.ст. 293-206 КУпАП.
ГУ ДМС України в
Дніпропетровській області

Співробітники ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області
продовжують активну роботу з протидії нелегальній
міграції

Співробітниками
Управління
міграційного контролю, протидії
нелегальній міграції та реадмісії
ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській
області під час опрацювання запиту
РАГСу щодо законності перебування
на території України громадянки
Російської Федерації, яка мала намір

укласти шлюб із громадянином
України, у паспортному документі
зазначеної іноземки було виявлено
підроблені штампи та печатки про
продовження строку перебування
на території України.
Так, під час перевірки було встановлено, що наявні штампи, печатки та підписи посадових осіб
територіального органу щодо продовження строку перебування на
території України громадянці Російської Федерації можуть містити
ознаки підробки.
Співробітниками Управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ЦМУ
ДМС в м. Києві та Київській області
невідкладно було викликано слідчо-оперативну групу Подільського ВП ГУ НП в м. Києві. Паспорт
громадянки Російської Федерації
було вилучено слідчо-оперативною
групою, зазначена подія внесена
до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, відповідальність за який передбачено
статтею 358 Кримінального кодексу
України.
Центральне міжрегіональне
управління ДМС у м. Києві та
Київській області

У Чернігівській області примусово видворили
нелегального мігранта
На виконання рішення Ріпкинського
районного суду Чернігівської області
працівниками сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії
та видворення відділу у справах іноземців та осіб без громадянства УДМС
України в Чернігівській області 14
лютого 2019 року було здійснено процедуру примусового видворення громадянина Республіки Азербайджан. Порушник міграційного законодавства не
виконав в установлений строк рішення
про примусове повернення з України та
незаконно перебував на території нашої
держави.
Нелегального мігранта було видворено за межі території України через
ОКПП «Київ» у Борисполі.
Управління ДМС
у Чернігівській області
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Працівники УДМС Хмельниччини примусово повернули
громадянина Молдови, якого було засуджено на 14 років
позбавлення волі на території України
З метою забезпечення ефективного захисту
національних інтересів
держави в сфері протидії нелегальній міграції
та охорони громадського
порядку відділ організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії
та видворення УДМС в
Хмельницькій
області
та правоохоронні органи на постійній основі
здійснюють заходи щодо
виявлення іноземців, які
перебувають на території
України без наявних підстав та порушують міграційне законодавство.
12 лютого поточного
року працівники міграційної служби спільно
із оперуповноваженими
співробітниками Управління карного розшуку
ГУ НП виявили громадянина Молдови, який
звільнявся з державної
установи «Шепетівська
виправна колонія (№
98)». У 2007 році Апеляційним судом Хмельницької області даного
іноземця було засуджено
до покарання у вигляді
позбавлення волі строком
на 14 років за вчинення
злочинів, передбачених
ч. 2 ст. 115 КК України, ч.

4 ст. 187 КК України та ч.
4 ст. 289 КК України, що,
в свою чергу, становить
загрозу
національній
безпеці України, охороні громадського порядку,
охороні здоров’я, захисту
прав та законних інтересів громадян України та
інших осіб, які проживають на території держави.
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства»,
Управління ДМС Хмельниччини прийняло рішення щодо примусового
повернення громадянина
Молдови до країни походження, а також забезпечення його супроводу до
державного кордону ПП

«Сокиряни» працівниками відділу організації
запобігання нелегальній
міграції, реадмісії та видворення УДМС та правоохоронних органів області.
Вищезазначеному іноземному
громадянину
буде заборонено в’їзд
в Україну строком на 3
роки.
Організація роботи з
протидії нелегальній міграції залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності ДМС
України та знаходиться
на постійному контролі
керівництва Управління
ДМС України в Хмельницькій області.
Управління ДМС
у Хмельницькій області

Через КПП «Бориспіль» видворено громадянина
Пакистану

Буковинські міграційники за рішенням
суду примусово видворили з України
громадянина Пакистану, виявленого разом з групою нелегальних мігрантів у
Чернівцях в жовтні минулого року.
За перебування в Україні без жодних
дозвільних документів іноземця було
притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 203 КУпАП.
Стосовно нього також було прийнято
рішення про примусове повернення до
країни походження, яке той проігнорував.
До виконання рішення Першотравневого районного суду м. Чернівці про
примусове видворення за межі країни
іноземець перебував у Чернігівському

ПТПІ. Наразі порушника видворено з
країни через КПП «Бориспіль».
Управління ДМС
у Чернівецькій області

