МІГРАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
Управління ДМС у Чернівецькій області

1. Інформація про орган ДМС
1.1 58000, м. Чернівці, вул. Шептицького, 25;
1.2 Начальник Управління Вербицький Віталій Миколайович;
роб. тел. 59-16-74, гаряча лінія 55-04-61;
1.3 Загальна чисельність працівників – 159;
у. т. числі апарат – 73;
1.4 Кількість робочих станцій з оформлення та видачі документів з
безконтактним електронним носієм – 63;
1.5 Кількість територіальних підрозділів – 12;
1.6. Кількість робочих станцій з надання адміністративних послуг – 3:
- ЦНАП Чернівецької міської ради:
58001, Україна, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7
(0372) 50-90-90;
- ЦНАП Великокучурівської сільської об’єднаної територіальної
громади:

59052, Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Великий Кучурів,
вул.Головна,1.
(0235) 6-73-86;
- ЦНАП Мамаївської сільської ради:
селище Лужани, Кіцманський район, вул. Центральна, 37.
(03736) 2-42-10.
- ЦНАП Магальської сільської об’єднаної територіальної громади:

60313, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Магала, (03733)
6-22-85, (03733) 6-22-42.
1.7. навантаження на 1 працівника – 5670 осіб.
2. Територія обслуговування
8097 м2
Кількість населення
3.
3.1.У т.ч. кількість населення

901,6 тис. осіб;

3.1.1 міського

390,5 тис. осіб;

3.1.2 сільського

511,0 тис. осіб;

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

5302 осіб;
2632 осіб;

3.3 у т.ч. кількість іноземних громадян та ОБГ, які:
3.3.1 отримали статус біженця
3.3.2 потребують додаткового/тимчасового захисту
4. Національний склад населення:
75% - українці;
12,5% - румуни;
7,3% - молдавани;

11 осіб;
2 осіб;

4,1% - росіяни;
0,4 % - поляки;
0,2% - євреї;
0,04% - інші національності.
5. Основні галузі господарства, в яких використовується праця іноземців
5.1.

деталізована інформація щодо використання праці іноземців
З них задіяні в галузях
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6. Основні галузі господарства, в яких використовується праця іноземців
6.1.деталізована інформація щодо міграції з метою навчання
Кількість навчальних
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