
МІГРАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ 

Управління ДМС України в Хмельницькій області 
 

 

2. Територія обслуговування     20600 км2 

 

3. Кількість населення      1 248 449 

 осіб 

3.1 у т.ч. кількість населення: 
 3.1.1 міського       700 051 осіб 

 3.1.2 сільського      541 229 особи 

3.2 у т.ч. іноземних громадян та ОБГ, які: 
 3.2.1 постійно проживають на території регіону  6546 осіб 

 3.2.2 тимчасово проживають на території регіону  591 осіб 

3.3 у т.ч. кількість іноземних громадян та ОБГ, які: 
 3.3.1 отримали статус біженця    26 осіб 

 3.3.2 потребують додаткового/тимчасового захисту  6/0 осіб 

 

4. Наявність державного кордону з країнами   немає 

4.1 назва країни 

4.2 кількість пунктів перетину державного кордону   0 шт.  
 

5. Національний склад населення 

5.1 деталізована інформація щодо національного складу населення 

Національність 

показник вагомості Наявність етнічного утворення 
(громада, діаспора, тощо) Кількість 

осіб 

% до загальної 
кількості 

Українці 1182,337 

 

94,5%  

Росіяни 35,689 3,1% Діаспора, община, Центр культури 
«Русь», громадська організація 
«Руський рух України»,  

Поляки 21,570 1,7% Діаспора, спілка поляків, спілка 
вчителів-полонистів, 

Білоруси 1,752 0,15%  

Євреї 0,990 0,09% Община, культурно-інформаційний 
центр, неурядова організація «Сохнут», 
міжнародний єврейський благодійний 
фонд «Джойнт», обласна єврейська 
община «Тхія», громадська організація 
«Громада релігії Бааль Това» 

Молдавани 0,979 0,08%  

Вірмени 1,011 0,08% Спілка національної культури 
«Арарат» 

Цигани 0,413 0,03%  

Татари 0,210 0,02%  

1.. Інформація про орган ДМС 

1.1 29013, м. Хмельницький, вул. М.Грушевського , 87 

1.2 Начальник Управління Паньков Олег Михайлович, (0382) 

65-03-06 

1.3 загальна чисельність працівників  174 шт.од. 
1.3.1 у т.ч. апарат 74 шт.од. 
1.4 кількість територіальних підрозділів 21 шт. 
1.5 кількість АРМ 62 шт. 
1.6 кількість центрів надання 

адміністративних послуг 

 

37 шт. 
1.7 навантаження на 1 працівника 7,175 осіб/шт.од. 
1.8 кількість ПТПІ/ПТРБ 0 шт. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8


Німці 0,217 0,02% Обласна молодіжна громадська 
організація «Німецька молодь 
Хмельниччини»  

Інші 3,281 0,23% Спілка мусульман України, турецька 
діаспора, сирійська діаспора,  Спілка 
бізнесменів України та Туреччини, 
Конфедерації бізнесменів та 
промисловців Туреччини, Конгрес 
азербайджанців України,   

Всього: 1 248 449 100,00%  

 

6. Релігійна мапа 

6.1 домінуюча релігія - православ’я – 68,5% від загальної кількості громад 

6.2 релігійні громади – 1925 шт.  
6.3 культові споруди -  1464 споруд 

  

7. Основні галузі (сфери) господарства, в яких використовується праця іноземців 

7.1 деталізована інформація щодо використання праці іноземців 

Кількість іноземців, які 
отримали дозвіл на 
працевлаштування 

 Із них задіяні в галузях (сферах) 
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76  28 14   0   30 4 0 0 0 

   

8. Навчання іноземних громадян та ОБГ 

8.1 деталізована інформація щодо міграції з метою навчання 

Кількість навчальних закладів, які 
мають ліцензії на прийняття іноземців 

для навчання 

Ліцензований обсяг 
підготовки іноземців 

(кількість місць) 

Кількість іноземців, які 
фактично проходять 

навчання, осіб 

1 100 70 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96