У Миколаєві виявлено нелегальних мігрантів

Співробітниками відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Миколаївській
області було повторно виявлено та доставлено до приміщення ВОЗНМРВ УДМС України в Миколаївській області громадянина
Туркменістану (студент Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського), який порушив чинне законодавство, а саме займався трудовою діяльністю
без відповідного дозволу, необхідність якого
передбачена законодавством. Вищевказаного громадянина було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.203
КУпАП.
В той же час співробітниками відділу організації запобігання нелегальній міграції,
реадмісії та видворення УДМС України в
Миколаївській області було виявлено та доставлено до приміщення ВОЗНМРВ УДМС
України в Миколаївській області громадянина Йорданського Хашимітського Королівства, який порушив чинне законодавство,
а саме – порядок працевлаштування вищевказаного громадянина Туркменістану. Громадянина Йорданського Хашимітського

Королівства було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204 КУпАП.
УДМС України в Миколаївській області
додатково повідомляє, що у разі одержання
інформації щодо порушення особами чинного міграційного законодавства, особливо
у випадку появи інформації щодо нелегального перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, прохання
звертатись до відділу організації запобігання
нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Миколаївській області
за тел. (0512) 53-73-76, e-mail: mk_illegal@
dmsu.gov.ua.
Управління ДМС
в Миколаївській області
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Василь Липківський – перший митрополит УАПЦ

Василь Костянтинович Липківський (19(07).03.1864–27.11. 1937)
народився у селі Попудня Липовецького повіту (зараз належить
до Монастирищенського району Черкаської області) в родині
священика. Навчався спочатку в
Уманській бурсі, а по її закінченні –
у Київській духовній семінарії.
У 1885 році В. Липківський вступив до Київської духовної академії –
навчального закладу, що відзначався
в ті часи високою інтелектуальною
атмосферою. 10 червня 1889 року
захистив дисертацію і одержав ступінь кандидата богослов’я. Після
закінчення Академії його будо призначено законовчителем спочатку
Шполянського, а згодом Черкаського міського училища та Черкаської
чоловічої прогімназії.
Після прийняття сану священика у 1891 році В. Липківський стає
настоятелем Липовецького міського собору, де довгий час перед
цим правив його батько. Крім

пастирського служіння, він
проводив велику просвітницьку
та виховну діяльність як голова Липовецького відділення єпархіальної
училищної ради та доглядач церковних шкіл Липовецького повіту.
Наприкінці XIX століття В. Липківський був уже добре знаний серед
духівництва не лише Липовеччини,
але й Київщини. Підтвердженням
цього було те, що його два роки
поспіль обирали «діловодом» (секретарем) київських єпархіальних
з’їздів духівництва. Знали Василя
Костянтиновича ще й по його численних проблемних статтях у пресі.
Залишивши по собі на Липовеччині найкращі спогади, В. Липківський з родиною у 1903 році переїздить до єпархіальної столиці, де
одержує, як офіційне визнання своєї
плідної праці на педагогічній ниві,
призначення на посаду завідувача
(директора) щойно відкритої Київської церковно-учительської школи.
1905 року В. Липківський став

настоятелем
Києво-Солом’янської Покровської церкви (у 1997
році там встановлено відповідну
меморіальну дошку), з якою доля
пов’язала його більш ніж на десять
років. «Засланий» на Солом’янку,
В. Липківський не обмежує коло
своєї діяльності гідним виконанням
пастирських обов’язків. Він брав активну участь у єпархіальних з’їздах
духовенства, виступав з статтями у
«Киевских епархиальных ведомостях». Не полишав й учителювання
– працював законовчителем у кількох навчальних закладах.
Згодом В. Липківський описав свої
наступні дії таким чином.
«Року 1917 був обраний головою
революційного з’їзду духовенства
і мирян, на якому ухвалено автокефалію Української церкви. В листопаді того ж року утворив «Братство
воскресіння» для здобуття автокефалії, що скоро перетворилось у
Всеукраїнську церковну раду, яка
скликала Всеукраїнський церковний собор 7 січня 1918 року. Але
через громадянську війну він мусив
припинитися… У квітні 1919 року
при моїй найближчій участі зібрана
була Друга Всеукраїнська церковна
рада для заснування українських
парафій, в якій я був заступником
голови. 9 травня 1919 року за моїм
настоятельством відбулась перша
українська служба божа в Микільському соборі на Печерську; на
Петра 1919 року я став настоятелем Софійського собору і брав якнайактивнішу участь в заснуванні
українських парафій, в перекладі
служб божих на українську мову

