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Міністерство внутрішніх справ, будівництва та оцифрування Ме
кленбург-Перехідна Померанія

Загальний указ
про внутрішній розподіл переміщених осіб з України за змістом Виконавчого рішення
Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 р. про встановлення наявності масового
припливу переміщених осіб з України за змістом статті 5 Директиви 2001/55/ЄС та
запровадження тимчасового захисту

Міністерство внутрішніх справ, будівництва та оцифрування землі Мекленбург-Передня
Померанія видає на підставі розділу 24 параграф 4 речення 1 Закону про проживання
(AufenthG) і розділу 50 параграф 4 речення 1 Закону про притулок (AsylG) у поєднанні з
розділом 1 літера e Закону про прийом біженців (FlAG M-V) та параграфом 1 номер 1
Державної постанови про імміграційну компетенцію (ZuwZLVO M-V) наступний загальний
указ:

1. Правомочні особи
Особи, які мають право на подання позову відповідно до статті 2 параграф 1 та 2 Виконавчого
рішення Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 р., а також особи, які мають право на подання
позову відповідно до статті 2 параграф 3 цього рішення , з країною походження Сирія,
Афганістан або Еритрея, які зареєстровані в органі у справах іноземців з тимчасовим запитом
на захист відповідно до розділу 24 параграф 1 Закону про проживання. Тим, хто подав
звернення, буде з моменту початкової видачі довідки про відвідуваність, фіктивної довідки
відповідно до 1 параграф 5 Закону про проживання або свідоцтва про початок діяльності
присвоєно імміграційною владою відповідному сільському/міському округу для проживання з
моменту початкової видачі. Письмове або електронне подання заяви відповідно до розділу 24
Закону про проживання також вважається явкою.

2. Невраховані особи
Ця загальна постанова не поширюється на осіб, щодо яких вже ухвалено рішення про
розміщення в Мекленбурзі-Передній Померані або інших країнах за змістом розділу 24
параграф 4 речення 1 Закону про проживання.

3. Обов'язок проживання
Відповідно до розділу 24 параграф 5 речення 2 Закону про проживання існує юридичне
зобов'язання оселитися та постійно проживати в районі відповідного імміграційного органу
відповідно до пункту 1.

4. Оприлюднення інформації
Загальний указ буде публічно оприлюднено відповідно до розділу 41 параграф 4 Закону про
державні адміністративні процедури (VwVfG M-V) на веб-сайтах шести районів, двох міських
округів та Міністерства внутрішніх справ, будівництва та оцифрування M-V:
https://www.landkreis-rostock.de/landkreis/aktuelles/news/2022/Hilfe-Ukraine.html
https://rathaus.rostock.de/de/informationen_fuer_gefluechtete/325647
https://www.schwerin.de/mein-schwerin/leben/gesellschaft-soziales/integration-vielfalt/Ukraine/
https://www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de/Ukraine/
https://www.kreis-lup.de/ukraine
https://www.kreis-vg.de/Informationsportal-Ukraine/
https://www.lk-vr.de/Hinweise/Ukraine-Hilfe/
AmtsBl.M-V - WiSiMV
Наказ вважається оголошеним наступного дня після публікації в Інтернеті (розділ 41
параграф 4 речення 4 VwVfG M-V). Крім того, найближчої дати публікації в Офіційному
журналі буде опубліковано деклараційне оголошення.

Загальна Інформація:
Рішення щодо пункту 1 враховує побутову спільноту членів сім'ї та інші гуманітарні причини.
Оскільки особи, на яких поширюється дія регламенту, можуть або могли в'їжджати в країну
без візи заздалегідь і обирати місце проживання самостійно і вільно, що також дає
можливість членам сімейної спільноти членів сім'ї разом відвідувати один й і той самий
імміграційний офіс і тепер розподіляються разом з сімейною спільноотою .
Під час співбесіди також є можливість розглянути сімейну спільноту членів сім'ї за змістом
розділу 26 параграф1-3 Закону про проживання або інші гуманітарні причини порівнянної
важливості відповідно до розділу 50 параграф 4 речення 5 Закону про притулок.
Заява про подальшу зміну місця проживання можлива відповідно до загальних правил
проживання.
На додаток до цих побоювань, при прийнятті рішення відповідно до пункту 1 необхідно
враховувати суспільний інтерес до розподілу на основі навантаження.
Юридична скарга:
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Скарга на цю загальну постанову може бути подана до адміністративного суду протягом
одного місяця після повідомлення.
Для скаржників, які знаходяться в окрузі Північно-Західний Мекленбург, Людвігслуст-Пархім,
Росток або незалежному місті Шверін або Росток в адміністративному суді Шверіна,
Wismarsche Straße 323a, 19055 Шверін

або

Для скаржників, які знаходяться в районі Передня Померанія-Рюген, Мекленбурзьке
Зеенплатте або Передня Померанія-Грайфсвальд в Адміністративному суді Грайфсвальда,
Domstraße 7, 17489 Грайфсвальд.

підписав Йорг Хохгайм
Начальник відділу
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