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На розширеному засіданні Колегії ДМС розглянуто
питання поточної діяльності міграційної служби

З Новим 2022 роком та
Різдвом Христовим!
Президент України,
Володимир Зеленський

Дорогі колеги та друзі!
Прийміть щирі вітання з прийдешніми
новорічними і різдвяними святами!
Бажаю, щоб цей світлий та особливий період подарував кожному з Вас радість від
зустрічей з рідними і близькими, наповнив
ваші домівки теплом, злагодою і сімейним
затишком.
Нехай прийдешній рік принесе нам усім
багато перемог і успіхів, здійснить найкращі побажання і втілить у життя найсміливіші ідеї та задуми.
Нехай світле Різдво Христове завітає у
кожну родину з добром і щастям, миром
і спокоєм, благополуччям і здійсненням
мрій!
Обов’язково бережіть себе та рідних, і
проведіть родинні свята у доброму здоров’ї та гарному настрої!
З найщирішими вітаннями
Голова ДМС України
Наталія Науменко

Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим Головного
редактора газети «Міграція» І.П. Супруновського

Завершується цей нелегкий 2021 рік; ми усі відчули на собі
його складнощі. Зокрема пандемія коронавірусу поставила
нас в особливо важке становище та вплинула на життя
усіх українців.
У першу чергу хочу подякувати відданим читачам газети
«Міграція», керівництву, працівникам центрального апарату, територіальним підрозділам ДМСУ за плідну співпрацю.
Новий рік – це черговий етап нашого життя. І яким він
буде, залежить тільки від нас.
Тож усім колективом редакції газети «Міграція» вітаємо
Вас із прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим!
Бажаємо здоров’я, удачі, добра і миру! Нехай віра Вас не
покидає, а надія буде постійним супутником, і любов завжди живе в ваших серцях!

Відбулося розширене засідання Колегії
Державної міграційної служби України
за участю керівництва Міністерства внутрішніх справ України, керівників структурних підрозділів апарату та територіальних органів міграційної служби.
Під час Колегії було розглянуто питання
поточної діяльності ДМС за результатами
роботи у 2021 році та перспективи розвитку на майбутнє.
Зокрема, Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підкреслив,
що наразі в Україні створено надійну та
безпечну систему ідентифікації громадян
України та іноземців, що є однією з ключових складових національної безпеки
України. У той же час міграційна служба
повинна зміщувати пріоритети від організації надання адміністративних послуг до
протидії нелегальній міграції. Це повинно відбуватися паралельно із зростанням
мережі центрів надання адміністративних
послуг. Діяльність ДМС повинна базуватися на прогнозуванні міграційних ризиків та забезпеченні своєчасного реагування на потенційні загрози.
Перший заступник Міністра внутрішніх
справ України Євген Єнін та Голова Комітету Верховної Ради України з питань
прав людини, деокупації та реінтеграції
тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя,
національних меншин і міжнаціональних
відносин Дмитро Лубінець розповіли про

законодавчі ініціативи, зокрема – про експериментальний порядок оформлення
паспорта громадянина України протягом
однієї доби і законопроєкти № 4411 та №
4412, які стосуються вдосконалення норм
законодавства стосовно перебування іноземців та осіб без громадянства на території України та оновлення норм КУпАП, що
встановлюють відповідальність за порушення міграційного законодавства.
Голова ДМС Наталія Науменко проінформувала, що у 2022 році заплановано
провести комплекс заходів з оптимізації
роботи територіальних підрозділів ДМС.
Це має стати фундаментом для побудови дієвої та гнучкої структури служби,
яка буде здатна оперативно та адекватно
реагувати на будь-які міграційні ризики.
Міграційна служба й надалі працюватиме з дотриманням принципів прозорості,
орієнтації на результат та доступності для
громадянина. Поряд з цим відбуватиметься подальша цифровізація послуг, перехід
до е-сервісної політики за принципами
«paperless», «corruption free» та «fast as
possible».
На Колегії також розглядалися питання,
які стосуються інформаційної безпеки
та кіберзахисту інформаційних ресурсів
ДМС, оцінки діяльності територіальних
органів ДМС, співпраці у міграційній сфері з іншими державними органами та забезпечення аналітичної складової в роботі
міграційної служби.
dmsu.gov.ua

До зустрічі у новому 2022 році!

Редакція газети «Міграція» висловлює щиру подяку
керівництву та апарату ДМС України, керівникам та
працівникам територіальних підрозділів за організацію
передплати нашого видання на 2022 рік
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У Міністерстві внутрішніх справ України

МВС працює над створенням Сервісного
центру з технічного обслуговування
вертольотів, – Денис Монастирський

В Апараті Державної служби України з
надзвичайних ситуацій відбулася нарада
керівництва МВС та органів виконавчої
влади стосовно створення в Україні єдиного Сервісного центру з технічного обслуговування вертольотів. Він дозволить ремонтувати і модернізовувати гелікоптери
французького виробництва Airbus.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що результатом
наради має стати напрацювання дорожньої
карти, коли система МВС зможе отримати
Сервісний центр для технічного обслуговування гелікоптерів.
«Нам потрібно узгодити планові ремонти
французьких вертольотів, які знаходяться
на службі у системі МВС. Окремо маємо
завершити всі процедури, щоб Сервісний
центр нарешті став Сервісним центром.
Тобто узгодити всі питання з документацією, щоб ми вже самостійно могли обслуговувати свою техніку», – сказав він.
Заступник Міністра внутрішніх справ
Сергій Гончаров додав, що Ніжин є головною базою сервісного обслуговування, там

створена вся інфраструктура для важких
гелікоптерів Н-225, але на цій базі можуть
обслуговуватися й інші типи вертольотів.
«Основаною базою обслуговування поліції буде місто Канів. Для ДПСУ – це Одеса та Харків, там буде створена відповідна
інфраструктура. Олександрія є основною
базою розташування повітряних сил Національної гвардії України», – сказав він.
Сергій Гончаров додав: «З наступного
навчального року МВС буде активно використовувати навчальну базу Кременчуцького льотного коледжу, який отримав
матеріали, макети обладнання, інструктори якого пройшли підготовку на заводі
Airbus у Франції. Крім того, французькі
інструктори приїжджатимуть в Україну,
аби надавати консультації».
Нагадаємо про основні завдання вертолітних підрозділів МВС.
1. Аеромедична евакуація.
2. Рятувальні операції.
3. Підтримання громадського порядку.
4. Антитерористичні та спеціальні
операції.
5. Охорона державного кордону й підтримання безпеки на дорогах.
Авіаційну службу цивільного захисту
населення було створено з метою побудови ефективної системи допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях,
для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
Крім того, за спільної ініціативи МВС
і МОЗ в Україні відновлюється система
аеромедичної евакуації. Це абсолютно
новий рівень надання екстреної медичної допомоги, при якій людина отримає
лікарську допомогу або буде доставлена в медзаклад з будь-якого, навіть найвіддаленішого, куточка країни.
mvs.gov.ua

Голова МВС нагородив представників НАВС, які стали
переможцями Чемпіонату Європи з боксу

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вручив відомчі нагороди
представникам спортивної секції з боксу
Національної академії внутрішніх справ,
які стали переможцями Чемпіонату Європи з боксу.
За видатні спортивні досягнення, вагомий
особистий внесок у розвиток вітчизняного
спорту відзнакою МВС України «Вогнепальна зброя» нагороджено старшого викладача НАВС Сергія Козенка.
Цінні подарунки – годинники отримали:
фахівець НАВС Дмитро Одинокий, інспектор полку поліції особливого призначення

ГУНП у м. Києві Микита Немикін та курсант НАВС Богдан Завгородній.
«Особливу увагу і керівників вишів МВС,
і керівників Національної поліції хочу
спрямувати на розвиток спорту. Якщо є такі
талановиті люди, їх потрібно підтримувати,
допомагати, тоді будуть успіхи. Я познайомився з історією секції боксу НАВС, яку
було створено в 2017 році. Констатую, що
за 4 роки це серйозний, вартий уваги результат», - сказав Денис Монастирський.
Ректор Національної академії внутрішніх
справ Володимир Чернєй зазначив, що:
«Спорт - основа підготовки нашої молоді.
Коли піднімається прапор України та прапор МВС на міжнародних навчаннях - це
наш авторитет». Нагадаємо, Чемпіонат
Європи з бойових мистецтв комбат самозахист ICO проходив у місті За́лаегерсег
(Угорщина). Всього взяло участь 13 команд. Збірна команда України в підсумку
завоювала перше командне місце!
mvs.gov.ua

Національна поліція отримала два нові французькі
гелікоптери Н-145(D3) Airbus Helicopters

До Києва прибули два гелікоптери Н-145(D3) компанії Airbus
Helicopters. Ними укомплектують
авіаційні підрозділи Національної
поліції України.
В арсеналі Нацполіції вже є гелікоптери типу Н-145. А нещодавно
до столиці прибули нові машини –
Н-145(D3). Вони мають вже п’ять
лопатей, більш сучасну електроніку,
витримують більші навантаження. У
таких літальних апаратах передбачено покращену стабілізацію повітряного судна.

Нагадаємо, постачання гелікоптерів
Airbus здійснюється відповідно до
угоди між Урядом України та Урядом
Французької Республіки для створення Єдиної системи авіаційної безпеки
та цивільного захисту в Україні. 29
серпня 2018 року між Міністерством
внутрішніх справ України та компанією Airbus Helicopters було укладено відповідний контракт.
Варто зазначити, що минулого місяця Державна прикордонна служба
отримала два гелікоптери Н-125.
mvs.gov.ua

Міністр внутрішніх справ провів зустріч із
головою Консультативної місії ЄС
Міністр внутрішніх справ України
Денис Монастирський провів зустріч
з головою Консультативної місії ЄС в
Україні Антті Хартікайненом. Темою
обговорення було реформування сектору цивільного безпеки.
Під час зустрічі йшлося про досягнення й результати реалізації спільних
проєктів, а також перспективні напрямки співробітництва з урахуванням
оновленого та розширеного мандату
місії, який набув чинності, починаючи
з червня цього року.
Міністр подякував Консультативній
місії Європейського Союзу за послідовне і фахове сприяння у підтримці реформ системи МВС, які «дозволять нам
адаптувати систему до нових викликів,
а також наблизити до стандартів ЄС»
та відзначив, що за час функціонування
місії у Міністерстві відбулися кардинальні зміни як у системі координації
взаємодії органів системи, так і в управлінні персоналом і підготовці кадрів.
Серед пріоритетів МВС в контексті розвитку співробітництва з місією
Денис Монастирський особливо відзначив важливість подальшого розгортання проєкту «Поліцейський офіцер громади», протидію домашньому
насильству, проєкт «Безпечне дитинство», посилення безпеки дорожнього
руху, а також запевнив у продовженні
реалізації програми забезпечення взаємодії поліції з громадою.
Зі свого боку голова КМЄС засвідчив готовність продовжувати співпрацю у сфері забезпечення громадського порядку та, зокрема, наголосив на
необхідності узгодження концепції із
завданнями і функціями Національної
поліції та Національної гвардії України.
Крім того, Консультативній місії ЄС
презентовано ініціативу налагодження
безпекового діалогу з громадами. Вона
полягає в налагодженні діалогу поліції
з громадою з метою вивчення проблем
і потреб окремого регіону. Сторони

погодилися розвивати співробітництво в цьому напрямку, оскільки така
ініціатива узгоджується із концепцією
«Community policing» та основними
цілями проєкту «Поліцейський офіцер
громади».
Сторони також обговорили питання посилення безпеки на кордоні та
результати діяльності регіонального
представництва місії в Маріуполі.
Наприкінці зустрічі Міністр запропонував максимально активізувати
взаємодію з метою реалізації ініціатив
проєкту «PRAVO», з урахуванням завершення терміну його реалізації в наступному році.
Співробітництво МВС з Консультативною місією ЄС відбувається з часу
її створення у 2014 році та урегульоване Угодою між Україною та Європейським Союзом щодо статусу Консультативної місії Європейського Союзу з
реформування сектору цивільної безпеки України. Місія надає консультації у
рамках реформування цивільного сектору безпеки, орієнтуючись на ефективність управління правоохоронними
органами під демократичним і законним контролем.
mvs.gov.ua

Миротворець МВС провів навчання для тренінгових
центрів Міжнародних операцій ООН

Миротворець МВС, підполковник поліції Роман Паливода провів навчання
для керівного складу тренінгових центрів поліцейських підрозділів міжнародних операцій ООН з підтримання миру
та безпеки.
Відповідно до розпорядження керівництва Департаменту миротворчих операцій Секретаріату Організації Об’єднаних Націй, представник національного
персоналу МВС України в складі Департаменту миротворчих операцій Секретаріату Організації Об’єднаних
Націй в місті Нью-Йорк (США), підполковник поліції Паливода у вересні та
грудні 2021 року перебував з офіційним
візитом у Регіональному центрі з обслуговування ООН в місті Ентебе, Уганда
(United Nations Regional Service Centre in
Entebbe).
Даний центр є офісом Організації
Об’єднаних Націй з підтримання миру
та надає адміністративне, навчально-методичне забезпечення; здійснює
організацію, координацію, контроль та
методичний супровід навчального процесу в тому, що стосується належної
підготовки миротворців; виконує управлінсько-організаторську, координаційну,
аналітичну, контролюючу функції з питань організації тренінгового процесу.
Мета поїздки – організація та проведення семінару-тренінгу для керівного
складу тренінгових центрів поліцейських підрозділів місій ООН.
Через складну ковідну ситуацію, що
охопила увесь світ, проведення