і в організації керівництва Українською церквою… Всеукраїнським
церковним собором 1921 року мене
обрано і поставлено на митрополита Київського і всієї України».
За вкрай короткі за історичними
вимірами шість років митрополитом та його сподвижниками по
Українській автокефальній православній церкві (УАПЦ) було виконано, здавалося б, непідйомну організаційну роботу по налагодженню
церковного життя, створенню й
становленню численних парафій
УАПЦ, організації богословських
курсів, які готували священиків
для УАПЦ, перекладу українською
богослужбових книг, участі в релігійних диспутах, виданню власного
часопису «Церква й життя» (у 19261927 рр. вийшло друком шість номерів) тощо.
І все це за умов постійного жорстокого утиску з боку радянської влади,
таємного та показового «нагляду»
з боку ГПУ, підписок про невиїзд
з Києва, арештів, накладання незаконних великих податків на церкви,
підпорядковані УАПЦ, брутального
цькування у пресі. У жовтні 1927
року за прямою вказівкою ГПУ з
В. Липківського було «знято тягар
митрополичого служіння». Відсторонений від церковних справ та висланий за околицю міста В. Липківський останні десять років не жив, а
з болем спостерігав, як нищать його
дітище – УАПЦ.
Заарештованого за безглуздим
наклепницьким обвинуваченням
73-річного митрополита Липківського, який на допитах не назвав

жодного прізвища, не згубив жодної
людини, було страчено 27 листопада 1937 року. Місце його поховання
невідоме. 1997 року Собор УАПЦ
канонізував Василя Липківського та
інших церковних мучеників 20-30-х
років, а за день їхньої пам’яті було
визнано саме 27 листопада.
Ім’я митрополита Липківського,
попри довгорічне замовчування,
в Україні не зникло. Довгі роки у
США працює Українське Православне Братство ім. митрополита
Василя Липківського, завдяки зусиллям якого була збережена невелика частина його духовної спадщини, що дивом вціліла у вихорі
буремних подій в Україні і перетнула океан. Це, в першу чергу, «Історія
Української православної церкви»
та «Проповіді на неділі й свята. Слово Христове до Українського народу», які можна вважати своєрідним
духовним заповітом всім українцям.
Роман Кухаренко,
власкор газети «Міграція»

Українці у Ліхтенштейні

Князівство Ліхтенштейн (нім. Fürstentum Liechtenstein) – мікродержава на заході центральної Європи, межує з Австрією
на сході та Швейцарією на заході. Грошові одиниці – ліхтенштейнський франк та швейцарський франк.
Площа 160 кв. км; столиця – Вадуц; рельєф: Альпи, частина
долини Рейну на заході.
Експорт: харчі, поштові марки, мікрочипи, стоматологічні
інструменти.
Населення 37 468 осіб – за походженням головним чином австрійці й німці-швейцарці (33% іноземці); мова німецька (державна), кілька діалектів. Більшість населення – римо-католики.
Разом з Узбекистаном є однією з двох країн світу, з якої для
виходу до світового океану необхідно перетнути щонайменше
дві держави.
Політична структура
Ліхтенштейн – конституційна монархія. Глава держави –
князь Ганс-Адам II, який фактично керував країною з 1984
року, а вступив на престол 13 листопада 1989 року. Князь здійснює управління державою, візує законодавчі акти, що приймаються ландтагом (парламентом), представляє Ліхтенштейн у
взаєминах з іншими державами, призначає державних службовців, має право помилування.
Законодавчий орган – ландтаг, який складається з 25 депутатів, що обираються прямим таємним голосуванням за системою пропорційного представництва (15 депутатів від Оберланда і 10 депутатів від Унтерланда) строком на 4 роки.
З відома парламенту князь призначає коаліційний уряд у
складі його голови і 4 радників (три представники парламентської більшості й два представники опозиції).
З 1992 року в Ліхтенштейні продовжується «конституційна
суперечка» між князем Гансом Адамом II і парламентсько-урядовими колами. Монарх заперечував проти спроб обмежити
його повноваження виконанням чисто символічних функцій і
загрожував у цьому випадку «перенести своє місце проживання до Відня».
У 1992 році після виникнення розбіжностей з урядом з питання про угоду з Європейським економічним простором

