МІГРАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
Головне управління ДМС України в Одеській області
1. Інформація про орган ДМС
1.1
м. Одеса, вул. Преображенська, буд. 44, 65045
1.2
Начальник Головного управління ЦУРКАН Тетяна
Юріївна, тел. (048) 705-31-53
1.3
загальна чисельність працівників
304 шт.од.
1.3.1 у т.ч. апарат
102 шт.од.
1.4
кількість територіальних підрозділів 33 шт.
1.5
кількість вузлів ДІС
11 шт.
1.6
кількість центрів надання
33 шт.
адміністративних послуг
1.7
навантаження на 1 працівника
7656 осіб/шт.од.
1.8
кількість ПТПІ/ПТРБ
1 шт.
2. Територія обслуговування

33310 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

2396500 осіб
1603800 осіб
792700 осіб
24419 осіб
9009 особи
11 осіб
10 особи

4. Наявність державного кордону з країнами
4.1 назва країни – Молдова, невизнана Придністро́вська Молда́вська Респу́бліка, Румунія
4.2 кількість пунктів перетину державного кордону
52 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
1 542 341
63,57
- центр української придунайської культури;
- южненське міжнаціональне культурно-просвітнє
товариство «Київська Русь».
Росіяни
508 537
20,96
- відділення Всеукраїнської громадської
організації «Руський Рух України» в Одеській
області;
- Одеське відділення громадської організації
«Російська община України»;
- громадська організація «Руська Рада Одеської
області»;
- громадська організація Руська національна
громада м.Одеси «Русич»;
- російське культурне товариство «Русь» м.Одеси;
- руська община імені Святого Олександра
Невського;
- російська община Балтського району;
- громадська організація «Російське об'єднання»;
- Ренійське районне в Одеській області відділення

Болгари

150 683

6,21

громадської організації «Російська община
України».
- асоціація болгар України;
- всеукраїнська громадська організація «Конгрес
болгар України»;
- громадська організація «Всеукраїнська асамблея
болгар України»;
- Одеське болгарське дружество;
- Одеська обласна спілка болгарської молоді;
- громадська організація Одеський болгарський
культурно-просвітницький клуб «Огнище»;
- Білгород-Дністровське болгарське культурноосвітнє товариство «Дружество»;
- Ізмаїльське відділення товариство імені Кирила
та Мефодія;
- Ізмаїльська болгарська громада ім.Святої Софії;
- об’єднання громадян Болгарський культурноінформаційний
центр «681»;
- громадська організація Южненського міського
болгарського дружества «Родолюбіє»;
- Арцизьке районне болгарське культурнопросвітницьке товариство імені Христо Ботева;
- товариство бессарабських болгар імені Кирила
та Мефодія;
- болгарський культурний центр ім.Академіка
Олександра Теодорова-Балана;
- болгарське культурно-просвітнє дружество
«Хан Аспарух»;
- болгарське районне об'єднання громадян,
вчителів і учнів «Пробудження»;
- Болградська районна спілка болгар
«Бессарабське ехо»; - Благоєвське болгарське
товариство імені Дімітр-Благоєв;
- громадська організація Петровського
Болгарського культурно-просвітницького
товариства «Другари»;
- Червонознам'янське товариство болгарської
культури імені Катаржи;
- районне болгарське культурно-освітнє
об’єднання «Късмет»;
- Комінтернівська районна громада болгар;
- громадська організація «Культурно-освітнє
об'єднання болгар»;
- Ренійське районне болгарське національнокультурне товариство «Отечество»;
- Ренійське районне товариство болгарської
культури «Земляки»;
- районна громадська організація болгарської
культури «Бессарабія»;
- районне болгарське культурно-просвітницьке
товариство «Відродження»;
- Болгарське культурно-просвітницьке товариство
«Кулевча»;
- Тарутинське товариство болгарської культури
«Чорбаджієн»;
- Тарутинське товариство болгарської культури

«Болгар»;
- громадська організація «Болгарське культурнопросвітницьке товариство імені генерала Петра
Груєва»;
- Татарбунарське районне болгарське культурнопросвітницьке товариство «Родолюбіє».

Молдовани

123 751

5,1

Гагаузи

27 617

1,1

Євреї

3 410

0,1

Білоруси

12 767

0,5

Вірмени

7 440

0,3

Цигани

4 035

0,2

- всеукраїнська національно-культурна
молдавська Асоціація;
- Одеське молдавське молодіжне товариство;
- Білгород-Дністровське молдавське культурноосвітнє товариство;
- громадська організація «Ізмаїльське регіональне
молдавське культурно-освітнє товариство»;
- районне молдавське товариство «Лучаферул»;
- молдавське національно-культурне товариство
«Ізвор»;
- районне молдавське товариство.
- гагаузьке національно-культурне товариство
«Бірлік»;
- громадська організація Одеське обласне
гагаузьке національно-культурне товариство
«Гагаузький дім»;
- фонд гагаузької культури;
- Виноградівська первинна організація
Гагаузького НКТ «Бірлик».
- Одеська асоціація «Україна-Ізраїль»;
- Одеське товариство єврейської культури;
- Одеське регіональне єврейське просвітнє
об'єднання;
- громадська організація «Товариство єврейської
культури»;
- громадська організація центр єврейської
культури «Ковчег»;
- Білгород-Дністровське товариство єврейської
культури «Шолом»;
- Балтська община єврейської культури;
- Березівське єврейське національно-культурне
товариство «Шолом».
- національно-культурне об’єднання громадян
«Білорусь»;
- Білгород-Дністровське міське національнокультурне об'єднання громадян «Білорусь».
- громадська організація «Одеська вірменська
община»;
- товариство вірменської культури.
- Одеський обласний ромський конгрес «Бахтало
дром»;
- Одеське обласне товариство ромської культури
«Романі Збора»;
- румелійське національно-культурне товариство
«Малий Буялик»;
- громадське об'єднання циган міста БілгородаДністровського «Нево Дром»;
- асоціація циган Ізмаїлу та Ізмаїльського району;
- Ізмаїльська міська молодіжна організація ромів

