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До 100-річчя Української революції (див. с. 7-10).

Нові маршрути RyanAir зі Львова і Києва

Програма
розвитку
ЗСУ до
2020

Photo: Evgeny Kraws Facebook

До 2020 року основні зусилля будуть
спрямовані на досягнення повної
взаємосумісності
підрозділів Збройних
сил України з силами
НАТО.

Ірландська RyanAir, найбільший авіаперевізник Європи з низькими цінами, почне здійснювати регулярні авіарейси зі Львова і Києва вже
цього року.
Із міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького RyanAir здійснюватиме авіарейси до Кракова, Вроцлава, Будапешта, Берліна,
Ейндховена, до Меммінгема, що біля Мюнхена, і до Лондона. В авіакомпанії очікують, що пасажиропотік з України складе 500 тис. осіб, а
середня ціна квитка складатиме близько 40 євро.
На фото: міністр інфраструктури Володимир Омелян, генеральний директор львівського аеропорту Тетяна Романовська і комерційний
директор Ryanair Девід О’Брайан.

Повідомлення Посольства України у Сполученому Королівстві
З метою сприяння
задоволенню
освітніх потреб закордонних українців
Міністерство освіти
і науки України у
2017 році інформує
про можливість
виділити за рахунок
коштів державного
бюджету України
певні квоти на
навчання закордонних українців у
вищих навчальних
закладах України,
підпорядкованих
Міністерству освіти і

науки України.

Зазначені квоти не поширюються на громадян
України, які проживають в
іноземних державах.
Закордонні українці,
які планують вступати
до вищих навчальних
закладів України в межах

квот, установлених Міністерством освіти і науки
України для закордонних
українців, повинні підтвердити свій статус посвідченням закордонного
українця, мати документ
про повну загальну
середню освіту, який дає
право вступу до вищих навчальних закладів країни
постійного проживання, з
оцінками, що відповідають оцінкам «відмінно» та
«добре» та володіти українською мовою на рівні,
достатньому для здобуття
освіти.
Закордонні українці,
які не володіють українською мовою, можуть бути
зараховані на підготовчі
відділення вищих навчальних закладів. Оплата за
навчання на підготовчому
відділенні здійснюється
за власні кошти студентів,
стипендія у цей період не
надається.
Закордонні українці,

статус яких підтверджено
посвідченням закордонного українця, зараховуються до вищих навчальних
закладів України на місця
державного замовлення
за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому до вищого
навчального закладу, у
межах квот, установлених
Міністерством освіти і
науки України.
Строки подачі документів, проведення співбесіди
та зарахування визначаються приймальними
комісіями відповідних

навчальних закладів. Закордонні українці, рекомендовані на навчання за
рахунок коштів держбюджету України, подають
до приймальної комісії
визначеного навчального
закладу такі документи:
а) документ про освіту
та одержані з навчальних
дисциплін оцінки (бали);
б) страховий поліс
з надання екстреної
медичної допомоги;
в) посвідчення закордонного українця;
г) чотири кольорові
фото розміром 3х4 см.
Зазначені у пункті а) документи повинні бути легалізовані в країні видачі
у спосіб, що офіційно
застосовується для такого
засвідчення, та перекладені українською мовою.
Закордонні українці, які
вступають на навчання
на підставі іноземного
документа про освіту,
обов’язково повинні

пройти процедуру
визнання такого документа відповідно до законодавства України.
Закордонні українці,
зараховані на навчання,
забезпечуються місцем у
гуртожитку з оплатою за
проживання та стипендією у порядку та розмірі,
встановленому для українських студентів. Транспортні витрати до місця
навчання і у зворотному
напрямку здійснюються за
власні кошти закордонних
українців.
У разі наявності
бажаючих долучитися до
відповідного навчання,
необхідно не пізніше 20
квітня ц.р. заповнити
анкету та надати необхідні
документи Посольству
України в Лондоні. За
довідками звертатися до
Посольства України (Мошківська Наталія natalia.
moshkivska@mfa.gov.ua).

Президент України
Петро Порошенко своїм
указом увів в дію рішення
Ради національної безпеки
і оборони України від 29
грудня 2016 року «Про
Державну програму розвитку Збройних сил України
на період до 2020 року»
«Затвердити Державну
програму розвитку Збройних Сил України на період
до 2020 року (додається,
таємно)», - йдеться в
указі президента. Указом
також скасовуються укази
президента від 2 вересня
2013 року «Про Державну комплексну програму
реформування і розвитку
Збройних Сил України на
період до 2017 року» і від
28 квітня 2014 року «Про
заходи щодо підвищення
ефективності планування в
секторі безпеки і оборони». Контроль за виконанням рішення РНБО,
введеного в дію указом,
покладається на секретаря РНБО (Олександра
Турчинова).
Нагадаємо, що у грудні
2016 року Генеральний
штаб завершив розробку Державної програми
розвитку Збройних сил
України на період до 2020
року. При цьому начальник Генерального штабу
- головнокомандувач ЗСУ
Віктор Муженко підкреслював, що основні зусилля
спрямовані на досягнення
повної взаємосумісності
підрозділів Збройних сил
України з силами НАТО. За
даними опитування Центру
Разумкова і фонду «Демократичні ініціативи»,
у референдумі з питання
вступу в НАТО взяли б
участь 62% українців і 72%
з них проголосували б за
приєднання до альянсу.
23 березня президент
Петро Порошенко дав
розпорядження Міністерству закордонних справ,
Міноборони та Державній
службі з надзвичайних
ситуацій залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування складів
боєприпасів в Балакліїї на
Харківщині, де в ніч на 23
березня вибухнув склад
боєприпасів і тривають
пожежі. /DT.UA/