князь спробував розпустити парламент і управляти за допомогою княжих декретів. Це прагнення зустріло опір і породило
суперечки про реформу Конституції.
У 1995 році голова Конституційного суду Бернхард Віллі заявив, що саме цей орган повинен вирішувати конституційну
суперечку при виникненні розбіжностей між князем, урядом
і парламентом. Після цього князь відмовився затвердити повторне обрання Віллі членом суду. У жовтні 1999 року Європейський суд задовольнив скаргу Віллі й звинуватив князя в порушенні конвенції про права людини, засудивши Ліхтенштейн
до штрафу у розмірі 10 тисяч швейцарських франків і сплати
компенсації Віллі у розмірі 91 тисячі швейцарських франків.
У лютому 2000 року князь оголосив нові пропозиції для реформи Конституції, погодившись на роль глави держави без
політичної влади, на відмову від права призначати державних
чиновників і не затверджувати суддів. Князь виразив готовність визнати за населенням право на винесення вотуму недовір’я князеві й навіть на ліквідацію монархії.
Після виборів у 2001 року, на яких перемогла Прогресивна
(консервативна) бюргерська партія, уряд очолив лідер цієї
партії Адріан Гаслер. Ліберальна партія «Вітчизняний союз»
стала опозицією.
Перша зустріч лідерів держав
Дипломатичні відносини України з Ліхтенштейном було
встановлено 6 лютого 1992 року.
Вперше лідери двох держав Президент України Петро Порошенко та Наслідний принц Алоїз Ліхтенштейнський зустрілись 17 січня 2017 року в рамках Всесвітнього економічного
форуму, де П. Порошенко подякував Ліхтенштейну за принципову позицію в реагуванні на порушення Росією територіальної цілісності України, приєднання до санкцій ЄС, підтримку
відповідних резолюцій у рамках ООН.
На цій зустрічі відзначено активну участь Ліхтенштейну в
подоланні гуманітарних наслідків війни з Росією, фінансову
участь у будівництві захисного саркофагу над 4-м енергоблоком ЧАЕС, а також у підтримці реформ в Україні.
Президент України висловився з даного приводу так: «Це

історична зустріч у відносинах між нашими державами,
оскільки до цього не було контактів на найвищому рівні. Це
має стати стимулом для активізації двосторонніх відносин».
Сторони також обговорили шляхи активізації торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між країнами.
З історії Посольства України в Швейцарській конфедерації та в Князівстві Ліхтенштейн
У 1918-1926 рр. у Берні діяла Надзвичайна дипломатична
місія Української Народної Республіки. Вона розпочала свою
роботу у серпні 1918 року при гетьмані Павлові Скоропадському, а з кінця листопада 1918 року представляла інтереси уряду
Директорії УНР.
Першим головою української місії був Євмен Лукасевич
(до початку вересня 1919 року), його наступником – Микола
Василько, який очолював її до серпня 1923 року. Після переведення останнього послом до Німеччини з серпня 1923 року
до ліквідації місії у 1926 році обов’язки її керівника виконував
Генеральний консул Зенон Курбас.
У 1999 році архівні документи Місії були передані в Україну.
У 2001 році з нагоди 10-річчя незалежності України, на будівлі Посольства України в Берні було встановлено меморіальну
дошку на честь діяльності Місії.
Після відновлення незалежності України у лютому 1993 року
було відкрито Посольство України у Швейцарській конфедерації та Князівстві Ліхтенштейн.
Роман Кухаренко,
власкор газети «Міграція»

Здоров’я нації та національні страви
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9 способів почати харчуватися правильно, не докладаючи особливих зусиль
Навколишнє середовище безпосередньо впливає на нашу
поведінку. Але варто її трохи
змінити, як можна виявити,
що дотримуватися правильного харчування або дієти просто і легко. Наприклад, якщо
ви поміняєте велику тарілку
на тарілку поменше, то почнете і їсти менше. Про решту
рекомендацій дізнайтеся в цій
статті.
Невеликі зміни в оточуючому
середовищі допоможуть вам
з легкістю дотримуватися корисних звичок. При цьому неважливо, про яку сферу життя
йдеться. Нижче ви знайдете
поради, які допоможуть вам
почати харчуватися правильно.
Але принцип, який лежить в
основі всіх цих стратегій, можна застосовувати, щоб набути
інших корисних звичок або
відмовитися від шкідливих.
1. Їжте з маленьких тарілок
Чим більша тарілка, тим
більша порція. Отже, з’їдати
ви теж будете більше. В
результаті досліджень Браяна
Вансінка (Brian Wansink) і групи психологів було виявлено,
що якщо ви будете користуватися тарілкою діаметром 25
см, а не 30 см, то за рік з’їсте
на 22% менше їжі.
Читаючи це, ви, напевно, подумали: «Я можу просто накладати поменше на велику
тарілку». Але все не так просто.
2. Тримайте воду під рукою
Коли ви чимось зайняті, часто, не замислюючись, ви
випиваєте склянку газованої
води або кави, щоб втамувати
спрагу. Але спробуйте завжди носити з собою пляшку
звичайної води. Наприклад,