будь-яких заходів очного характеру
унеможливлювало прямі зустрічі особового складу для підвищення професійного та фахового рівня.
Загалом усі очні навчальні процеси
було переведено у режим дистанційного
управління, що неоднозначно впливало
на проведення запланованих заходів.
Тому зустріч з керівниками навчальних
центрів була вкрай необхідною для обміну інформацією, думками та була такою, яка спрямована на послідовне оволодіння слухачами новими знаннями та
уміннями, вдосконалення професійної
майстерності, підвищення їх морально-ділових якостей та цінностей згідно
зі стандартами ООН.
У ході проведення семінару підполковник поліції Р.І. Паливода приділяв
увагу слухачів опануванню передового
досвіду, новітнім методикам викладання
навчальних дисциплін для миротворців.
Під час тренінгу слухачі брали активну участь у обговоренні, розвитку та
розв’язанні проблем, заради яких вони
зібралися. Учасники дійшли висновку,
що тренінговий метод очного характеру
робить процес навчання повноцінним,
цікавим, дозволяє оптимально використовувати час та ефективно навчати
миротворчі підрозділи. Очний процес
сприяє створенню атмосфери відкритості, розвитку довіри, особливо для віддалених регіонів перебування миротворчих контингентів, уваги та інтересу
учасників один до одного.
mvs.gov.ua

У Державній міграційній службі України
В Україні видано 7-мільйонну ID-картку

У Києві було видано ID-картку з номером 007000000. Власницею 7-мільйонного паспорта
громадянина України нового
зразка стала 14-річна вихован-

та надає громадянам України
безліч можливостей для реалізації своїх прав.
Також було зазначено, що
Україна є однією з перших

ка Центру захисту дітей «Наші країн світу, яка реалізувала
діти» Жасміна Кіселевич.
Офіційна церемонія вручення
відбулася за участю Міністра
внутрішніх справ України Дениса Монастирського та Голови
Державної міграційної служби
України Наталії Науменко.
Під час вручення 7-мільйонної ID-картки Денис Монастирський сказав, що сучасний
паспорт – це пластикова картка,
завдяки якій можна онлайн змінити місце проживання та яка
містить верифікований цифровий підпис для ведення бізнесу

цифрові паспорти, і першою,
де вони офіційно стали аналогами пластикових та паперових документів, і мають
однакову з ними юридичну
силу.
Уже сьогодні з цим документом можна відвідати Грузію
та Туреччину. «Ми працюємо над тим, щоб розширити
перелік країн, до яких можна
їхати за ID-карткою. Нас чекає багато перспектив попереду. Українська ID-картка
стає цінною частиною життя кожного українця», – зазначив Міністр внутрішніх
справ України.
Голова Державної міграційної служби України Наталія
Науменко підкреслила, що
завдяки ID-картці громадяни
мають доступ до всіх електронних сервісів. Це безпечно, сучасно та надійно.
Вона також розповіла, як
проходить процес отримання ID-картки. Передусім
громадянин перевіряє правильність внесення даних до
свого документа, далі відбувається процес верифікації,
введення пін-коду, як одного
з елементів безпеки документа, і останній крок – підпис
власника.
На згадку про цю подію власниці 7-мільйонної ID-картки
подарували новий телефон, а
Центру захисту дітей «Наші
діти», у якому дівчинка живе
та навчається, – телевізор.
dmsu.gov.ua

У ДМС відбулася зустріч із Послом Республіки Шрі-Ланка в
Турецькій Республіці (за сумісництвом в Україні)

Відбулася зустріч представників Державної міграційної служби України за участю заступника
Голови ДМС Сергія Донського з Послом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка в Турецькій Республіці (за сумісництвом в
Україні) паном Мохамедом Різві Хассеном.
Під час зустрічі сторони обговорили сучасні
проблеми та виклики, які стосуються міграційної сфери та захисту кордонів. Окремо пан
Мохамед Різві Хассен відзначив досягнення
України у сфері міграції і особливо – в частині
діджиталізації.
Учасники зустрічі розглянули низку питань,
пов’язаних з перебуванням громадян Шрі-Ланки

на території України, зокрема проблемні питання
повернення громадян Шрі-Ланки, які порушили міграційне законодавство України та наразі
перебувають у пунктах тимчасово перебування
іноземців. Пану послу було надано статистичну
інформацію щодо громадян Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка, які перебувають на території України.
Наприкінці зустрічі представники ДМС обговорили з паном послом можливість підписання
Меморандуму про взаєморозуміння між компетентними органами України та Шрі-Ланки про
співробітництво в міграційній сфері, який може
стати дієвим механізмом у подальшій співпраці
між країнами. Також колеги поспілкувалися про
можливе проведення у лютому 2022 року консультацій щодо проєкту Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Демократичної
Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка про реадмісію осіб.
У подальшому сторони зустрічі домовилися
продовжити співпрацю між компетентними органами обох країн з питань, що стосуються міграційної сфери. Зокрема, було досягнуто згоди
здійснити візити для обміну досвідом та ознайомлення із досягненнями України та Республіки Шрі-Ланка з міграційних питань.
dmsu.gov.ua
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Д ЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА

ТА РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МІГРАЦІЯ»

ВІТАЮТЬ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

Голову ДМСУ
Наталію Миколаївну
Науменко

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

Державні міграційні служби України
та Азербайджанської Республіки
підписали Меморандум про
взаєморозуміння щодо співробітництва
в міграційній сфері

Голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко та Начальник Державної міграційної служби Азербайджанської
Республіки Вусал Афган оглу Гусейнов підписали Меморандум
про взаєморозуміння щодо співробітництва в міграційній сфері.
Процедура підписання документа здійснювалась одночасно в містах Києві та Баку в форматі відеоконференції.
Метою Меморандуму є розвиток рівноправної співпраці у сфері міграції, надання притулку та громадянства, відповідно до норм
національного законодавства та міжнародних зобов’язань між державами.
Меморандум передбачає такі можливості:
• збільшення кількості взаємних ознайомчих візитів з метою підвищення професійної кваліфікації представників сторін;
• взаємна допомога в організації навчання та обміну найкращими
практиками в сфері міграції та надання притулку;
• реалізація спільних міжнародних проєктів у сфері міграції, зокрема технічної допомоги;
• обмін досвідом з питань протидії нелегальній міграції, а також
практики та заходи у цьому напрямі, методи виявлення випадків
порушення міграційного законодавства;
• обмін досвідом у рамках національного законодавства держав
сторін з питань розбудови інформаційних систем та баз даних у
сфері міграції;
• інші важливі напрями співробітництва.
Підписання Меморандуму свідчить про бажання сторін консолідувати традиційно дружні українсько-азербайджанські відносини
та сприятиме більш ефективному двосторонньому співробітництву
на рівні компетентних органів у сфері міграції.
dmsu.gov.ua
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У Державній міграційній службі України

Працівники ДМС взяли участь в семінарі у
рамках ТАІЕХ
Відбувся онлайн-семінар на тему:
«Пошук нових механізмів та вироблення спільних програм міжнародного
співробітництва в міграційній сфері»,
який було організовано у рамках інструменту залучення зовнішньої допомоги
Європейської Комісії ТАІЕХ (Technical
Assistance Information Exchange).
Семінар організовано з метою ознайомлення зацікавлених державних органів України з існуючими механізмами та програмами співробітництва між
країнами-членами ЄС, країнами-членами ЄС та третіми країнами, а також
розробки нових підходів співробітництва між відповідними державними
органами України та країн-членів ЄС у
міграційній сфері.
Під час семінару експерти з Міністерства внутрішніх справ Республіки
Словенія, Генеральної інспекції з питань міграції Румунії, EASO та Frontex
представили учасникам заходу існуючі
програми та інструменти міжнародного співробітництва з третіми країнами,
зокрема – у сфері протидії неврегульованій міграції та забезпечення фундаментальних прав шукачів притулку.
Так, Агенціями ЄС EASO та
FRONTEX поінформовано учасників
заходу щодо інструментів підтримки
третіх країн та можливостей долучитися до участі у заходах у рамках діяльності зазначених Агенцій ЄС. Зокрема,
представники EASO зазначили, що
наразі мандат EASO не розповсюджується на Україну, проте, ураховуючи

інтерес Державної міграційної служби
до заходів у рамках діяльності зазначеної Агенції, EASO готове розглянути
можливість залучення України до своєї
діяльності з наступного року. У свою
чергу представники FRONTEX відзначили високий рівень співробітництва з
Україною та поінформували про нові
напрямки та проєкти, які Агенція планує реалізовувати у найближчі кілька
років та запросили ДМС долучитися.
Експерт Міністерства внутрішніх
справ Республіки Словенія поінформував учасників заходу про досвід Словенії у вирішенні міграційної кризи, з
якою країна стикнулася у 2015 році, та
про запроваджені заходи з метою протидії неврегульованій міграції. У свою
чергу, експерт Генеральної інспекції з
питань міграції Румунії відзначив важливість дотримання фундаментальних
прав шукачів притулку та поінформував учасників заходу щодо існуючої
процедури надання притулку, зокрема – щодо розгляду заяв, проведення
інтерв’ю, розміщення в спеціальних
центрах для шукачів захисту, інтеграції
тощо.
Українська сторона відзначила зацікавленість в участі у спільних проєктах
та висловила сподівання, що зазначений захід стане платформою для запровадження ефективного співробітництва
в міграційній сфері і створить передумови для спільного вирішення кризових ситуацій, пов’язаних з міграцією.
dmsu.gov.ua

Напередодні дня Святого Миколая працівники
ДМС України відвідали дитячий будинок на
Чернігівщині

Напередодні дня Святого
Миколая заступник Голови ДМС України Сергій
Донський та начальник
УДМС України у Чернігівській області Ксенія
Лук’янець відвідали Черешенський ліцей у Коропському районі Чернігівщини.
Ці відвідини стали ще
одним кроком назустріч
тим, кому особливо потрібна людська чуйність,
увага і турбота, адже вихованцями комунального
закладу є діти, позбавлені
батьківського піклування,
а також діти з багатодітних та неповних сімей і
родин, які опинилися у
складних життєвих обставинах. Всього у закладі
піклуються про 131 дитину, також тут функціонує
дошкільна група, у якій
виховують 17 діток віком

від 2 до 6 років.
Представники
ДМС
України привітали дітей
з прийдешніми святами і
побажали їм зростати здоровими, добрими і щасливими, а ще – неодмінно
вірити у дива, які творить

Набрав чинності Закон України «Про реалізацію
публічних (електронних публічних) послуг щодо
декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

Міжнародний день боротьби з корупцією

9 грудня вся міжнародна спільнота
та широкі кола громадськості в усіх
країнах світу відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією.
Саме цього дня 2003 року на політичній конференції високого рівня
була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції, яка була
ухвалена Генеральною асамблеєю
ООН 31 жовтня 2003 року.
Корупція є складним соціальним,
політичним і економічним явищем,
яке певним чином зачіпає всі країни.
Вона руйнує демократичні інститути, сповільнює економічний розвиток і підриває державні традиції.
Корупція вражає основу демократичних інститутів через спотворення виборчих процесів, перекручення принципу верховенства закону
шляхом створення бюрократичних
бар’єрів, єдиний сенс яких – вимагання хабарів.
Наслідками поширення корупції в
Україні на національному та регіональному рівнях є підрив соціальної
довіри, руйнація соціальної моралі
та почуття справедливості у населення, посилення соціальної напруги, зневіра в ефективності державної

політики тощо.
Подолати корупцію можливо тільки
завдяки консолідації всього суспільства та налагодження системи протидії.
Згідно з вимогами законодавства
України функції боротьби з корупцією покладено на спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, а саме: органи прокуратури,
Національної поліції, Національне
антикорупційне бюро України та Національне агентство з питань запобігання корупції.
Також функції із запобігання та виявлення корупції покладаються на
утворені в органах виконавчої влади
уповноважені підрозділи (особи) з
питань запобігання та виявлення корупції.
Відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції», Державна
міграційна служба України вживає
необхідні заходи щодо забезпечення
належних умов для повідомлень про
порушення вимог цього Закону.
Усі без винятку потенційні викривачі мають можливість надати відповідну інформацію про можливі
факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень та інших
порушень Закону України «Про запобігання корупції» з боку працівників міграційної служби на офіційному сайті Державної міграційної
служби України у розділі «Повідомити про корупцію», також за визначеними каналами зв’язку з Відділом
з питань запобігання та виявлення
корупції, іншими засобами електронного зв’язку або телефонну лінію.
Тож закликаємо в подальшому разом докладати максимальних зусиль,
аби зменшити це негативне соціальне явище в нашій країні, забезпечити верховенство закону, дотримання
прав і свобод людини.
dmsu.gov.ua