Поляки

3 247

0,1

Німці

2 877

0,1

Грузини

2 083

0,1

Азербайджанці

2 777

0,1

Татари
Греки

2 640
2 083

0,1
0,1

«Кондор»;
- громада ромів Ізмаїлу «Бахтало дром»;
- ромська асоціація міста Балти та Балтського
району;
- міжрайонна асоціація ромів;
- громадська організація «Біляївська районна
ромська організація»;
- асоціація циган м.Кілії та району;
- ромська організація Комінтернівського району;
- асоціація циган м.Татарбунари та
Татарбунарського району.
- Одеське імені А. Міцкевича відділення спілки
поляків і України;
- товариство польської культури «Полонія»;
- Білгород-Дністровське польське національнокультурне товариство;
- товариство «Будинок Польський Куяви».
- Одеське обласне німецьке національнокультурне товариство «Відергебурт»;
- благодійний фонд «Баварський дім Одеса»;
- обласне громадське об'єднання «Німецька
молодь в Одеському регіоні»;
- центр німецької культури «Центр зустрічей»;
- товариство німців «Баварія»;
- регіональне німецьке національно-культурне
товариство «Відергебурт»;
- Ізмаїльське німецьке культурне товариство
«Німецький дім»;
- центр зустрічей німецького товариства розвитку
«Відродження»;
- гвардійська громадська німецька національнокультурна організація німецький культурний
центр зустрічей «Перлина»;
- Петрівське регіональне культурне німецьке
товариство «Відергебурт»;
- громадська німецька національно-культурна
організація «Центр зустрічей»;
- німецьке національно-культурне товариство
«Анхайт»;
- громадська організація німецьке культурне
товариство «Бессарабський дім».
- Одеське грузинське національно-культурне
товариство «Сакартвело»;
- Одеська обласна громадська організація
грузинський культурно-освітній центр «Іверія».
- Одеська обласна регіональна організація
конгресу азербайджанців України;
- Одеський обласний азербайджанський
громадсько-культурний центр «Достлуг».
- Одеський грецький клуб «Еллада»;
- Одеська громада греків імені Г.Г.Маразлі;
- греки Одеси;
- громадська організація «Еллада»;
- Іллічівське грецьке товариство «Поліс»;
- громадська організація Южненська місцева
громада греків «Прометей»;

Албанці

1 862

0,1

Чуваші
Казахи
Литовці
Мордва
Чехи

535
438
484
393

0,02
0,02
0,02
0,02

503

0,02

724

0,03

Узбеки

822

0,03

Латиші

366

0,02

Осетини

406

0,02

Корейці

773

0,03

Удмурти

252

0,01

Румуни

Башкири
Естонці
Марійці
Угорці
Таджики
Інші
національності

274
160
190
175
250
39 956

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
1,65

- громада греків Комінтернівського району
«Іліос».
-регіональна громадська організація національнокультурна громада албанців «Ілірія».

- Одеське міське чеське товариство «Чеська
бесіда»;
- Одеське міське чеське товариство «Чеська
родина»;
- південно-український регіона-льний чеський
інформаційно-культурний центр «Крок».
- Одеська обласна організація християнськодемократичного альянсу румун в Україні;
- громадська організація Одеська обласна
національно-культурна румунська асоціація
«Бессарабія»;
- громадська організація Білгород -Дністровська
національно-культурна румунська асоціація
«Тірас»;
- Ізмаїльська районна організація християнськодемократичного альянсу румун в Україні;
- районна організація християнськодемократичного Альянсу румун в Україні;
- національно-культурна асоціація румун
«Троянський вал».
-Одеська обласна організація «Узбецьке
земляцтво».
-громадська організація «Асоціація латишів
півдня України».
- Одеське обласне осетинське земляцтво «Алан».
- асоціація корейців України по сприянню
об'єднання Кореї;
- Одеське обласне корейське культурне
товариство.
-товариство татарської та башкирської культур
Одеської області.

6. Релігійна мапа
6.1 домінуюча релігія - православ’я, 48,0 % від загальної кількості громад
6.2 релігійні громади – 1235 шт.
6.3 культові споруди – 595 споруд

12

2

-

1

2

8..Навчання іноземних громадян та ОБГ
8.1 деталізована інформація щодо міграції з ціллю навчання
Кількість навчальних закладів, які
Ліцензований обсяг
мають ліцензію на прийняття
підготовки іноземців
іноземців для навчання
(кількість місць)
19
6620

-

Інше

будівництво

Сфера
обслуговування

торгівля

Наука та освіта

Сільське
господарство

Промислові
підприємства

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

-

7

Кількість іноземців, які
фактично проходять навчання,
осіб
6180