поставте її на стіл на роботі.
Коли вода завжди під рукою,
ви будете частіше пити, ніж не
дуже корисні напої.
3. Використовуйте високі
вузькі склянки замість коротких і широких
Якщо ви хочете пити менше
алкоголю або газованої води,
то
використовуйте
високі
вузькі склянки. Дослідження
підтверджують:
з
високої
склянки люди п’ють на 20%
менше, ніж з широкої.
4. Користуйтеся тарілками,
колір яких сильно контрастує
з їжею
Коли колір тарілки збігається
з кольором їжі, ви на автоматі
будете накладати собі більше,
тому що вашому мозку
складніше відрізняти порцію
від тарілки. З цієї причини краще користуватися тарілками
синього і зеленого кольору:
вони сильно контрастують з
макаронами або картоплею
(значить, ви покладете їх менше), але практично не контрастують із зеленню і овочами
(швидше за все, їх ви покладете більше).
5. Зберігайте корисні продукти на видному місці
Наприклад, поставте чашку з фруктами або горіхами
на полицю поруч з вхідними
дверима або в тому місці, де
ви обов’язково проходите перед виходом з дому. Коли ви
голодні і поспішайте, ви зазвичай хапаєте перше, що трапиться під руку. Нехай це буде
корисний перекус.
6. Зберігайте шкідливу їжу
у фользі
А корисні продукти краще
зберігати в прозорій упаковці.

В старій приказці «З очей геть,
із серця геть» є частка правди. Часто мозок визначає те,
що хоче їсти, грунтуючись на
тому, що бачать очі. Таким
чином, якщо шкідливі продукти будуть зберігатися в закритому вигляді і у місцях,
які ви заглядаєте рідко, менше
ймовірність того, що вам захочеться з’їсти.
7. Здорову їжу складайте у
великі контейнери та упаковки, а шкідливу – у маленькі
Великі коробки і контейнери
постійно попадаються на очі і
займають місце на кухні. Зміст
поради простий: ви помічаєте
контейнер і, швидше за все,
з’їсте те, що в ньому лежить.
Дрібні ж баночки та коробочки
можуть ховатися на кухні протягом декількох місяців. Просто подивіться, що на вашій
кухні лежить без діла вже довгий час: швидше за все, це
щось в невеликих упаковках.
І додаткова порада. Якщо ви
купуєте велику коробку якоїсь
шкідливої їжі, расфасуйте її
вміст у невеликі контейнери
і пакетики з зіп-локом. Так
вам буде легше контролювати розмір порції і не з’їсти
відразу занадто багато.
8. Пам’ятайте про правило
«половини тарілки»
Коли ви накладаєте собі
обід, робіть так, щоб на одній
половині тарілки лежали овочі
або фрукти. Друга половина
повинна займати все інше.
9. Щоб в магазині купувати
тільки корисну їжу, користуйтеся правилом «зовнішнього
кільця»
Суть стратегії проста: коли
приходите до супермаркету,

не потрібно безцільно бродити
по проходах. Обходьте магазин
по зовнішньому периметру.
Там, як правило, розміщується
корисна їжа: фрукти, овочі,
м’ясо, риба, яйця, горіхи,
молочні продукти. Так ви будете купувати корисні продукти, значить, і харчуватися
правильно.
Як змінювати навколишнє
середовище, щоб налагодити
інші сфери життя
Коли ви спробуєте скористатися цими стратегіями,
ви побачите, що їх принцип
роботи зводиться до простого правила: ми додаємо зайві
кроки між собою і небажаною
поведінкою, а між собою і доброю звичкою позбавляємося
від проміжних кроків.
Наприклад:
Коли
ми
зберігаємо шкідливу їжу у
фользі, ми додаємо ще один
крок: щоб побачити блюдо, доведеться розгорнути
фольгу, подивитися, що там,
і вирішити, чи їсти це чи ні.

Коли ми зберігаємо корисні
продукти в прозорій упаковці,
ми бачимо, що всередині, і
відразу переходимо до останнього кроку: вирішуємо, їсти
чи не їсти.
Використання
маленьких
тарілок додає один крок між
вами і звичкою багато їсти.
Якщо вам захочеться з’їсти
більше, то доведеться ще раз
сходити на кухню і наповнити
тарілку.
Цей підхід можна застосовувати і в інших сферах
життя. Якщо ви хочете позбутися від якоїсь звички,
збільште кількість проміжних
кроків між вами і небажаною
поведінкою.
І навпаки, якщо ви хочете обзавестися корисною звичкою,
скоротіть кількість кроків між
нею і вами. Наприклад, якщо
хочете бігати вранці, з вечора готуйте взуття та одяг. Так
між вами і вашим тренуванням
буде на один крок менше.
ukrhealth.net

Спортивні новини
Прем’єр-ліга: результати всіх матчів 19-го туру, турнірна таблиця