Святий Миколай. Також
гості вручили дітям цінні
подарунки, а вихованці
ліцею зі свого боку підготували для своїх нових дорослих друзів святковий
концерт.
dmsu.gov.ua

Нагадаємо, що 5 листопада 2021 року
Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт
«Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні».
11 листопада ухвалений проєкт Закону
було направлено на підпис Президенту
України, а 26 листопада – підписано.
1 грудня 2021 року набрав чинності
Закон України № 1871-ІХ від 05.11.2021
р. «Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні» (за
виключенням окремих положень, які
наберуть чинності у 2022 році).
Вказаний законопроект, розроблений
групою народних депутатів України за
участю МВС, ДМС, Мінцифри, Міноборони та інших органів державної влади, спрямовано на суттєве спрощення
процесу декларування/ реєстрації місця
проживання та зняття з задекларованого/ зареєстрованого місця проживання.
Зокрема, ним передбачено:
• декларування/ реєстрація, зняття з
задекларованого/ зареєстрованого місця проживання без внесення до паспорта громадянина України відповідного
штампу або внесення інформації до
безконтактного електронного носія,
що міститься у паспорті громадянина
України у вигляді картки;
• відмову (без необхідності) від довідок про зареєстроване місце проживання;
• скасування необхідності звернення
військовозобов’язаних до районних

(міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для
постановки/ зняття з військового обліку
у разі здійснення декларування та зняття з задекларованого місця проживання
(онлайн);
• відомості про зареєстроване/ задеклароване місце проживання, а також
про зняття з задекларованого/ зареєстрованого місця проживання будуть
міститися як у відповідному реєстрі територіальної громади, так і у відомчій
інформаційній системі ДМС України, а
отже – зникне необхідність підтверджувати відповідну інформацію паперовою
довідкою про реєстрацію місця проживання;
• власники житла зможуть зняти окремі категорії осіб (місце проживання
яких було зареєстроване після 1 грудня 2021 року) із задекларованого місця
проживання за заявою до органу реєстрації чи центру надання адміністративних послуг, а не як раніше – виключно за рішенням суду;
• власник житла може подати
онлайн-заяву на декларування місця
проживання особи, при цьому не витрачати час на відвідування органу
реєстрації чи ЦНАПу, надаючи безліч
документів на житло. Всю інформацію
про право власності буде верифіковано
через реєстр нерухомості.
Окрім цього, громадяни зможуть отримати послуги з нарахування пенсії,
спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги тощо за місцем
звернення, а не за зареєстрованим місцем проживання, як це було раніше.
Зазначимо, що між електронними інформаційними ресурсами державних
органів (ДМС, Мін’юсту, ДПС, Міноборони та ін..) запроваджено електронну
інформаційну взаємодію. Таким чином
державні органи мають можливість автоматизовано отримувати інформацію,
необхідну для надання адміністративної послуги, з електронних інформаційних ресурсів інших державних органів.
Це, в свою чергу, суттєво впливає на
скорочення часу та покращення якості
надання послуг кінцевим споживачам,
адже «бігати» повинні дані, а не громадяни.
dmsu.gov.ua

У Державній міграційній службі України
Представники контактного аналітичного Центру
обговорили результати міжвідомчої взаємодії у сфері
запобігання та протидії нелегальній міграції

Відбулося чергове робоче засідання контактного
аналітичного Центру з
питань протидії нелегальній міграції.
Участь у нараді взяли
представники Міністерства внутрішніх справ,
Державної міграційної
служби,
Національної
поліції,
Адміністрації
Державної прикордонної
служби, Служби безпеки, Служби зовнішньої
розвідки, Міністерства
закордонних справ, а також – Державної служби
України з питань праці та
Державної служби зайнятості.
Під час засідання учасники

обговорили результати роботи з основних напрямків протидії неврегульованій міграції та заходи,

що вживаються суб’єктами взаємодії контактного аналітичного Центру.
Окрему увагу було
приділено міграційній
кризі на українсько-білоруському державному
кордоні. Учасники оцінили її поточний стан,
перспективи та можливі наслідки ситуації для
України.
Також було розглянуто
інші актуальні питання,
що стосуються організації протидії та боротьби з неврегульованою
міграцією у державі та
окреслено низку питань,
які потребують вирішення у наступному році.
dmsu.gov.ua
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18 грудня – Міжнародний день мігранта
За ініціативою Генасамблеї ООН у
цей день урядові та неурядові організації у всьому світі привертають увагу
суспільства до потреб і життєвих ситуацій, у яких з тих чи інших причин
опиняються мігранти. Як правило, ці
люди починають мігрувати, шукаючи
кращих умов життя, однак часто вони
вимушені залишати свої домівки з міркувань безпеки.
Станом на кінець листопада 2021 року
в Україні постійно проживає понад 302
тис. іноземців та осіб без громадянства,
ще понад 183 тис. перебувають тут
тимчасово. Найпоширеніші причини
їх тимчасового перебування в Україні
– навчання в українських вищих навчальних закладах, працевлаштування
та возз’єднання сім’ї з громадянами
України.
Наразі в Україні створено необхідну
законодавчу та нормативно-правову
базу, яка дозволяє у повній мірі, відповідно до визнаних міжнародних стандартів, забезпечити дотримання прав
мігрантів. Разом з тим у даному контексті активно розробляються зміни та
напрацювання до чинного українського
законодавства.
Зокрема, на сьогодні в Україні біля 35
тис. осіб проживають без документів,
які посвідчують особу та її спеціальний
статус. Тобто донедавна такі особи не

в односторонньому порядку були прийняті безпрецедентні заходи з метою
спрощення вимог законодавства України про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства для громадян
Республіки Білорусь.
Таким чином, на сьогодні громадяни
Республіки Білорусь мають право тимчасово перебувати на території України
180 днів протягом року та за ними зберігається право на звернення для продовження строку такого перебування.
Також білоруси, які подали документи
на отримання дозволу на імміграцію
як висококваліфіковані спеціалісти
та робітники, гостра потреба в яких є
відчутною для економіки України, та
їхні близькі родичі можуть протягом
3-х робочих днів отримати посвідки на
тимчасове проживання, які будуть їм
обмінюватися до моменту одержання
дозволу на імміграцію та посвідки на
постійне проживання.
Крім того, ДМС завершує технічні
роботи, що уможливить формування та
відображення на Єдиному порталі державних послуг та у мобільному застосунку «Дія» інформації, яка міститься
у посвідці на тимчасове або постійне
проживання в Україні (відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 р. № 1239).
Передбачається, що даний проект,

мали права на роботу, освіту, медичне
обслуговування, одержання соціальних послуг, отримання пенсій за віком
тощо.
Однак у червні 2021 року було запроваджено процедуру визнання особою
без громадянства, завдяки якій вказана
категорія осіб одержала змогу перебувати на території України законно, отримувати документи, що посвідчують
їх особу та підтверджують законність
проживання на території України.
Крім того, було внесено зміни до Порядків оформлення посвідок на постійне та тимчасове проживання, в яких
було враховано нову категорію осіб,
які мають право на отримання таких
документів. Оскільки вперше право на
виїзд за межі України одержали особи
без громадянства, які тимчасово проживають в Україні, ДМС України було
розроблено нову редакцію Порядку
оформлення посвідчення особи без
громадянства для виїзду за кордон з
безконтактним електронним носієм.
У травні 2021 року було прийнято
першу заяву про визнання особою без
громадянства в УДМС в Миколаївській
області, а станом на сьогодні прийнято
уже 650 таких заяв і понад 50 рішень
про визнання особою без громадянства.
Також у 2021 році розпочато видачу
посвідчень особи без громадянства для
виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм.
Водночас варто згадати про те, що у
2020 році у зв’язку з загостренням ситуації в Республіці Білорусь Україною

який стане можливим уже на початку
наступного року, допоможе зробити
перебування іноземних громадян на
території України більш комфортним
та зручним, а також покращить імідж
України, як відкритої та сучасної держави.
Напередодні дня Святого Миколая
працівники ДМС України відвідали дитячий будинок на Чернігівщині напередодні дня Святого Миколая, заступник
Голови ДМС України Сергій Донський
та начальник УДМС України у Чернігівській області Ксенія Лук’янець відвідали Черешенський ліцей у Коропському районі Чернігівщини.
Ці відвідини стали ще одним кроком
назустріч тим, кому особливо потрібна
людська чуйність, увага і турбота, адже
вихованцями комунального закладу є
діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти з багатодітних та
неповних сімей і родин, які опинилися
у складних життєвих обставинах. Усього у закладі піклуються про 131 дитину,
також тут функціонує дошкільна група,
у якій виховують 17 діток віком від 2
до 6 років.
Представники ДМС України привітали дітей з прийдешніми святами і побажали їм зростати здоровими, добрими
і щасливими, а ще – неодмінно вірити
у дива, які творить Святий Миколай.
Також гості вручили дітям цінні подарунки, а вихованці ліцею, зі свого боку,
підготували для своїх нових дорослих
друзів святковий концерт.
dmsu.gov.ua

Верховна Рада прийняла Закон що спрощує надання
громадянства іноземцям, які захищають Україну
Верховна Рада України у другому читанні та в цілому прийняла проєкт Закону № 5630 «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»
щодо спрощеного набуття громадянства
України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті
територіальної цілісності та недоторканності України. За відповідне рішення
проголосували 285 народних депутатів.
Проєкт Закону розроблено Державною
міграційною службою України з метою
реалізації Указу Президента України
від 13 серпня 2019 року № 594 «Питання спрощення набуття громадянства
України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та
громадянами Російської Федерації, які
зазнали переслідувань через політичні
переконання».
Прийняття цього законопроєкту дозволить спростити порядок набуття громадянства України громадянами Російської
Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання, та іноземцями і особами без громадянства, які брали
(беруть) участь у захисті територіальної
цілісності та недоторканності України, а
саме:
• а) які в установленому законодавством України порядку проходять (проходили) військову службу за контрактом
у Збройних силах України;
• б) які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних силах України
та нагороджені державною нагородою
України;
• в) які мають визначні заслуги перед
Україною або прийняття яких до громадянства України становить державний
інтерес для України;

• г) іноземці із числа осіб, зазначених у
частині двадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства»;
• ґ) які є громадянами держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, що
зазнали у країні своєї громадянської належності переслідувань через політичні
переконання, що підтверджується відповідним документом (довідка МЗС).
Крім того, прикінцевими та перехідними положеннями законопроєкту передбачено можливість подання декларації
про відмову від іноземного громадянства у разі неможливості виконати зобов’язання про припинення іноземного
громадянства вказаними категоріями
осіб, які набули громадянство України у
період з 1 січня 2018 року до набрання
чинності цим Законом.
Після підписання проєкту Закону Президентом України Державною міграційною службою України буде забезпечено
його реалізацію.
Важливо зазначити, що прийняття вказаного законопроєкту стало можливим
завдяки спільним зусиллям Президента
України Володимира Зеленського, Міністра внутрішніх справ України Дениса
Монастирського, голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово
окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних
відносин – народного депутата України
Дмитра Лубінця, народних депутатів та
всіх причетних державних органів України, які брали участь в його опрацюванні.
dmsu.gov.ua
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У територіальних міграційних службах України

Від імені колективу УДМС України в Чернігівській
області вітаю керівництво та весь колектив
ДМС України, а також колег з інших областей з
прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим!

К.В. Лук’янець,
начальник УДМСУ у
Чернігвській області

Дорогі колеги!
Ще один рік залишається в минулому.
Він був наповнений різними подіями. Ми
боролися з труднощами, стикалися з негараздами, але, відчуваючи підтримку один
одного, завжди виходили переможцями
та раділи результатам. Ми не на словах,
а на ділі були взаємною і підпорою, і підмогою, допомагали справами та порадами. Наш згуртований, дружний колектив
давно став єдиним цілим. Нехай же і 2022
рік продовжить всі наші добрі починання,
стане успішним, щасливим та незабутнім.
Бажаю здійснення найсміливіших проектів у Вашому житті. А щоб все це легко
вдавалося, бажаю Вам домашнього тепла, сімейного затишку, радісного дитячого щебету, добрих батьківських настанов, вірних друзів і любові на все життя!
З Новим роком!
З повагою та подякою кожному з Вас!

