
 
 

 
 

МОМ провела ярмарок та форум малих 
підприємств у Києві 
 
Більше ста представників малих підприємств різноманітних сфер бізнесу із різних регіонів України взяли 
участь у BizFair – ярмарку та форумі малих підприємств, який провела Міжнародна організація з міграції 
(МОМ) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 
 
Форум відзначив десятиріччя Програми МОМ із зміцнення економічного потенціалу мігрантів та людей, 
які потребують підтримки. «За десять років більше 5 500 осіб, включно з внутрішньо переміщеними 
особами, людьми, які постраждали від конфлікту, та постраждалими від торгівлі людьми, скористалися 
програмою МОМ, заснувавши мікропідприємства чи ставши самозайнятими у сферах сільського 
господарства, виробництва, будівництва та послуг», – повідомив Голова Представництва МОМ в Україні 
Манфред Профазі. 
 
Більше 
 
 

МОМ вітає безвізовий режим ЄС для українців 
 

Безвізовий режим між Європейським Союзом та Україною вступив у 
силу 11 червня 2017 року. Українці, в яких є біометричний паспорт, 
відтепер мають змогу в’їжджати до більшості країн ЄС без візи на строк 
не більше 90 днів протягом 180-денного періоду для туризму, ділових 
поїздок, відвідування родичів або друзів.  
МОМ підтримувала Уряд України на шляху до безвізового режиму з 
самого початку відповідного європейсько-українського діалогу у 2008 
році. Допомога, яку МОМ надала Україні в процесі виконання Плану дій 
щодо лібералізації візового режиму, включала проведення аналізу та 
надання рекомендацій для оновлення законодавства, процедур та 

інституційної бази у сфері міграції. МОМ також проводила тренінги для представників органів державної 
влади, що працюють із безпекою документів та ідентифікацією особи, допомагала українським 
правоохоронним органам та соціальним закладам у питаннях протидії торгівлі людьми. Представники 
українських правоохоронних органів пройшли тренінги МОМ із ідентифікації, документації та 
кримінального розслідування злочинів на ґрунті ненависті, що було однією з вимог Плану дій з 
лібералізації візового режиму. 
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Час говорити про права та мрії дітей 
 
У Міжнародний день захисту прав дітей, 1 червня, Представництво МОМ в Україні за підтримки 
Міністерства міжнародних справ Канади та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), у співпраці з 
державними структурами, партнерськими громадськими організаціями та соціально-відповідальним 
бізнесом провело у Києві розважально-просвітницький захід для дітей – «Алея мрій» – для того, щоб 
привернути увагу до необхідності захисту прав дитини. 
 
У заході серед інших взяли участь діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, виховуються в 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях. За даними дослідження МОМ, більше третини 
уразливих дітей в Україні готові погодитись хоча б на одну пропозицію, що може призвести до втягування 
в торгівлю людьми. Дуже важливо вчасно проводити бесіди з цими дітьми про їхні права та перспективи 
на майбутнє, щоб попередити ризиковану поведінку. 
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АКЦЕНТИ 
 

 Із січня до червня 2017, Представництво 
МОМ в Україні ідентифікувало та надало 
допомогу 639 постраждалим від торгівлі 
людьми, які зазнали трудової та 
сексуальної експлуатації у 22 країнах, 
включно з Україною. Це на 30% більше у 
порівнянні з першою половиною 2016 
року.  
 

 Станом на кінець червня 2017, МОМ 
надала допомогу понад 190 000 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та 
людей, які постраждали від конфлікту, у 
24 регіонах України. Вони отримали 
гуманітарну та грошову допомогу, 
підтримку із засобами існування чи 
сприяння в рамках ініціатив МОМ із 
соціального згуртування та розвитку 
громад.   
 

 Тепер Представництво МОМ в Україні 
має свою сторінку в Instagram. 
Підписуйтеся на @iomukraine, щоб 
спілкуватися з нами у цій соціальній 
мережі!  

 

 
 

 

Україна прийняла нову 
Стратегію державної 
міграційної політики, 
розроблену за 
підтримки МОМ 
12 липня, Уряд України прийняв Стратегію 
державної міграційної політики, яка є 
рамковим документом для рішень та 
заходів у цій галузі на найближчі вісім 
років. Новий документ було розроблено 
на заміну Концепції державної 
міграційної політики України від 2011 
року, яка потребувала оновлення через 
новітні глобальні та локальні зміни. 
На запит Уряду України та за підтримки 
Європейського Союзу, Міжнародна 
організація з міграції сприяла розробці 
Стратегії державної міграційної політики 
України, в основному шляхом допомоги з 
адаптацією найкращих міжнародних 
практик до українського контексту. За 
сприяння МОМ, при розробці Стратегії 
державної міграційної політики України 
були прийняті до уваги новітні стратегії 
міграції семи країн ЄС та Східного 
партнерства – Болгарії, Грузії, Фінляндії, 
Угорщини, Молдови, Польщі та 
Словаччини. 
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Переселенці та громада 
Дрогобича об’єдналися 
довкола потреб дітей 
 
Дрогобич першим провів заходи 
соціального згуртування в рамках 
фінансованого ЄС проекту МОМ зі 
сприяння відбудові та сталому 
розв’язанню проблем переселенців та 
постраждалого від конфлікту населення. 
 
Громада міста прийняла внутрішньо 
переміщених осіб як із Донбасу, так і з 
Криму. 22 червня переселенці та місцеві 
жителі взяли участь у «Дні здорової 
дитини» – першому із серії заходів, 
організованих ініціативною групою, що 
пройшла підготовку МОМ.  
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