Десятка найкращих бомбардирів Чемпіонату України
після першого весняного туру
Десятку кращих голеадорів української
першості як і раніше очолює бразильський форвард Жуніор Мораес, який забив 15 м’ячів в 18 іграх, проведених у
футболці «Шахтаря». І жоден з них не
був забитий з 11-метрової позначки. На
друге місце вийшов після повернення з «Селтіка» вінгер «Карпат» Мар’ян
Швед, який в першому весняному турі
відзначився першим хет-триком у зеленій
футболці. На третьому місці – 21-річний
півзахисник «Динамо» Віктор Циганков,
який виявився єдиним у цій десятці гравцем, що зіграв у всіх зустрічах першого
етапу.
страна.ua

Український гімнаст І. Радівілов виграв «золото» етапу Кубка світу в Австралії
Результати матчів:
1. «Арсенал-Київ» – «Десна» – 0 : 2.
Голи: Д. Фаворов, 1, А; Фаворов, 90 + 2 (с пенальті).
2. «Ворскла» – «Карпати» – 0 : 4.
Голи: Ді Франко, 24; Швед, 52 (пен.), 55, 90 + 1.
3. «Маріуполь» – «Олімпік» – 2 : 1.
Голи: Пихальонок, 45 + 3 (пен.); Борячук, 48 (пен.); Р. Пасіч, 27.
4. ФК «Львів» – «Чорноморець» – 0 : 1.
Гол: Гошкодеря, 32.
5. «Динамо» – «Зоря» – 5 : 0.
Голи: Шапаренко, 34, 45; Вербич, 38, 53; Соль, 73.
6. «Шахтар» – «Олександрія» – 2 : 0.
Голи: Марлос, 14; Мораєс, 35.

Український гімнаст Ігор Радівілов завоював золоту медаль на етапі Кубка світу
в австралійському Мельбурні, показавши

найкращий результат в опорному стрибку.
Радівілов показав результат 14,949 бала,
випередивши найближчого переслідувача
француза Лорі Фраска на 49 сотих бала.
Третє місце зайняв британець Домінік
Каннінгем з результатом 14,748 балів.
Зазначимо, що Радівілов є бронзовим призером Олімпіади-2014 в опорному стрибку, він ставав срібним
призером Європейських ігор, а також вигравав «срібло» на Чемпіонаті Європи та
Чемпіонаті світу.
dt.ua
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Прощена неділя: дата, історія та традиції

Православний Великий піст є найбільш
тривалим і найбільш важливим періодом
для кожного віруючого християнина. День,
який йому передує, називається Прощеною
неділею і допомагає підготуватися до посту,
очистивши душу і думки. Він слідує після
Тижня про Страшний суд і є сьомою неділею перед Великоднем. Прощена неділя в
2019 році випадає на 10 березня.
У цей день кожен православний християнин отримує додаткову можливість позбутися усіх грішних помислів, налагодити
стосунки з рідними і пробачити всі образи,
які накопичилися на душі за минулий рік.
Прощена неділя не тільки допомагає ві-

руючому з чистим серцем приступити
до Великого посту, але й підготуватися до
зустрічі найбільш довгоочікуваного і світлого свята Воскресіння Христового, скинувши вантаж накопичених гріхів. У цей
день прийнято просити пробачення у всіх,
кого образили, кому навмисно чи несвідомо
заподіяли біль або страждання.
Історія
Традиція просити прощення напередодні
початку Великого посту має давнє коріння.
Вважається, що даний обряд виник у Єгипті в античні часи. Більше двох тисяч років
тому саме в цій країні знайшли притулок
Ісус та його мати Марія, що ховалися від переслідувань царя Ірода.
Згодом саме в цих місцях з’явилися перші
монастирі. Віруючі ченці 40 днів перед Пасхою проводили на самоті, в молитвах і покаянні, щоб очистити душу перед Воскресінням Христа. Відомо, що таке усамітнення в
пустелі було досить небезпечним, і багато
ченців знали, що повернутися судилося не
всім. Саме тому вони перед відходом просили пробачення у всіх, хто зустрічався на
шляху. Завдяки цьому ритуалу ченці могли
спокійно і без тривог залишити рідних і знайомих людей.
Православна церква зробила цей стародавній звичай невід’ємною частиною релігійної традиції. У всіх храмах у цей день
відбувається особлива літургія, на якій
парафіянам оповідають про важливу роль
прощення. Згідно з Писанням, Прощена
неділя допомагає кожній людині розібратися зі своєю душею і навчитися доброти та
всепрощення, адже ніхто не може бути безгрішним. Віруючі згадують про покійних