Міграційна служба разом з ГО «Десяте квітня»
завітала до Дому милосердя при Свято-АрхангелоМихайлівському жіночому монастирі
Начальник Головного
управління ДМС України в Одеській області
Олена Погребняк разом з
начальником Управління
з питань громадянства,
паспортизації, реєстрації
та еміграції Людмилою
Кашперською,
начальником
Приморського
відділу у місті Одесі ГУ
ДМС України в Одеській
області Анатолієм Вінцевським, головним спеціалістом з питань тимчасового та постійного
проживання іноземців та
ОБГ Оксаною Ящишиною та співробітниками
ГО «Десяте квітня» з робочим візитом завітали
до Дому милосердя при
Свято-Архангело-Михайлівському жіночому
монастирі.
Мета візиту – проведення співбесід з мешканцями Дому милосердя, які
проживають без жодних
документів та не можуть
отримати пенсійні виплати.
У процесі роботи встановлено, що 11 людей похилого віку проживають без
жодних документів.
• У 5 осіб були паспор-

ти та з невідомих причин
їх втрачено. Те, що особи були вже документовані, значно полегшить
оформлення їм у майбутньому паспорта громадянина України.
• 3 особи не пам’ятають жодної інформації
про себе, тому це значно
ускладнює процедуру їх
документування.
• 1 жінка із Луганська
повідомила, що у неї був
паспорт.
• 1 жителька Дому милосердя є громадянкою
Республіки Молдова.
Ця категорія людей є
найбільш вразливою та

з важкою життєвою історією. Головне управління
щиро
вдячне
ігумені Серафимі – настоятельниці Свято-Архангело-Михайлівського
жіночого монастиря та
Громадській організації
«Десяте квітня» за потрібну роботу, яку вони
здійснюють.
Міграційна
служба
Одеської області зробить
все можливе, щоб в найкоротші терміни дана категорія людей отримала
свої документи!
ГУ ДМС
в Одеській
області

На Волині видали посвідку особі без громадянства
Люди без громадянства є у всіх країнах Тепер щасливий власник має можлисвіту. Це ті, хто позбавлені базових прав, вість реалізувати більшість своїх громатаких як реєстрація народження, освіта, дянських прав.
охорона здоров’я, реєстрація шлюбу та
Управління ДМС
працевлаштування.
у Волинській області
Цього року в Україні на нормативно-правовому рівні була запроваджена процедура визнання особою без громадянства.
Вона дає можливість таким людям, які
проживають на території України, отримати документи і гарантовані нашою державою права та свободи.
Міграційна служба Волині вітає мешканця міста Луцька пана Павла, який
офіційно був визнаний особою без громадянства, з отриманням власного першого
біометричного документа, а саме – посвідки на тимчасове проживання.

Начальнику УДМС у Тернопільській області Ярославу
Давибіді вручено Нагородний знак міського голови

В Україні щороку 7 грудня відзначають День місцевого самоврядування. З
нагоди свята в Українському домі «Перемога», що у Тернополі, відбулися урочистості.

Вітаючи посадовців, міський голова
міста Тернополя Сергій Надал відмітив, що робота в органах місцевого самоврядування, їх виконавчих апаратах
складна і відповідальна, потребує повної самовіддачі. Очільник міста подякував присутнім за активну участь у житті
громади та відзначив найкращих.
Не залишились осторонь і працівники
міграційної служби області. Особливо
приємною подією було вручення Нагородного знаку міського голови начальнику УДМС у Тернопільській області
Ярославу Давибіді.
Міграційна служба Тернопільщини на
чолі із начальником Ярославом Давибідою, разом з депутатським корпусом,
висловлює вдячність міському голові
Сергію Надалу за плідну співпрацю
протягом довгого часу.
Управління ДМС
у Тернопільській області

Працівники УДМС Хмельниччини взяли участь у
засіданні Регіональної платформи «Діалог безпеки»
у Хмельницькій області
Ініціатива «Діалог безпеки» спрямована на побудову ефективної взаємодії органів та підрозділів безпекових
служб з організаціями громадянського
суспільства на національному та регіональному рівнях із метою захисту прав
і свобод людини, покращенню якості
та стандартів роботи безпекових служб
України.
Учасниками засідання були представники, зокрема, силових структур,
Управління СБУ в Хмельницькій області, Збройних сил України, Управління
патрульної поліції, ГУ НП в Хмельницькій області, Управління дотримання прав людини Національної поліції
України, Управління ДМС в Хмельницькій області, а також представники
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та
громадських організацій.
Темою даного заходу було залучення
перекладачів до діяльності безпекових
служб.
Учасники засідання обговорили такі
питання:
• обставини, за яких у безпекової служби виникає потреба/ обов’язок у залученні перекладача;
• порядок залучення перекладача, передбачений законодавством для відповідної безпекової служби;
• перешкоди, які виникають під час

залучення перекладача та практика їх
вирішення.
Окрім вищезазначеного, за результатами проведеної зустрічі було розглянуто
пропозиції щодо вирішення проблемних питань, які виникають під час виконання завдань із залучення перекладачів до діяльності безпекових служб,
зокрема в Хмельницькій області.
Управління ДМС у
Хмельницькій області

Рівненський міграційник успішно виступив у
баскетбольному турнірі

У Рівному відбувся
обласний баскетбольний турнір у рамках
Всеукраїнської спартакіади серед збірних обласних та міських команд держслужбовців.
Рівненські міграційники теж взяли участь у
спортивному заході.
Працівник
Рівненського міського відділу
УДМС Віталій Тлуховський – гравець міської
збірної команди баскетболістів – котрий
рік поспіль представляє службу на обласній спартакіаді. Разом
з командою змагався
за першість області та
в результаті допоміг
вибороти призове третє місце. Команда баскетболістів, за участі
працівника міграційної

служби, й цьогоріч утримала лідерську позицію серед державних
службовців.
Рівненський міграційник займається баскетболом понад 15 років
та грає у двох рівненських лігах. Вітаємо
нашого колегу та його

команду. Зичимо нових
спортивних звершень!
Упродовж року працівники
міграційної
служби беруть участь
у змаганнях з боулінгу,
волейболу,
кулькової
стрільби та баскетболу.
Управління ДМС
у Рівненській області

У територіальних міграційних службах України
Керівник ДМС Полтавщини привітав з Днем
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС

Щороку 14 грудня відзначається День
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, встановлений Указом Президента України у
2006 році.
У цей день щороку проводяться різноманітні заходи, фотовиставки, презентації,

приурочені до Дня вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Міграційники Полтавщини постійно долучаються до таких заходів, також у службі працюють колеги, які потерпіли від наслідків масштабної катастрофи. Це Лідія
Кузьменко, начальник Подільського відділу у місті Полтаві, яка була евакуйована
у 1986 році із зони відчуження, та Оксана Чмихало, головний спеціаліст відділу
бухгалтерської служби Управління, яка
визнана потерпілою від Чорнобильської
аварії.
З цієї нагоди керівник ДМС Полтавщини Сергій Шостак привітав співробітниць подарунками та теплими словами,
побажавши їм доброго здоров’я, міцності
духу, сімейного благополуччя, оптимізму
й впевненості у завтрашньому дні, миру
та спокою.
Управління ДМС
у Полтавській області

Проведено апаратну нараду Управління ДМС у
Луганській області

У перший день зими під головуванням начальника УДМС у Луганській
області Юрія Скіртача проведено
апаратну нараду за участі керівників
структурних та територіальних підрозділів УДМС у Луганській області.
Координація роботи та контроль за
діяльністю підпорядкованих територіальних підрозділів є одним із ключових завдань УДМС у Луганській області.
Керівник Управління підсумував результати роботи за основними напрямками діяльності УДМС у Луганській
області за одинадцять місяців поточного року та нагородив працівників
структурних та територіальних підрозділів УДМС у Луганській області

заохочувальними відзнаками.
Під час наради також обговорено останні зміни, які відбулися у нормативно-правових актах, що відносяться до
діяльності міграційної служби в цілому. Проведено кількісну та якісну оцінку результатів діяльності, предметно
проаналізовано проблемні питання, що
виникають у роботі підрозділів, визначено шляхи їх вирішення.
Окрему увагу приділено:
• дотриманню вимог законодавства
України з питань громадянства та
оформленню документів, що посвідчують особу;
• організації заходів для виявлення
серед іноземців та осіб без громадянства нелегальних мігрантів та забезпечення дотримання гарантованих
законодавством особистих прав;
• розгляду спеціальної доповіді
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини «Стан реалізації національного превентивного
механізму у 2020 році» у контексті
виконання завдань, що стосуються
діяльності ДМС;
• дотриманню антикорупційного законодавства працівниками УДМС у
Луганській області та його територіальних підрозділів;
• аналізу результатів опитувань
щодо якості надання послуг структурними і територіальними підрозділами та реалізації заходів для покращення якості обслуговування
суб’єктів звернення.
Управління ДМС
у Луганській області
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Підсумок роботи за 2021 рік: у ДМС Львівщини
відбулося засідання Колегії

Відбулося засідання Колегії Головного управління Державної міграційної
служби України у Львівській області. На
порядку денному, перш за все, розглядалося питання щодо усунення виявлених
недоліків роботи Мостиського та Червоноградського відділів.
Зокрема, начальник міграційної служби Ярослав Скиба наголосив на необхідності ремонтних робіт у приміщеннях;
проведення у порядок стану справ, що
стосуються паспортної роботи, архівної
роботи та організації роботи щодо прийому громадян.

Також керівник наголосив на виконанні рішення Колегії ДМС та визначенні
пріоритетів на 2022 рік, а саме – на кадровій політиці, розподіленні фінансів
та питанні виконавчої дисципліни.
Крім цього, начальниця відділу з питань громадянства Віра Дзядик розповіла про не усунені недоліки, що стосуються прийому документів на набуття
громадянства України.
Зазначимо, що керівництво ГУ ДМС у
Львівській області на постійній основі
намагається вдосконалити роботу підрозділів міграційної служби, адже це
стосується зручності громадян під час
прийому та оформлення документів.
Нагадаємо, для того, щоб завітати у
підрозділ необхідно зареєструватися в
електронній черзі за посиланням: https://
dmsu.gov.ua/services/online.html.
Наголошуємо на необхідності дотримуватися дистанції, маскового режиму
та дезінфекції рук. Якщо у вас спостерігаються симптоми ГРВІ та COVID-19,
то залишайтеся, будь ласка, вдома!
Будьте свідомими громадянами та турбуйтеся про здоров’я – власне та оточуючих!
ГУ ДМС
у Львівській області

У новий рік з довгоочікуваним документом
В УДМС у Чернігівській області сталася довгоочікувана подія – вперше на
Чернігівщині документовано особу без
громадянства посвідкою на тимчасове
проживання у відповідності до прийнятого в цьому році Порядку розгляду заяв
про визнання особою без громадянства.
Так склалася доля, що на початку 90-х
років пані Тетяна разом із своїми рідними мусила залишити свій дім в Киргизстані та знайти нову Батьківщину в
Україні. Однак через проблеми із наявними документами пані Тетяна майже
чверть сторіччя проживала без діючого
паспортного документа, тобто фактично існувала поза правовими рамками
нашої країни та не мала доступу до
базових соціальних благ, гарантованих
державою.
Після звернення пані Тетяни до УДМС
у Чернігівській області 6 місяців тому
працівники відділу у справах іноземців
та осіб без громадянства провели низку
процедур відповідно до вимог чинного
законодавства, в результаті чого рішенням ДМС України її було визнано особою без громадянства.
Пройшовши нелегкий життєвий шлях,
пані Тетяна нині має омріяний документ
– посвідку на тимчасове проживання в
Україні, яка посвідчує особу, визначає
її правовий статус та відкриває двері до
реалізації прав і свобод як на території
України так і в світі.
УДМС у Чернігівській області щиро

вітає пані Тетяну та зазначає, що з введенням в дію нової процедури визнання
особою без громадянства у Чернігівській області вже звернулось 12 осіб
із заявою про визнання їх особами без
громадянства (на сьогодні двоє заявників набули даний статус, решта справ
перебувають на розгляді).
Міграційна служба Чернігівщини
звертається до мешканців області та
вкотре наголошує про необхідність дотримання вимоги щодо наявності документів, що підтверджують особу. У разі
виникнення питань її співробітники
завжди раді допомогти.
Управління ДМС
у Чернігівській області

На Черкащині видано першу посвідку людині, яку визнано особою без громадянства
Жінці, яка першою на Черкащині звернулася із за- 22-річна Світлана народилася в Узбекистані, проте
явою про визнання особою без громадянства, днями з раннього дитинства проживає в Україні. Одним із
було видано посвідку на тимчасове проживання.
нечисленних документів дівчини є свідоцтво про народження. Але цього для влаштування повноцінного
життя замало. Після затвердження Урядом постанови «Про деякі питання визнання особою без громадянства» вона звернулася із заявою про визнання
особою без громадянства до підрозділу ДМС за місцем проживання у м. Христинівка.
Подана заява була розглянута протягом шести місяців. За результатами розгляду було прийнято позитивне рішення. Світлана отримала довідку про
визнання особою без громадянства, що стала підставою для отримання посвідки на тимчасове проживання.
Для документування посвідкою на тимчасове проживання дівчина повинна була звернутися протягом
десяти днів до сектору централізованого оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства

відділу у справах іноземців та осіб без громадянства
(м. Черкаси, бульвар Шевченка, 117). Для осіб без
громадянства, які отримують посвідку вперше ‒ адміністративна послуга з оформлення посвідки на
тимчасове проживання у формі картки надається безоплатно.
Новий біометричний документ слугуватиме Світлані 1 рік, після чого посвідку необхідно буде обміняти.
Нагадаємо, що прийом та розгляд заяв про визнання особою без громадянства здійснюють усі територіальні підрозділи УДМС у Черкаській області
відповідно до Порядку розгляду заяв про визнання
особою без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання
визнання особою без громадянства» від 24 березня
2021 року.
Управління ДМС
у Черкаській області

