
 
 

 
 

МОМ підтримує зусилля Державної 
прикордонної служби України з кадрового 
реформування та протидії корупції 
 
Державна прикордонна служба України (ДПСУ) розпочала набір 800 нових співробітників на два 
провідних пункти в'їзду до України в рамках ініціативи, яку підтримала МОМ. У офіційній презентації 
проекту в аеропорту «Бориспіль» взяли участь Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, Міністр 
внутрішніх справ Арсен Аваков, Голова ДПСУ Віктор Назаренко, Посол США в Україні Марі Йованович та 
Старший координатор програм Представництва МОМ в Україні Алесся Скіавон. 
МОМ підтримала цю реформу завдяки фінансуванню Державного Департаменту США та надала 
програмне забезпечення та обладнання для електронної системи набору персоналу, розробила сучасні 
процедури відбору, оновила програми тренінгів для прикордонників, включно з курсами англійської 
мови, посприяла з рекламою набору персоналу. МОМ також допомагає залучати європейських та 
національних експертів, щоб забезпечити прозорість та неупередженість в процесі відбору персоналу. 
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Журналісти з України, Молдови та 
Білорусі долучилися до ініціативи МОМ  
із протидії торгівлі людьми 
 

Симуляція ток-шоу за модераторства Андрія Куликова – медіа-
експерта, теле- та радіоведучого, за підтримки Лариси Денисенко, 
провідної української журналістки та письменниці, стала 
кульмінацією триденного тренінгу з адвокації та етики у сфері 
протидії торгівлі людьми для журналістів з України, Білорусі, та 
Молдови. МОМ організувала цей тренінг за підтримки 
Міністерства закордонних справ Норвегії, щоб нові знання та 
навички допомогли представникам ЗМІ висвітлювати проблему 
торгівлі людьми згідно зі стандартами етики. 

 
Тренінг видався надихаючим та ефективним: деякі його учасники підготували медіа-матеріали на тему 
протидії торігівлі людьми одразу після повернення додому, інші повідомили, що ініціюватимуть 
адвокаційні медіа-кампанії на протидію сучасному рабству. 

Більше 
 

 

 
 

Люди з інвалідністю у фокусі допомоги МОМ  
 
Оксана – одна з отримувачок допомоги МОМ на Сході України. Вона – мати двох дівчат, одна з яких має 
інвалідність і пересувається на візку. Ситуація в родині погіршилася в останні кілька років, оскільки мати 
Оксани пережила кілька інсультів. Зараз молода жінка повинна доглядати і за матір’ю також. Незважаючи 
на те, що чоловік Оксани працює на шахті, його заробітної платні та соціальних виплат на дитину з 
інвалідністю ледве вистачає на основні витрати сім’ї. «У нас дуже обмежений бюджет, тому допомога від 
МОМ – це значний внесок для нашої родини», – каже жінка.  
Цього року родина отримала зимову та гігієнічну допомогу від МОМ за фінансування Служби ЄС із 
гуманітарної допомоги та громадянського захисту (ECHO). 
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АКЦЕНТИ 
 У 2016 році Представництво МОМ в 

Україні ідентифікувало та надало 
допомогу 1 151 особі, постраждалій від 
трудової та сексуальної експлуатації в 
21 країні, включно з Україною.  
Цей показник на 56% вище в порівнянні з 
2015 роком. Підвищення уразливості 
населення щодо ризику потрапити у 
ситуацію торгівлі людьми ймовірно 
пов’язане із затяжним конфліктом, а 
також політичною, економічною та 
соціальною нестабільністю в Україні. 

 

 Уряд України та Посольство Японії 
оголосили про низку нових фінансованих 
Японією проектів на 2017 рік, які 
допомагатимуть у відновленні східних 
областей України. Загальне фінансування 
становить $3,9 млн., із яких близько 
одного мільйона доларів передбачено 
для нової фази проекту з розвитку 
громад, що впроваджується 
Міжнародною організацією з міграції.   

 

 

Громади Донбасу 
зібрались на фестиваль 
у Святогірську  
Громади Донецької та Луганської 
областей, які отримали користь від 
ініціатив МОМ, фінансованих Урядом 
Японії, відзначили завершення чергового 
проекту на фестивалі в Святогірську. Захід 
зібрав близько 250 учасників, які ділилися 
своїм досвідом соціального згуртування, 
планували, як зробити проекти своїх 
громад стабільними та довготривалими, 
та насолоджувалися виступами 
талановитих танцюристів і співаків 
Донбасу, а також майстрів Українсько-
японського центру. 
У фестивалі взяли участь Посол Японії в 
Україні Шігекі Сумі та Голова Донецької 
військово-цивільної адміністрації Павло 
Жебрівський. 
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Фахівці з управління 
кордонами обговорили 
захист національної 
безпеки та прав 
мігрантів 
 
15 березня 2017 року Львів приймав 
міжнародну конференцію з управління 
кордонами, яка, окрім просування 
скоординованого підходу до управління 
кордонами, відзначила успішне 
завершення фінансованого ЄС проекту 
МОМ, спрямованого на зміцнення 
безпеки спільного українсько-
білоруського кордону. 
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Один із модераторів конференції,  
пан Владімірс Загузовс, керівник 
адміністративного департаменту 
Державної прикордонної служби Латвії та 
експерт МОМ, в інтерв’ю Представництву 
МОМ в Україні поділився своїм поглядом 
на останні зміни в управлінні кордонами 
та міграцією в Європі. 
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