родичів й моляться за упокоєння їхніх душ.
У це свято не влаштовуються гучні гуляння
та пишні застілля – з вечора останнього дня
Масляної потрібно прибрати з раціону всі
скоромні продукти.
Прощена неділя не має постійної дати,
оскільки безпосередньо пов’язана з настанням Сирної седмиці та Пасхи. Щороку
свято настає напередодні Великого посту і
є сьомим недільним днем до Воскресіння
Христового. У 2019 році свято припадає на
10 березня. Дізнатися дату прийдешнього
свята можна з церковного календаря або
вирахувати самостійно; для цього потрібно
відмінусувати від Великодня 49 днів – тривалість Великого посту.
Традиції
Кожен православний християнин самостійно приймає рішення, як провести цей
святковий день. Можна піти в гості або самому запросити гостей, не забуваючи примиритися з усіма, з ким посварився. Можна
завітати у храм і сходити на цвинтар, щоб
відвідати померлих родичів. Однак є і певні
традиції, яких слід дотримуватися кожній
віруючій людині.
Головне правило Прощеної неділі – усвідомлення всіх допущених помилок у вчинках і помислах за минулий рік та бажання
їх виправити. Для кожного православного
покаяння є обов’язковим. Дуже важливо
не тільки попросити у всіх прощення, але
і навчитися самому вибачати всіх тих, хто
навмисно чи мимоволі образив. Спочатку
повинен покаятися той, хто є старшим: настоятель храму вибачається перед парафіянами, а батьки – перед дітьми.
year.pp.ua

Кросворд
Питання до кросворду:
За горизонталлю:
1. Міжнародна одиниця магнітного потоку (потоку магнітної індукції).
5. Керує літаком. 10. ... Еріксен Розенкранц (данський державний діяч 17‑18 ст.). 12. Електромагнітний прилад. 13. У середньовічній Скандинавії – знатна людина. 14. Швейцарський психоаналітик, психолог, філософ культури, родоначальник аналітичної психології. 16. Сучасний
городничий. 17. Молочний цукор. 20. Одна з душ людини (давньоегип.). 22. Шкільний стіл.
23. Німецька військово-поліцейська організація часів Другої світової війни. 24. Японська фірма. 26. Кінцівка тварини. 28. Радянський Союз. 30. Верхній жіночий одяг у вигляді довгої
корсетки. 31. Будівництво століття за радянських часів. 32. Не роздріб. 33. Секретна служба
США. 34. Скотиняче харчування. 36. Запалення слизової оболонки вуха. 38. Жіночий одяг в
Індії. 40. Заклик до молитви з мінарету. 42. Мілілітр. 43. Храм. 46. Зозулине слово. 47. Медичний інструмент для огляду і дослідження зовнішнього слухового проходу, барабанної перетинки. 49. Російське телебачення і радіо. 51. Котяче слово. 52. Сирія. 54. Зрадив Христа. 56.
Перегони. 57. І сімейна, і літературна. 58. Телепорція.
За вертикаллю:
1. Сільськогосподарська машина. 2. Ранковий вітер. 3. Винахідник телефона. 4. Верховний
король Ірландії. 6. Кім... Сен (комуністичний диктатор («великий вождь») Північної Кореї). 7.
Допоміжна теорема. 8. ...-Лукойє. 9. Уступ на схилі. 11. Номер клоуна. 14. Південна вічнозелена деревна рослина родини лілійних з довгим колючим листям і жовтувато-білими квітками.
15. Представник субкультури, що зародилась наприкінці 70-х років XX століття у Великій
Британіїна базі панку. 18. Священний бик у єгиптян. 19. Постріл з декількох знарядь. 21. Старійшина в Середній Азії. 23. «Червоно-білий» спортивний клуб у Росії. 25. Інтегрована інформаційно-пошукова система Міністерства внутрішніх справ України, розроблена УМВСУ в
Луганській області та прийнята за базову у всіх обласних МВСУ з 2003 року. 27. Вид податку.
29. Напій піратів. 30. Французький футболіст, срібний призер літніх Олімпійських ігор 1900
року. 35. Збільшення показника. 37. Давньоєгипетські карти для ворожіння. 38. Неприємний
запах. 39. Величина місткості. 41. Напівводяна тварина ряду гризунів, що дає цінне хутро та
м’ясо. 44. Організація Об’єднаних Націй. 45. Оренбурзьке козацьке військо. 47. Степове військо. 48. Доглядач за собаками. 50. Етап змагання. 53. ...-Баба й 40 розбійників. 55. Народні
збори у фінікійських містах-державах. 56. Вище за «до».
Редакційна колегія газети «Міграція» пам`тає та співчуває.