Державні свята
1 січня – Новий рік;
3 січня – перенесений вихідний за Новий рік;
7 січня – велике свято Різдво Христoве;
7 березня – додатковий вихідний у
зв’язку зі святом 8 Березня;
8 березня – Міжнародний жіночий
день;
24 квітня – Великдень;
25 квітня – вихідний у зв’язку зі святкуванням Пасхи Господньої;
1 травня – День праці;
2 травня – додатковий вихідний у
зв’язку з Днем праці;

Січень
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2
3
4 5
6 7
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Лютий
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13
14 15 16 17 18
19 20
21 22 23 24 25
26 27
28

Березень
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13
14 15 16 17 18
19 20
21 22 23 24 25
26 27
28 29 30 31

Квітень

ПН ВТ СР ЧТ ПТ
1
4 5
6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

СБ
2
9
16
23
30

НД
3
10
17
24

Травень
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1
2 3
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Червень
ПН ВТ СР ЧТ
1 2
6
7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30

ПТ
3
10
17
24

СБ НД
4 5
11 12
18 19
25 26

Головні символи
нового року

Символи Водяного Тигра у 2022
році це дві стихії – Вода та Дерево.
Вода дарує життя і допомагає Дереву стати чуттєвим, добросердним і схильним до самовираження.
Дерево, своєю чергою, відповідає за
стабільність і неухильне досягнення поставлених цілей.
Яким буде рік Водяного Тигра?
Водяний Тигр відрізняється від
типового тигра більшою пластичністю та емоційністю. Причому
він одночасно шляхетний, лютий,
напористий та імпульсивний. Такий Тигр ніколи не відступає і може
легко обійти перешкоди, замість
того, щоб повільно і наполегливо
пробиватися крізь них. Рік буде
вдалим майже в усіх галузях, проте
найбільше пощастить активним і
творчим людям.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦ

ЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ГАЗЕТА

Державні свята
9 травня – День Перемоги;
12 червня – Трійця;
13 червня – додатковий вихідний у зв’язку зі святкуванням Трійці;
27 червня – додатковий вихідний до Дня
Конституції України;
28 червня – велике державне свято День
Конcтитуції України;
24 серпня – найбільше державне свято
День Незалежності України;
14 жовтня – День захисника України;
25 грудня – Різдво Христoве;
26 грудня – додатковий вихідний у зв’язку зі святкуванням Різдва.

Липень
ПН ВТ СР ЧТ ПТ
1
4 5
6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

СБ
2
9
16
23
30

НД
3
10
17
24
31

Серпень
ПН
1
8
15
22
29

ВТ
2
9
16
23
30

СР
3
10
17
24
31

ЧТ
4
11
18
25

ПТ
5
12
19
26

СБ
6
13
20
27

НД
7
14
21
28

Вересень
ПН ВТ СР ЧТ
1
5
6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

ПТ
2
9
16
23
30

СБ
3
10
17
24

НД
4
11
18
25

Жовтень
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2
3
4 5
6 7
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Листопад
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13
14 15 16 17 18
19 20
21 22 23 24 25
26 27
28 29 30

Грудень
ПН ВТ СР ЧТ
1
5
6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

ПТ
2
9
16
23
30

СБ
3
10
17
24
31

НД
4
11
18
25

Яким буде рік Водяного Тигра?
Родинні зв’язки в рік Тигра мають
важливе значення, і покровитель
періоду рекомендує приділяти близьким якнайбільше уваги.
Серед недоліків можна відзначити надмірну чутливість. У такому стані, найімовірніше, людина
зіткнеться із сумнівами і сильними
страхами, від яких обов’язково потрібно буде абстрагуватися.
У рідкісних випадках Тигр буде надмірно активним та оптимістичним, тому такий настрій необхідно підтримувати. А перебуваючи в
стані невпевненості, незадоволеності і занепокоєння, не варто приймати важливі рішення.
Як привернути удачу в дім?
Найкраще буде придбати талісман. Цього року ним може стати
фігурка тигра, виконана зі звичайного металу.
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У територіальних міграційних службах України

№ (12) 2 38 ,
г р у д е н ь 2 0 21

Міжвідомча нарада з ДУ «Житомирська установа
виконання покарань (№8)»

Відбулася міжвідомча
нарада між представниками ДУ «Житомирська
установа виконання покарань (№8)» та Управлінням ДМС у Житомирській області.
У нараді взяли участь
начальник УДМС у Житомирській області Анатолій Федорчук, заступник
начальника
державної

установи «Житомирська
установа виконання покарань (№8)» із соціально-виховної роботи та
психологічної
роботи
Анатолій Габітов, заступник начальника відділу соціально-виховної
та психологічної роботи
Валентин Черепанський,
начальник сектору – начальник відділення со-

ціально-психологічної
служби сектору для тримання чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі Олександр
Базилюк.
Учасниками наради обговорено питання документування засуджених
та осіб, узятих під варту
паспортами громадянина України, встановлено
графік та уточнено порядок подачі документів до
підрозділів УДМС.
Під час наради між
установами
окреслено
перспективу ефективної
співпраці – проведення
спільних заходів з метою реалізації інформаційно-роз’яснювальної
роботи з питань надання
адміністративних послуг.
Управління ДМС
у Житомирській області

Підвищення професійної компетенції працівників – запорука
якісного надання адміністративних послуг громадянам

В Управлінні ДМС Запорізької області
провели онлайн-заняття із співробітниками структурних та територіальних підрозділів служби. Темою стали законодавчі
зміни, внесені Постановою КМУ №1109
від 01.09.2021 р. до Порядку, затвердженого Постановою КМУ №302-2015.

Лекторами виступили заступниця начальника відділу з питань громадянства,
паспортизації, реєстрації та еміграції
Світлана Валієва та завідувачка сектору
по роботі з ЄДДР Нінель Скрипко.
Співробітникам було надано роз’яснення стосовно проблемних питань, які виникли під час прийому документів з надання
адміністративних послуг по оформленню
паспорта громадянина України та розгляду прийнятих документів відповідно
до проведених змін в законодавстві за
напрямком Єдиного Державного демографічного реєстру.
Присутні на конкретних прикладах розглянули застосування законодавчих нововведень та провели плідний діалог з фахівцям Управління.
Управління ДМС
у Запорізькій області

3 грудня в усьому світі відзначається
Міжнародний день людей з інвалідністю

Відзначаючи щороку 3 грудня Міжнародний день людей з інвалідністю, прогресивне людство засвідчує, що особи з
інвалідністю потребують особливої уваги.
Для них мають бути створені такі умови, які дадуть змогу відчувати себе рівними серед рівних.
Адже саме ставлення визначає ступінь
цивілізованості суспільства.
Наша наступна історія приурочена
саме до цього дня.
Колись лікарі заявили подружжю Манасян, що їхню дочку – дитину з інвалідністю – навчати нема сенсу. Та батьки не
погодилися з таким вердиктом і поїхали
до столичних фахівців.
У розвитку дівчинки відбулися зміни і
Манасяни тепер самі вміють працювати
з «особливими» дітками.
У рідному Павлограді вони зібрали
дітей, яких медики назвали безперспективними. І ось вже біля п’яти років існує
«Школа Ірини».
Тут навчають не підлаштовуватися до
життя, а доводити суспільству, що ти людина, тільки з іншими потребами.
Напередодні Міжнародного дня людей
з інвалідністю працівники міграційної
служби Павлоградського району завітали на зустріч до закладу «Школа Ірини»,
зокрема до дітей з особливими потребами. Для вихованців школи міграційники
підготували солодкі подарунки та святкову атмосферу.

Перший паспорт у 25 років!

Працівники Ізюмського відділу ГУ ДМС у
Харківській області документували паспортом
громадянина України
вперше
Володимира,

який через складні життєві обставини не міг
вчасно оформити документ.
Коли Володимиру виповнилося 25 років,

хлопець звернувся за
допомогою до Ізюмського відділу ГУ ДМС
у Харківській області.
Завдяки зусиллям міграційників,
вдалося
отримати всі необхідні документи, а після
проведення процедури
встановлення
особи
хлопця було документовано першим у його
житті паспортом громадянина України у формі
ID-картки.
Команда ДМС Харківської області бажає
Володимиру удачі та
здійснення мрій!
ГУ ДМС
у Харківській області

Школярам про права та обов’язки
Правопросвітницький
захід, присвячений Дню
захисту прав людини, відбувся в Білківській ЗЗСО
№2. До старшокласників
завітали міграційники,
поліцейські, представники ЦНАПу.
У формі «запитання-відповідь» школярі отримали інформацію про
правила їзди на велосипедах, скутерах, самокатах,
обговорили проблематику протидії булінгу.
Заступник
начальника Іршавського відділу міграційної служби
Закарпаття Іван Комар
детально зупинився на
особливостях оформлення першої ID-картки,

перелікові
необхідних «Дія» та про можливості,
документів, порадив, що які він відкриває користуробити у випадку втрати вачам.
документів. Також йшла
ГУ ДМС
мова про використання
у Закарпатській
електронного
додатку
області

На Херсонщині у листопаді 2021 року оформлено
майже 9000 біометричних паспортних документів

Паспортів громадянина України у формі ID-картки було оформлено 4819
одиниць, а паспортів громадянина України для виїзду за кордон – 4076.
У свою чергу видано ID-карток – 4699, а паспортів для виїзду за кордон –
4073.
Нагадаємо, що отримати адміністративні послуги, які надаються Державною
міграційною службою України, ви маєте змогу у будь-якому підрозділі Управління ДМС у Херсонській області за місцем звернення та звертаємо увагу наших відвідувачів на рекомендації МОЗ, спрямовані на запобігання поширенню
COVID-19.
Бережіть себе!
Управління ДМС у Херсонській області

Інфографіка щодо кількості документів,
оформлених у листопаді 2021 року на Вінниччині

А гості натомість отримали масу позитивних емоцій від спілкування з дітлахами закладу.
Увага держави та милосердя, толерантність кожного з нас допоможуть
спростити життя людей з обмеженими
можливостями, створити майбутнє, де б
люди не були виключені з соціуму через
проблеми зі здоров’ям.
Тож бажаємо всім людям з особливими
потребами витримки, оптимізму, здоров’я, можливості втілити в реальність
свої плани та задуми!
ГУ ДМС
у Дніпропетровській області

Для порівняння – листопад 2020
року:
• ЗП – 2717.
• ID-картки – 3811.
З початку року Управлінням та територіальними підрозділами оформлено
та видано:
• ЗП – 56 728.
• ID-картки – 59 128.
Повідомляємо, що отримати адміністративні послуги, які надаються

Державною міграційною службою
України, ви маєте змогу у будь-якому
підрозділі Управління ДМС України
у Вінницькій області за місцем звернення, незалежно від реєстрації місця
проживання.
Телефон «гарячої лінії» УДМС: 0432
67 43 06
Міцного здоров’я усім нам!
Управління ДМС
у Вінницькій області

Про те, як закарпатські міграційники працювали
у листопаді
Отже минулого місяця міграційна
служба Закарпаття оформила майже 11 000 біометричних документів.
Кількість оформлених закордонних паспортів зросла на 40%, порівняно з листопадом 2020 року, а
кількість громадянських паспортів
– на 45%.
ГУ ДМС
у Закарпатській області

У територіальних міграційних службах України
У Кропивницькому обговорили організацію
проходження навчання іноземними
студентами

Міжвідомча нарада, що пройшла під головуванням начальника Управління ДМС у
Кіровоградській області Володимира Гончаренка, за участі представників навчальних
закладів, відділу міграційної поліції ГУ НП
та Управління Служби безпеки в області,
була присвячена минулій вступній кампанії,
в якій брали участь іноземні студенти, а також обговоренню ризиків порушення міграційного законодавства та перспектив його
вдосконалення.
Для вступу на цей навчальний рік та проходження підготовчих курсів Донецький
національний медичний університет видав

314 запрошень іноземним громадянам, Центральноукраїнський національний технічний університет – 279 та Льотна академія
Національного авіаційного університету –
42. Частково іноземці приступили до навчання, інших очікують у ВНЗ. У зв’язку з
цим було обговорено взаємодію міграційників та адміністрацій навчальних закладів в тому, що стосується документування зарахованих студентів посвідками на
тимчасове проживання та забезпечення
контролю за дотриманням іноземцями та
особами без громадянства вимог міграційного законодавства.
На нараді також було окреслено основні
положення законопроектів, спрямованих
на вдосконалення законодавства у сфері
міграції, зокрема присутні зупинились на
деталізації статей Кодексу України про адміністративні правопорушення у частині
порушення міграційного законодавства.
Після ухвалення відповідних законів заплановано додаткову міжвідомчу робочу
зустріч.
Управління ДМС
у Кіровогорадській області

Міграційники Донецької області видали першу
посвідку уродженцю Республіки Узбекистан, якого
визнано особою без громадянства

Чоловіку, який першим на Донеччині звернулася із заявою про визнання
особою без громадянства, сьогодні
видали посвідку на тимчасове проживання в Україні.
За результатами розгляду заяви про
визнання особою без громадянства
Державна міграційна служба України
прийняла позитивне рішення: заявник, уродженець Республіки Узбекистан, отримав довідку про визнання
особою без громадянства, що стала
підставою для оформлення посвідки
на тимчасове проживання в Україні.
Для документування посвідкою на
тимчасове проживання особа без
громадянства повинна була протягом десяти днів звернутися до сектору централізованого оформлення
документів для іноземців та осіб без
громадянства управління у справах
іноземців та осіб без громадянства

ГУ ДМС у Донецькій області. Для
осіб без громадянства, які отримують
посвідку вперше адміністративна послуга з оформлення посвідки на тимчасове проживання у формі картки
надається безоплатно.
Новий біометричний документ видається строком на 1 рік, після чого
посвідку необхідно буде обміняти.
Нагадаємо, що прийом та розгляд
заяв про визнання особою без громадянства здійснюють територіальні підрозділи ГУ ДМС у Донецькій
області відповідно до Порядку розгляду заяв про визнання особою без
громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
«Про деякі питання визнання особою
без громадянства» від 24 березня
2021 року.
ГУ ДМС
у Донецькій області

У Чернівцях привітали колишнього працівника
паспортної служби – ліквідатора аварії на ЧАЕС

Т.в.о. начальника УДМС у Чернівецькій
області Василь Паращук тепло привітав
ветерана органів внутрішніх справ, колишнього співробітника ВГІРФО УВС у
Чернівецькій області Анатолія Українця
з Днем вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
що відзначається в Україні щороку 14
грудня.
У пекельному 1986 році старший лейтенант міліції Анатолій Українець у складі
Чорнобильського райвідділу УВС забезпечував правопорядок у зоні відчуження
та відповідав за спецзв’язок з Міністерством внутрішніх справ.

