МІГРАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
Управління ДМС у Чернігівській області
1.. Інформація про орган ДМС
1.1
14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 51а
1.2
Начальник Управління Лук’янець Ксенія Вікторівна,
(0462) 666-129
1.3
загальна чисельність працівників
178 шт.од.
1.3.1 у т.ч. апарат
87 шт.од.
1.4
кількість територіальних підрозділів
24 шт.
1.5
кількість вузлів ДІС (ЗТМ ДМСУ)
25 шт.
1.6
кількість центрів надання
адміністративних послуг
26 шт.
1.7
навантаження на 1 працівника
5380 осіб/шт.од.
1.8
кількість ПТПІ/ПТРБ
1 шт.
2. Територія обслуговування

31900 км.кв.

3. Кількість населення
3.1 у т.ч. кількість населення:
3.1.1 міського
3.1.2 сільського
3.2 у т.ч. іноземних громадян та ОБГ, які:
3.2.1 постійно проживають на території регіону
3.2.2 тимчасово проживають на території регіону
3.3 у т.ч. кількість іноземних громадян та ОБГ, які:
3.3.1 отримали статус біженця
3.3.2 потребують додаткового/тимчасового захисту

957665 осіб

4. Наявність державного кордону з країнами
4.1 назва країни: Російська Федерація, Республіка Білорусь
4.2 кількість пунктів перетину державного кордону

622482 осіб
335183 осіб
6772 осіб
639 осіб
4 особи
16 осіб (з них діти до 14 р. – 0)

15 шт. (станом на 01.09.2022 не
функціонують)

5. Національний склад населення
5.1 деталізована інформація щодо національного складу населення
Національність
показник вагомості
Наявність етнічного утворення (громада, діаспора,
тощо)
% до
Кількість
загальної
осіб
кількості
Українці
1155354
93,47
Росіяни
62207
5,03
Чернігівський обласний руський культурний центр
«Русичі»,
Чернігівська обласна громадська організація
«Співдружність «Сіверська Русь», Громадська організація
«Руська община
м. Чернігова «Русь»
Білоруси
7122
0,58
Білоруське національно-культурне товариство
«Сябри»
Євреї
1531
0,12
Чернігівське обласне об’єднання єврейських общин та
організацій,
Ніжинська міська єврейська община
Вірмени
934
0,08
Громадська організація «Вірменська община
Чернігівської області»
Цигани
756
0,06
Чернігівська обласна громадська організація циган
«Черген»
Молдавани
700
0,06
-

Поляки

528

0,04

Татари
Азербайджанці

461
403

0,04
0,03

Ніжинська
культурно-просвітницька
спілка українських громадян польського походження
«Aster», Культурно-просвітницька Спілка Поляків
м. Прилуки, Чернігівське міське товариство «Польська
пристань»
«Конгрес Азербайджанців Чернігівської області»

6. Релігійна мапа
6.1 домінуюча релігія – християнство, 98,31% від загальної кількості громад
6.2 релігійні громади – 888 шт.
6.3 культові споруди – 667 споруд

8. Навчання іноземних громадян та ОБГ
8.1 деталізована інформація щодо міграції з метою навчання
Кількість навчальних закладів,які мають
Ліцензований обсяг
ліцензії на прийняття іноземців для
підготовки іноземців
навчання
(кількість місць)
-

1

16

2

15

Інше

Будівництво

Сфера
обслуговування

10

Торгівля

33

Наука і освіта

Сільське
господарство

88

Промислові
підприємства

7. Основні галузі (сфери) господарства, в яких використовується праця іноземців
7.1 деталізована інформація щодо використання праці іноземців
Кількість іноземців, які отримали дозвіл на
Із них задіяні в галузях (сферах)
працевлаштування

11

Кількість іноземців, які
фактично проходять
навчання,осіб
27