12 лютого виповнилося шості роковини від дня смерті члена редакційної
колегії газети «Міграція», колишнього очільника МЗС України, Голови
Генеральної ассамблеї ООН і народного депутата України трьох скликань
Геннадія Удовенка.

ГОРОСКОП
на БЕРЕЗЕНЬ 2019 року

Овен. Найбільш проблемною сферою для
Овнів у березні стане їх здоров’я. Якщо
похід до лікаря давно відкладався «на
потім», то запущена проблема, скоріше за
все, дасть про себе знати вже на початку
весни.
Телець. Народжених під знаком Тельця
очікують дуже контрастні події. З одного боку,
зірки прогнозують масу корисних і цікавих
знайомств, розширення сфери контактів. З
іншого боку, ваш нестабільний емоційний
стан призведе до численних сварок з вже
існуючими друзями та знайомими.
Близнюки. Для цього знака настає період
змін, і, на щастя, здебільшого приємних.
З’являться можливості для подорожей, причому досить витратних, яких раніше не можна було собі дозволити. Однак цієї весни вони
цілком прийнятні для ваших фінансів.
Рак. Початок весни для Раків обернеться відчутним зростанням грошового добробуту. Несподіваної спадщини ви не
отримаєте, але ваші минулі зусилля окупляться в трикратному розмірі.

Лев. Представникам цього знака в
березні захочеться «піти в загул».
Складно відмовити собі у вечірках та
розвагах; весь місяць пройде під гаслом «вистачить себе обмежувати!».

Діва. Ви відчуєте складнощі відразу на
двох напрямках: здоров’я та стосунки з
родиною. Стан організму потребуватиме
постійного контролю з боку медиків – не
нехтуйте їхніми порадами і сигналами
свого тіла.
Терези. Цієї весни вам варто очікувати
конфліктів на роботі. Неприємності стосуватимуться не професійних упущень,
а будуть пов’язані з людським фактором.
Хтось когось неправильно зрозуміє чи не
так почує, і негативна ситуація швидко набере обертів.
Скорпіон. Скорпіонам потрібно постаратися поєднати роботу та відпочинок.
Березень однаково пасуватиме як
для тривалої відпустки, так і для
продуктивної роботи. Астрологи рекомендують вам зустріти весну на модному курорті.
Стрілець. Початок весни для вас обернеться серйозними фінансовими проблемами. Незважаючи на моральну
готовність до труднощів (для багатьох
Стрільців ця ситуація є очікуваною ще з
початку року), фінансова катастрофа стане для вас значним випробуванням.
Козеріг. Козероги зустрінуть березень у стані
втоми і душевного дисбалансу. Вже не перший
місяць у вас зріє невпевненість в собі і в своєму
майбутньому, що робить вас дратівливими і
злими. Зривати поганий настрій, на жаль, ви
будете на домочадцях і друзях, які потраплять під
гарячу руку.
Водолій. Самотнім Водоліям березень
принесе відразу кілька залицяльників.
Складно сказати, чим це є: успіхом або новою порцією проблем. Ніхто з цих людей
не викличе у вас глибоких почуттів, але і
відмовлятися від їхньої уваги не захочеться.
Риби. На вас очікує досить важкий
місяць. Під ударом мінливої весняної
погоди опиняться ваше серце і судини.
Через погане самопочуття ви не зможете працювати у звичному темпі, почнете допускати дрібні, але дошкульні
помилки.

Відповіді до кросворду:
За горизонталлю:
1. Вебер. 5. Пілот. 10. Івер. 12. Реле. 13. Ярл. 14. Юнг. 16. Мер. 17. Лактоза. 20. Ка. 22. Парта. 23. Сс. 24. Акаі. 26. Лапа. 28. Срср. 30. Юпка. 31. Бам.
32. Опт. 33. Цру. 34. Корм. 36. Отит. 38. Сарі. 40. Азан. 42. Мл. 43. Собор. 46. Ку. 47. Отоскоп. 49. Ртр. 51. Няв. 52. Сар. 54. Іуда. 56. Ралі. 57. Драма.
58. Серія.
За вертикаллю:
1. Віялка. 2. Евр. 3. Белл. 4. Ер. 6. Ір. 7. Лема. 8. Оле. 9. Тераса. 11. Антре. 14. Юка. 15. Гот. 18. Апіс. 19. Залп. 21. Аксакал. 23. Спартак. 25. Армор.
27. Акциз. 29. Ром. 30. Юто. 35. Ріст. 37. Таро. 38. Сморід. 39. Обсяг. 41. Нутрія. 44. Оон. 45. Окв. 47. Орда. 48. Псар. 50. Тур. 53. Алі. 55. Ам. 56. Ре.
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