На запитання, що тоді вразило його найбільше, розповів: «Чорнобиль зяяв пусткою. Надто разючим був контраст травневого буяння природи зі смертельною
порожнечею довкола. Особливо вражав
уяву залишений у житлових приміщеннях посуд з приготованою їжею, якісь
дитячі іграшки, велосипеди й візочки. Це
можна було бачити просто через вікна
під час рейдів містом.
Кожен з нас мав прикріплений до форми дозиметр із накопичувальним лічильником. Однак найбільший рівень радіації вимірювальні прилади показували у
службових приміщеннях, де розміщувалися засоби спецзв’язку. Окремі предмети у цих кабінетах перевищували допустиму норму у 350 разів…».
Василь Паращук щиро подякував Анатолію Українцю за мужність та готовність до самопожертви, проявлені ним
під час подолання наслідків аварії на
ЧАЕС. Він сердечно побажав ліквідатору
передусім здоров’я, достатку та довгих
років життя. Також керівник міграційної служби області вручив колишньому
колезі матеріальну допомогу, виділену
коштом профспілки працівників УДМС у
Чернівецькій області.
Управління ДМС
у Чернівецькій області
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Прийняття до громадянства України
Підстави для отримання послуги
Відповідно до статті 9 Закону
України «Про громадянство України», іноземець або особа без
громадянства можуть бути за їх
клопотаннями прийняті до громадянства України. Умовами прийняття до громадянства України є
(одночасне виконання):
• визнання і дотримання Конституції України та законів України;
• подання декларації про відсутність іноземного громадянства
(для осіб без громадянства) або
зобов’язання припинити іноземне
громадянство (для іноземців);
• безперервне проживання на
законних підставах на території
України протягом останніх п’яти
років (окрім осіб, які перебувають
у шлюбі з громадянином України
понад 2 роки; осіб, які перебували у шлюбі з громадянином України понад 2 роки, який припинився внаслідок його смерті; осіб,
яких визнано біженцями; осіб,
які проходять військову службу в
Збройних силах України за контрактом; осіб, які проходять військову службу в Збройних силах
України за контрактом та нагороджені державною нагородою; осіб,
які мають визначні заслуги перед
Україною; осіб, прийняття яких до
громадянства України становить
державний інтерес для України;
осіб, які отримали посвідку на
тимчасове проживання відповідно до частини 20 статті 4 Закону
України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»);
• отримання дозволу на імміграцію (окрім осіб, які проходять
військову службу в Збройних силах України за контрактом; осіб,
які проходять військову службу в
Збройних силах України за контрактом та нагороджені державною нагородою; осіб, які мають
визначні заслуги перед Україною;
осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України; осіб, які
отримали посвідку на тимчасове
проживання відповідно до частини 20 статті 4 Закону України
«Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства»);
• володіння державною мовою
відповідно до рівня, встановленого
законодавством України – підтверджується сертифікатом про рівень
володіння державною мовою, який
видається Національною комісією
зі стандартів державної мови за
результатами іспиту (окрім осіб,
які мають визначні заслуги перед Україною або осіб, прийняття яких до громадянства України
становить державний інтерес для
України та осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання
відповідно до частини 20 статті
4 Закону України «Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства»);
• наявність законних джерел існування (окрім осіб, яких визнано біженцями; осіб, які проходять
військову службу в Збройних силах України за контрактом та нагороджені державною нагородою;
осіб, які мають визначні заслуги
перед Україною; осіб, прийняття яких до громадянства України
становить державний інтерес для
України; осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання
відповідно до частини 20 статті

4 Закону України «Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства»).
Як отримати послугу?
• Зібрати необхідні документи.
• Звернутися до територіального
підрозділу ДМС України за місцем
проживання.
• Подати заяву разом із необхідними документами.
• Отримати довідку про реєстрацію особи громадянином України
(що є підставою для оформлення
паспорта громадянина України) у
територіальному органі або підрозділі ДМС України за місцем
проживання.
Які документи необхідно надати
Під час подання заяви та інших
документів з питань громадянства
пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника,
а також документ про проживання
заявника на території України або
про його постійне проживання за
кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту
документа українською мовою.
Крім того, в залежності від підстав для набуття громадянства,
подаються документи, визначені
пп. 24-44 Порядку провадження за
заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання
прийнятих рішень, затвердженого
Указом Президента України «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство
України».
Термін розгляду заяви
Загальний термін розгляду заяв
про прийняття до громадянства
України не повинен перевищувати
1 рік з дня їх надходження.
Для дітей, осіб, яких визнано
біженцями або яким надано притулок в Україні та осіб без громадянства загальний строк розгляду
заяв не повинен перевищувати 9
місяців з дня їх надхоження.
Вартість послуги та пільги
Необхідно сплатити держмито,
яке становить 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (8
грн 50 коп.).
Від сплати державного мита
звільняються:
• громадяни Республіки Білорусь,
які постійно проживають в Україні, за подачу заяви про прийняття
до громадянства України;
• інваліди І та ІІ груп.
Які є підстави для відмови у наданні послуги?
1. До громадянства України не
приймається особа, яка:
• вчинила злочин проти людства
чи здійснювала геноцид;
• засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого
або особливо тяжкого злочину (до
погашення або зняття судимості) з
урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;
• вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.
2. Невиконання умов для прийняття до громадянства України.
3. Невідповідність оформлення
поданих документів вимогам законодавства України.
Більш розгорнуту інформацію ви
можете отримати на офіційному
сайті ДМС України.
Управління ДМС
у Миколаївській області
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У територіальних міграційних службах України

Завершуємо 2021 рік приємними подіями

Відділ управління персоналом ГУ ДМС
в Одеській області зайняв перше місце у
номінації «Краща практика формування
та підтримки комфортного середовища

на робочому місці» за результатами Всеукраїнського конкурсу «Кращі практики
управління персоналом», проведеного
Національним агентством України з питань державної служби.
Висловлюємо вдячність НАДС за високу оцінку роботи та за підтримку і натхнення на шляху впровадження нових
практик, що сприяють забезпеченню
комфортних умов проходження державної служби працівниками ГУ ДМС в
Одеській області.
Будьмо відкритими до змін та нових
ідей, що сприятимуть підвищенню
ефективних умов роботи.
Нехай Новий рік принесе ще більше
натхнення для впровадження нових та
цікавих ідей, а також порадує приємними новинами та змінами на краще.
ГУ ДМС
в Одеській області

Ціла родина отримала посвідки на проживання в Україні після
проходження процедури визнання їх особами без громадянства

Вперше в Запорізькій області в Управлінні міграційної служби посвідками на
тимчасове проживання було документовано іноземців, які пройшли процедуру
визнання ОБГ за новим законодавством.
Місцем народження членів родини
Хігай є Казахстан, Узбекистан і Киргизстан, але для життя вони обрали Україну, хоч і стикнулися тут з проблемою

легалізації. Завдяки цьогорічним законодачим змінам усі члени родини змогли
не лише пройти процедуру визнання їх
особами без громадянства, а й оформити посвідки на тимчасове проживання.
На сьогоднішній день в підрозділах
міграційної служби Запорізької області розпочато процедуру визнання
особами без громадянства відносно
60 громадян, 6 вже визнані ОБГ та
подали документи на оформлення
посвідок на тимчасове проживання в
Україні.
Важливо, що процедура визнання
особою без громадянства дає можливість не лише оформити посвідку на
проживання, а й отримати громадянство України та повністю реалізувати
свої конституційні права.
Управління ДМС
у Запорізькій області

Суд міста Дніпра виніс рішення про примусове
видворення за межі України

Громадянка РФ у 2019 році прибула де вона перебуватиме до видворення за
в Україну. Саме на території Дніпропе- межі території України.
тровської області проживають родичі
ГУ ДМС
іноземки.
у Дніпропетровській області
Після закінчення відповідного терміну,
дозволеного законодавством, статус громадянки РФ перейшов у іншу площину
– нелегальне перебування на території
України.
Після виявлення порушниці міграційного законодавства остання була притягнута до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 203 КУпАП.
Днями жінку було поміщена до ПТПІ,

Моніторинговий візит до УДМС у Луганській області

В Управлінні ДМС у
Луганській області відбулася робоча зустріч
першого заступника начальника УДМС у Луганській області Олександра Церковного та
заступника начальника
Управління – начальника відділу з дотримання

прав жителів Луганської області Управління регіонального представництва в Донецькій
та Луганській областях
Секретаріату Уповноваженого
Верховної
Ради України з прав
людини
Олександра
Дубіни.

Під час зустрічі було
обговорено
основні
посили доповіді Уповноваженого Верховної
Ради України з прав
людини «Стан реалізації національного превентивного механізму у
2020 році» у контексті
виконання завдань, що
стосуються діяльності
ДМС.
Учасники зустрічі окреслили шляхи подальшої співпраці задля належного забезпечення
прав людини. У ході зустрічі Уповноваженим
були надані рекомендації щодо стандартів
у сфері прав людини і
громадянина.
Управління ДМС
у Луганській області

Волинь пам’ятає та вшановує ліквідаторів
Керівник Управління ДМС у Волинській області Іван Войцешук взяв участь
в урочистій церемонії покладання квітів
до пам’ятника Жертвам Чорнобильської
катастрофи на меморіалі «Вічної слави».
До заходу долучилися представники
влади та громадськості міста.
Саме 14 грудня 1986 року було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком
ЧАЕС.
Ця пам’ятна дата була затверджена
Указом Президента України 10 листопада 2006 року «Про День вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС» з метою гідного
відзначення мужності, самовідданості
і високого професіоналізму учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Управління ДМС
у Волинській області

У м. Чортків Тернопільської області відбулась робоча
зустріч з питань паспортизації засуджених осіб
Начальник Чортківського районного
відділу Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській
області Ростислав Долинчук та головний спеціаліст Управління Володимир
Заяць відвідали Чортківську установу

виконання покарань № 26. Працівники
міграційної служби провели зустріч із
персоналом установи та обговорили основні питання у напрямку взаємодії для
подальшої ефективної співпраці в тому,
що стосується документування засуджених.
Окрім того, засуджених вищезгаданої
установи проінформували про оформлення, виготовлення та заміну паспорта
громадянина України у формі ID-картки,
розповідали про переваги ID-картки та її
застосування у сучасних умовах. На задані запитання засуджені отримали вичерпні відповіді.
Міграційна служба області і надалі активно співпрацюватиме з державними
установами виконання покарань, розташованими на території області.
Управління ДМС
у Тернопільській області

Встановлено належність до громадянства
України засудженому

Засуджений, який відбуває покарання на дільниці соціальної реабілітації
ДУ «Кропивницька виправна колонія
(№6)», подав документи для встановлення належності до громадянства України
до Подільського відділу у м. Кропивницькому Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області
на підставі рішення суду.
Сталось це завдяки злагодженій
співпраці підрозділу міграційної служби області та адміністрації виправної
установи. Засуджений звернувся до
Подільського відділу особисто через
відповідальну особу, уповноважену
представляти адміністрацію виправної
колонії. Після отримання довідки про
реєстрацію особи громадянином України 30-річному засудженому буде вперше
оформлено ID-картку.

