МІГРАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
Управління ДМС України в Івано-Франківській області
1.Інформація про орган ДМС
1.1
м. Івано- Франківськ, вул. Ак. Гнатюка, 29
1.2
Саїв Сергій Степанович, 034- 55-23-80
1.3
загальна чисельність працівників
112
шт.од.
1.3.1 у т. ч. апарат
42 шт.од.
1.4
кількість територіальних підрозділів
16 шт.
1.5
кількість вузлів ДІС
7 шт.
1.6
кількість центрів надання
19 шт.
адміністративних послуг
1.7
Навантаження на 1 працівника
12341
осіб/шт..од.
1.8
кількість ПТП\ПТРБ
0 шт.
2. Територія обслуговування

13928 км2

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

1382100 осіб

4. Наявність державного кордону з країнами
4.1 назва країни: Румунія
4.2 кількість пунктів перетину державного кордону

600800 осіб
781300 осіб
4160 осіб
2732 особи
1 особа
5 осіб

0 шт.

5. Національний склад населення
5.1 деталізована інформація щодо національного складу населення
Національність
Показник вагомості
Наявність етнічного утворення
(громада діаспора тощо)
Кількість
% до
осіб
загальної
кількості
українці
1347898
97,52
росіяни
24464
1,77
Російська
община
ІваноФранківської області
поляки
1797
0,13
Товариство польської культури ім..
Ф.Карпінського,
громадська
організація «Польське культурноосвітнє
Товариство
ім.
А.
Міцкевича»
білоруси
1382
0,10
Івано-Франківське
регіональне
національно-культурне товариство
білорусів «Белая Русь».

євреї

415

0,03

інші

6220

0,45

Єврейська
громада
ІваноФранківської області
Івано-Франківська обласна діаспора
Конгресу азербайджанців України,
Вірменська
культурологічна
громада «ГАРУН»,
Івано-Франківське обласне угорське
національно-культурне товариство
«БАЛАТОН»,
Івано-Франківське
обласне
товариство
«УкраїнаРумунія»,
Івано-Франківський
обласний
громадський
центр
литовської культури ім. Відунаса.

6. Релігійна мапа
6.1 домінуюча релігія - християнство, 99,7 % від загальної кількості громад
6.2 релігійні громади - 1307 шт.
6.3 культові споруди - 888 споруд

8. Навчання іноземних громадян та ОБГ
8.1 деталізована інформація щодо міграції з ціллю навчання
Кількість навчальних закладів, Ліцензований обсяг
які отримали дозвіл на
підготовки іноземців
працевлаштування
(кількість місць)
3
650

0

Інше

5

Сфера
обслуговування

10

Будівництво

11

Торгівля

46

Наука та освіта

78

Сільське
господарство

Промислові
підприємства

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

3

3

Кількість іноземців, які
фактично проходять
навчання, осіб.
2449