Документування засуджених паспортами впливає на належну їх адаптацію
в суспільстві після звільнення з місць
позбавлення волі. Від початку року у
Подільському відділі було оформлено 52
ID-картки засудженим Кропивницької
колонії.
Управління ДМС
у Кіровоградській області

Міграційна служба Києва та області задокументувала першу
особу без громадянства

Цьогоріч в Україні повністю на нормативно-правовому рівні було врегульовано питання щодо визнання особою без
громадянства. Це дає змогу такій категорії осіб, які проживають в Україні, нарешті отримати документ, що посвідчує
особу, а відтак реалізувати свої права і
свободи, гарантовані всім без виключення

Конституцією України.
Однією із перших до Центрального
міжрегіонального управління ДМС у
м. Києві та Київській області із заявою
про визнання особою без громадянства
звернулася 23-річна мешканка Києва.
Отримання офіційного статусу особи
без громадянства дало їй змогу оформити посвідку на тимчасове проживання в
Україні. Тож сьогодні щаслива власниця
отримала свій перший біометричний документ, який дозволить користуватися
соціальними та економічними привілеями.
Центральне міжрегіональне
управління ДМС у м. Києві
та Київській області

У територіальних міграційних службах України
Зустріч заради добра: як допомогти дітям-іноземцям,
які страждають від насильства, перебувати на
території України легально

У приміщенні Головного управління
міграційної служби Львівської області
відбулася зустріч з директором Департаменту міжнародної технічної допомоги
та міжнародного співробітництва Львівської обласної державної адміністрації
Романом Шапеляком, ексконсулом України у Гданську Левом Захарчишиним та
дитячим психологом Міхаельом Боттчером.
Метою візиту, зокрема, було вирішення
питання легалізації на території Львівщини

неповнолітніх дітей, що постраждали від
сімейного насильства. Діти перебуватимуть
тут в супроводі представників іншої держави та лікуватимуться у львівських медиків.
Начальник ГУ ДМС Львівщини Ярослав
Скиба роз’яснив, що згідно з ч. 4 ст. 16 ЗУ
«Про правовий статус іноземців та осіб
без громадянства», іноземці або особи
без громадянства, які не досягли 18-річного віку, звільняються від реєстрації, а
їхні представники повинні перебувати в
Україні не більше 90 днів. У разі наявності підстав для подальшого перебування
опікун повинен звернутися у міграційну
службу для оформлення посвідки на тимчасове або постійне проживання.
Крім цього, під час зустрічі представників направлено до начальниці Управління
з питань імміграції, тимчасового перебування та протидії нелегальній міграції Ірини Росовської, яка у подальшому
вестиме комунікацію із іноземними громадянами та допомагатиме у легалізації
осіб на території України.
ГУ ДМС
у Львівській області

Кожен має право на допомогу! Підтримка постраждалих
від торгівлі людьми

Головний спеціаліст із
зв’язків з громадськістю та
ЗМІ УДМС України в Миколаївській області Олена Асєєва взяла участь у
засіданні круглого столу
на тему «Обізнаність врятує життя», присвяченому
Міжнародному дню боротьби з рабством.
Захід проводився в приміщенні
Миколаївської
обласної державної адміністрації в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».
У заході взяли участь
суб’єкти взаємодії у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству.
Торгівля людьми – це насамперед порушення прав
та свобод людини!
Під торгівлю людьми можуть потрапити різні категорії громадян, як дорослі
так і діти, чоловіки, жінки
тощо.
На території України
лише 51% громадян із числа постраждалих від торгівлі людьми звернулись
із заявами про отримання
статусу особи, постраждалої від торгівлі людьми.
76% громадян України,
постраждалих від торгівлі
людьми – це громадяни віком від 15 до 20 років, які

погоджуються на ризиковані пропозиції, що згодом
може загрожувати їхньому
здоров’ю, а іноді й життю.
Кожен має право на допомогу, тому державними
органами безкоштовно й
конфіденційно надається
правова, психологічна, соціальна та матеріальна допомога, а також допомога
у відновленні документів,
сприяння у працевлаштуванні, забезпечується медичне обстеження та лікування.
Під час проведення заходу лунало багато цікавих
питань та було обговорено
багато пропозицій для вдосконалення роботи у цьому
напрямку, а саме – частіше
проводити робочі зустрічі,
круглі столи, тренінги з
метою досягнення всебічної обізнаності громадян
про наслідки, які можуть
призвести до того, що людина постраждає від торгівлі людьми.
Дуже важливо, щоб громадяни
усвідомлювали,
що отримання статусу – це
можливість покарати злочинця, не наражаючись на
небезпеку, адже в цьому
разі правоохоронним органам буде повідомлено
про факт скоєння злочину

без розкриття будь-яких
подробиць та особистих
даних постраждалої особи.
Друзі! Як що ви чи ваші
знайомі потребують допомоги або постраждали від
торгівлі людьми – зазнали побиття, сексуального насильства, знущання
або психологічного тиску,
стали жертвами обману,
шантажу, погроз та залякування, потрапили в боргову кабалу або були піддані
будь-якому засобу впливу,
пов’язаного з матеріальною або іншою залежністю чи уразливим станом, якщо у вас відібрали
паспорт, особисті документи, силою примушували
працювати, не відпускали
до дому чи обмежували
пересування, вам погрожували чи залякували, не виплатили обіцяних грошей,
то будь ласка не зволікайте
та звертайтесь за допомогою до наступних установ
на організацій.
• Відділ боротьби зі злочинами, пов’язаними з
торгівлею людьми ГУ НП
України в Миколаївській
області, тел. (0512) 53-1406.
• Департамент соціального захисту населення
Миколаївської ОДА, тел.
(0512) 56-30-80.
• Миколаївський фонд
«Любисток», тел. (0512)3707-77; 066-711-30-50.
• Національна «гаряча
лінія» з протидії торгівлі
людьми та консультування мігрантів. Безкоштовно
зі стаціонарних телефонів
– 0 800 505 501 або безкоштовно з мобільних телефонів – 527.
Звертайтесь за допомогою і вам обов’язково допоможуть!
ГУ ДМС
в Одеській області
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Результати, пріоритети та високий
рівень надання адміністративних послуг
громадянам

У міграційній службі Запорізької
області підбили підсумки роботи за 11 місяців 2021 року. У нараді під головуванням керівника
Управління Олександра Харіни
взяли участь начальники структурних та територіальних відділів
УДМС.
З огляду на безпеку співробітників та необхідність неухильного
дотримання вимог протиепідемічних заходів, засідання було проведено в режимі відеоконференції.
У вступному слові очільник
Управління довів до учасників
результати роботи підрозділів у
поточному році, звернув увагу на
усунення недоліків в організації
роботи за визначеними напрямками службової діяльності та наголосив на необхідності тримати
високий рівень надання адміністративних послуг громадянам.
У контексті виконання завдань,
що стосуються діяльності ДМС
про опрацювання Спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини «Стан
реалізації національного превентивного механізму у 2020 році»,
доповів заступник начальника

Управління – начальник відділу у
справах іноземців та осіб без громадянства Михайло Тихонський.
Присутніх також ознайомили
з результатами проведення моніторингу контролю якості в частині стану розгляду заяв-анкет
та оформлення паспортів громадянина України та паспортів
громадянина України для виїзду
за кордон; проаналізовано роботу підрозділів у підсистемі ЄІАС
УМП «Облік іноземців та біженців» за визначений період.
Управління ДМС
у Запорізькій області

У кризовій ситуації варто розраховувати
на допомогу небайдужих

З 1 до 10 грудня у людних місцях курортного містечка Яремче на Івано-Франківщині можна
було зустріти своєрідних волонтерів, які розповсюджували серед
місцевих мешканців і туристів
листівки та буклети. Інформаційно-роз’яснювальні матеріали стосуються проблематики насильства
відносно людини.
Як відомо, щороку упродовж
першої зимової декади в Україні
проводяться різноманітні заходи у
рамках Всесвітньої акції «16 днів
проти насильства». Власне ця акція покликана наблизити когось з
громадян до розуміння, а іншого –
до усвідомлення того, що будь-які
прояви насильства над людиною,
незалежно від її статі, є порушенням

її прав. А коли права людини порушуються, то не потрібно про це
мовчати. У кризовій ситуації варто розраховувати на допомогу небайдужих.
Як діяти, куди звернутися, на
яку підтримку сподіватися від
держаних органів – універсальної відповіді немає. У кожному
разі не зайвою буде інформація
про послуги, які пропонують і
виконують соціальні служби для
постраждалих від домашнього насильства.
До доброї справи, організованої
виконавчим комітетом Яремчанської міської ради як волонтери
долучилися
працівники Яремчанського відділу УДМС в області, правники, медики, освітяни,
а також активісти громадських
організацій. Крім того, буклети
інформаційно-роз’яснювального
спрямування також отримують
відвідувачі територіального підрозділу міграційної служби.
Управління ДМС
в Івано-Франківській області

Зірки українського армреслінгу
одержали паспорти!

До Міжнародного дня прав людини
працівники Валківського сектору ГУ
ДМС у Харківській області урочисто
вручили паспорти громадян України
у формі ID-картки братам-трійнятам
Поповим – багаторазовим призерам
Всеукраїнських змагань з армреслінгу, учасникам Чемпіонату Європи з
армреслінгу та Чемпіонату світу.
Команда міграційної служби Харківської області бажає трійні армреслерів міцного здоров’я та нових перемог!
Нагадуємо вам, що для оформлення ID-картки підлітку необхідно особисто звернутися (не пізніше, ніж
через місяць після досягнення 14
років) до територіального підрозділу
Державної міграційної служби Укра-

їни або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), Центру обслуговування «Паспортний сервіс»
ДП «Документ» та подати необхідні
документи.
ГУ ДМС
в Харківській області
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У Державному підприємстві «Документ»

30-й ЮВІЛЕНИЙ «ПАСПОРТНИЙ СЕРВІС» УРОЧИСТО
ЗАПРОШУЄ НА ОФОРМЛЕННЯ
Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим
Генерального директора ДП «Документ» В.А. Швачка
Шановне товариство!
Добігає кінця 2021 рік, який, безумовно, залишить неабиякий відбиток у хроніці світу та кожного з нас. Шана й дяка
професіоналам, які, не дивлячись на
перепони та ускладнення, залишилися
вірними міграційній справі та сприяли
паспортизації населення.
«Робочий процес 2021» нагадував біг з
перешкодами, і ми доклали максимум зусиль, щоб фінішувати з надбаннями, якими є партнерство з іншими відомствами
та міністерствами, а також запровадження нових послуг.
Зичу Вам у прийдешньому році здоров’я та добробуту, нових звершень, досягнень, віри, надії й любові.
Розпочав свою роботу новий, сучасний центр обслуговування громадян
«Паспортний сервіс» в ТРЦ «RETROVILLE», м.Київ, пр.Правди, 47.
Пропускна спроможність нового центру становить біля 150 осіб на день, а
це біля 2,8 тисяч відвідувачів на місяць.
Основна послуга, яку можна отримати у центрі – оформлення документів
на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Разом із тим, оформлення паспорта у вигляді ID-картки здійснюється усім
громадянам України, незалежно від місця реєстрації їхнього проживання.
Також серед послуг нового центру, крім вищезгаданих, оформлення тимчасових і постійних посвідок на проживання для іноземців.
Центр працюватиме з понеділка по суботу. Актуальна інформація стосовно
змін у подальшому графіку представлена на сторінці сайту.
Н. Кривицька

Актуально
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«Вироблено на Одещині» – звучить гордо!
Костянтин Журавель,
Голова правління Об’єднання
організацій роботодавців
Одеської області

- бути соціально відповідальним бізнесом (займатись благодійною діяльністю, брати активну
участь у реалізації соціальних проектів, дотримуватись вимог законодавства із захисту довкілля, а
також стандартів з якості виробництва, надання
послуг тощо);
- мати позитивний імідж, заснований на інформації у відкритих джерелах (медіа, соціальні мережі,
опитування тощо);
- випускати продукцію та надавати послуги, які
відповідають вимогам нормативно-правових актів,
чинних в Україні.
Після подачі підприємством заявки комісія, в яку
входять представники Об’єднання роботодавців,
Одеської облдержадміністрації та профспілок,
приймає консолідоване рішення щодо надання
права використовувати знак «Вироблено на Одещині». При цьому кожен громадянин має змогу долучитись до вибору підприємства. Він може стати
громадським експертом при комісії або надати інформацію про підприємство, яке має право на використання знака на сайті: https://made.od.ua.
Знак «Вироблено на Одещині» надає бізнесу наступні переваги.
1. Одержання нової цільової аудиторії.
2. Унікальне маркування продукції.
3. Партнерські відносини між власниками знака.
4. «Одеський бренд». Продукт або послуга отримає можливість представляти Одеський регіон на
всеукраїнському та міжнародному рівні.
5. Підтримка учасників проекту з боку Об’єднання роботодавців та Одеської облдержадміністрації.
«Проект знаходиться на етапі стартапу. Бізнес,
облдержадміністрація та громадськість обмінюються ідеями щодо подальшої його реалізації. До
проекту вже долучились «Дія. Бізнес Одеса», Федерація роботодавців України та Торгово-промислова палата України. Створено сайт та сторінку у
«Фейсбуці». Знак презентовано на міжнародних
виставках у Дубаї та Роттердамі. У регіоні розміщено білборди з інформацією про підприємства,
що отримали знак. Ведуться перемовини про виділен-

Впровадження знака «Вироблено на Одещині» є
унікальним проектом з презентації та підтримки
бізнесу Одеської області, який було розроблено з
метою підвищення пізнаванності бренду Одещини
серед споживачів товарів, робіт та послуг шляхом
розміщення на товарах і послугах автентичного зображення. Знак запроваджено за ініціативи
Об’єднання організацій роботодавців Одеської
області та за підтримки Одеської облдержадміністрації.
За словами голови Одеської облдержадміністрації Сергія Гриневецького, запровадження цього
проекту принесло певну позитивну конкуренцію
в Одеському регіоні, серед місцевих товаровиробників та місцевих фірм, організацій і установ.
Голова правління Об’єднання організацій роботодавців Одеської області Костянтин Журавель
зазначає:
«Цей знак для всіх виробників Одеської області:
виробництво, послуги, аграрії та інші. Він створений за ініціативи Об’єднання роботодавців при
підтримці Одеської обласної державної адміністрації. Знак покликаний презентувати наш регіон
через популяризацію якісних товарів та послуг.
На сьогодні право на користування знаком «Вироблено на Одещині» вже отримали 14 підприємств, серед котрих як виробники: «Одескабель»,
«Стальканат», «Шабо», сік «Ньютон», так і ті, що
надають послуги: медична лабораторія «Артмедиуз», «МТБ банк», журнал «Судноплавство». Ми
впевненні, що знак стане візитною карткою бізнесу Одещини!».
Згідно з критеріями, для отримання знака підприємство повинно:
- бути зареєстрованим на території Одеської обня окремих полиць в торгівельних магазинах для товаласті;
- своєчасно та в повному обсязі сплачувати по- ру з маркуванням знака. Навіть готується настільна гра
по типу монополії, в якій буде представлено реальні
датки;

підприємства Одещини. Це все створює сприятливі
умови для взаємодії бізнесу, державних органів та
громадськості, яка спрямована на розвиток Одещини!», – розповів Костянтин Журавель.
Більше дізнатись про проект можна на сайті www.
made.od.ua.
К. Журав

Благодійна допомога

15 грудня 2021 року в редакції газети відбулася зустріч
Головного редактора Івана Супруновського з Головою
правління об’єднання організацій роботодавців Одеської області Костянтином Журавлем, виконавчим директором ОРОО Ігорем Дубчаком, Головою Суворовської
районної (в м. Одесі) організації Аграрної партії України, підприємцем, волонтером Миколою Сапожніковим
та начальником військового госпіталю, полковником
Романом Кальчуком.
По закінченню зустрічі виконавчий директор ОРОО
Ігор Дубчак передав для військового шпиталю 1000 медичних захисних масок.
Начальник госпіталю висловив йому щиру вдячність
і вручив подяку.
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17 січня – Собор святих сімдесяти апостолів Христових
У цих словах відображено те, що
має бути цінним й для всіх нас: чистота намірів, служіння Господу, побажання миру й добра ближнім.
Що не можна робити 17 січня
Якщо ви зібралися в далеку подорож, то будьте обережні і намагайтеся не брати з собою маленьких дітей.
За народним повір’ям, у цей день
необхідно зашити в хустку чортополох і носити в кишені. Це вбереже
від зурочення і допоможе мандрівникові.
Згідно з місячним календарем, 17
січня – 23-місячний день. Цього дня
краще не займатися судовими справами, бізнесом, вирішувати питання,
пов’язані з нерухомістю. Особливо
небезпечно сваритися, конфліктувати. Укладення шлюбів у цей день також вкрай несприятливе.

Собор святих сімдесяти апостолів
Христових – свято, яке було встановлене Православною церквою на
честь 70 святих апостолів. Вони були
обрані Ісусом Христом, щоб благовістити Євангеліє по всьому Всесвіту.
Після зішестя Святого Духа апостоли проповідували в різних країнах,
багато з них були в’язнями за Христа, багато хто прийняв мученицьку
смерть.
Посилаючи апостолів на служіння
ближнім, Господь говорить такі слова:
«Ідіть! Я посилаю вас, як ягнят між
вовків. Не беріть ні мішка, ні торби,
ні взуття, і нікого в дорозі не вітайте.
В який дім увійдете, спочатку кажіть:
мир дому цьому. І якщо буде там син
миру, то спочине на ньому мир ваш,
а коли ні, то до вас повернеться» (Лк.
10: 3 – 6).

на СІЧЕНЬ 2022 року
Овен. Початок 2022 року відкриває хороші
можливості для наведення порядку в особистому житті і фінансах. Однак початок місяця
не підходить для початку нових романтичних
відносин та просування в діловій сфері.

Телець. Увесь місяць Венера знаходиться в
Козерозі, і це принесе Тільцю можливості
для зміцнення існуючих відносин, а також
для аналізу накопичених матеріальних
цінностей.

Близнюки. У січні Близнюкам потрібно
спрямувати фокус уваги на виконання поточних обов’язків, спрямовуючи енергію на
те, що дійсно важливо. Ясність у вираженні
думок сприятиме професійному розвитку.

nlviv.in.ua

КРОСВОРД

Питання до кросворда

ГОРОСКОП

За горизонталлю:
2. Батько батька. 5. Кістковий утвір у роті людини та
багатьох хребетних тварин, призначений для схоплювання, кусання й подрібнення їжі, а також для захисту. 8.
Столиця Швейцарії. 9. У спортивних змаганнях – біг на
певну відстань. 10. Старовинна іспанська срібна монета.
11. Уживається для вказування на кого-, що-небудь на
близькій відстані (часто супроводжується жестом). 12.
Жаляча комаха. 13. Безладне звучання багатьох голосів.
15. Сукупність установлених звичаєм дій, пов’язаних
із побутовими традиціями або з виконанням релігійних
настанов. 16. Бойовий заклик під час атаки. 18. Паралелограм з рівними сторонами і непрямими кутами. 20. Головний порт і комерційний центр Ємену. 22. Здібності,
хист до чого-небудь. 24. Вояки. 26. Величина, яка визначає положення деякої точки на площині або у просторі
по осі X у прямокутній системі координат. 28. Листяне
дерево з гладкою сірою корою і міцною деревиною. 29.
Обласний центр в Україні. 30. Найвища вершина земної
кулі, розташована в Гімалаях. 31. Назва східної сторони
світу у мореплавстві та метеорології. 32. Цінна рідкісна
річ. 34. Робітник, що обслуговує печі парових котлів. 37.
Група довгохвостих папуг. 39. Столиця Азербайджанської Республіки. 41. Частина одягу диякона, перев’язь,

розшита хрестами, що одягається на ліве плече. 42. Столиця Башкортостану. 44. Птах ряду голубоподібних із
різнобарвним пір’ям та великим волом. 45. «Циганка
...». 47. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування.
48. Свійська тварина, гібрид коня та осла. 50. Пологи в
овець, кіз, котячих та деяких інших ссавців. 51. У деяких країнах Східної й Південної Азії та Африки – легка
двоколісна ресорна коляска, в яку впрягається людина.
52. Підліток на судні, який навчається морської справи,
готується стати матросом. 53. Сполучені Штати. 54. Кінцева частина всіх горизонтальних або похилих рангоутних дерев.
За вертикаллю:
1.Частина корпусу (коробки) струнних та інших музичних інструментів, що відбиває і посилює звук. 2. Ґрунтова поверхня під водою. 3. Подовжена загострена і покрита рогівкою ротова частина у птахів і деяких тварин.
4. Книжка, яка містить у собі дібрані за певним принципом твори одного або кількох авторів. 5. Позитивна
відповідь, дозвіл на що-небудь. 6. Настінний свічник або
держак для лампи. 7. Окремий знімок на кіно- та фотоплівці. 13. Почуття сильного обурення. 14. Те, що створене уявою, фантазією; витвір уяви. 16. Хутряне взуття з
м’якою підошвою, поширене здебільшого у народів Півночі та Сибіру. 17. Щипковий музичний інструмент, що
має форму трикутної рами з натягнутими на ній струнами. 19. Фахівець із математики. 21. Той, хто регулює рух
транспорту або роботу підприємства з одного центрального пункту. 22. Чуйне, дружнє ставлення до людей. 23.
Затягнутий сіточкою дерев’яний або металевий обруч
овальної форми з держаком або лопаточка з ручкою для
тенісу, бадмінтону, пінг-понгу. 25. Почуття відрази в поєднанні з гидливістю. 27. Вічнозелене хвойне дерево.
32. Страва з дрібно нарізаного м’яса, тушкованого з овочами. 33. Водяна хребетна тварина з непостійною температурою тіла, яка дихає жабрами і має плавці та шкіру,
звичайно вкриту лускою. 35. Значне підвищення над навколишньою місцевістю або серед інших підвищень. 36.
Віконне дерев’яне сплетіння. 38. Організм, предмет або
явище, що збереглись як залишок давніх епох. 40. Відчайдушна людина, яка нічого не боїться, яку не спинить
ніяка небезпека. 41. Неправдиві слова, вчинки, дії і т. ін.
43. Дійсна, не вигадана подія, дійсне явище; те, що сталося, відбулося насправді. 46. Запис актів громадянського стану. 47. Автоматична телефонна станція. 49. Отвір,
звичайно з заслінкою, для проникнення вниз, усередину
чого-небудь.
Відповіді до кросворда
За горизонталлю:
2. Дід. 5. Зуб. 8. Берн. 9. Забіг. 10. Реал. 11. Ось. 12. Оса. 13. Гам. 15. Обряд. 16. Ура. 18. Ромб. 20. Аден.
22. Дар. 24. Вояцтво. 26. Абсциса. 28. Бук. 29. Житомир. 30. Еверест. 31. Ост. 32. Раритет. 34. Кочегар.
37. Ара. 39. Баку. 41. Орар. 42. Уфа. 44. Голуб. 45. Аза. 47. Ага. 48. Мул. 50. Окіт. 51. Рикша. 52. Юнга.
53. США. 54. Нок.
За вертикаллю:
1. Дека. 2. Дно. 3. Дзьоб. 4. Збірка. 5. Згода. 6. Бра. 7. Кадр. 13. Гнів. 14. Мрія. 16. Унти. 17. Арфа. 19.
Математик. 21. Диспетчер. 22. Доброта. 23. Ракетка. 25. Огида. 27. Сосна. 32. Рагу. 33. Риба. 35. Гора. 36.
Рама. 38. Релікт. 40. Угара. 41. Обман. 43. Факт. 46. ЗАГС. 47. АТС. 49. Люк.

Рак.Січень 2022 року для Рака стане
періодом кропіткої роботи над собою. Це
час ентузіазму, киплячої енергії, підвищеної
кількості прагнень і бажань, але також –
більшої конфліктності та дратівливості.
Лев. Сприятливий збіг обставин допоможе
Левам досягнути успіху у вирішенні своїх
проблем протягом найближчого місяця. Ви
отримаєте очікувані вигоди без особливих
зусиль або при майже звичайному темпові
роботи.
Діва. Настав час навчитися жити своїм
життям. Гороскоп для Діви на січень
пророкує, що ви зможете правильно розставити пріоритети і визначити своє коло
спілкування. Важливо знати людей, з якими
ви взаємодієте у повсякденному житті.
Ваги. Січень – чудовий місяць для побудови вашої професійної кар’єри. Однак Терезам слід бути обережними, щоб уникнути
професійного вигорання. Вам не піде на
користь надмірне захоплення справами і виконання роботи, що не відповідає вашим особистим стандартам.
Скорпіон. Увесь січень Марс буде в особливо вигідному для Скорпіонів положенні. Це
може проявитися в оригінальних пропозиціях
і нестандартних ідеях. Ви активно користуватиметеся своєю кмітливістю, і це приведе до
професійного успіху.
Стрілець.Початок року для Стрільців
буде надзвичайно продуктивним. У вас
з’явиться безліч нестандартних ідей,
які зможуть зацікавити впливових людей. Ваші цілеспрямованість та активна самовіддача допоможуть домогтися
професійних успіхів.
Козеріг. У першому місяці нового року
Козерогам слід не скупитися на емоції:
обдаровуйте оточуючих своїм позитивом.
Прояв великодушності та щедрості дозволить
відчувати себе на висоті.

Водолій. Якщо ви хотіли більше зосередитися на самопізнанні та розвитку, то січень
– ідеальний місяць для вас. На Водолія
чекає особливо щасливий місяць, який вам
необхідно присвятити розвитку своїх талантів
і набуттю необхідних навичок для повної
реалізації свого потенціалу.

Риби.Для Риб січень 2022 року підкаже
безліч різних ідей та способів їх реалізації.
Активна взаємодія зі своїми колегами та
партнерами може забезпечити вам безліч
вигідних угод або нових рекламних акцій.
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