МІГРАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
УДМС України в Полтавській області
(назва регіонального/територіального підрозділу ДМС)

1.

Інформація про орган ДМС

1.1.

юридична та поштова адреса

вул. Пушкіна, 63,
м. Полтава, 36039
відділ у справах іноземців
та осіб без громадянства;
відділ організації
запобігання нелегальній
міграції, реадмісії та
видворення;
сектор з питань шукачів
захисту та соціальної
інтеграції;
пров. Шкільний, 6,
м. Полтава, 36003

1.2

П.І.Б. керівника, контактна
інформація

Шостак Сергій Борисович
(05322) 29249

1.3
1.3.1
1.4.
1.5
1.6

загальна чисельність працівників
у т.ч. апарат
кількість територіальних підрозділів
кількість вузлів ДІС (ВІС)
кількість центрів надання
адміністративних послуг
навантаження на 1 працівника
кількість ПТПІ/ПТРБ

235 шт.од.
84 шт.од.
31 шт.
0 (32) шт.

1.7
1.8.
2.

5917 осіб/1 шт. од.
0/0 шт.

28 748 тис.км2

Територія обслуговування

Кількість населення
3.
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
4.

34 шт.

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

1390612
667359
723253
10894 осіб
7515осіб
3379 осіб
22 особи
8 осіб
14/0 осіб

шт.

5.
Національний склад населення
5.1. деталізована інформація щодо національного складу населення (станом на 2001рік)
Національність

Показник вагомості

Наявність етнічного утворення

українці
росіяни
білоруси
вірмени
молдавани
євреї
інші національності

6.

кількість
осіб
1481100
117100
6300
2600
2500
1800
9800

(громада, діаспора тощо)
2
10
16

Релігійна мапа

6.1 домінуюча релігія
6.2 релігійні громади
6.3 культові споруди
7.
7.1

% до загальної
кількості
91,4
7,2
0,4
0,2
0,2
0,1
0,5

православна, 43,13 % від загальної кількості громад
1071 шт.
240 споруд

Основні галузі (сфери) господарства, в яких використовується праця іноземців
деталізована інформація щодо використання праці іноземців

687
8.
8.1

0

0

0

0

0

Інше

Будівництво

Сфера
обслуговування

Торгівля

Наука та освіта

Сільське
господарство

Промислові
підприємства

із них задіяні в галузях (сферах)
Кількість іноземців, які
отримали дозвіл на
працевлаштування

0

687

Навчання іноземних громадян та ОБГ
деталізована інформація щодо міграції з ціллю навчання
Кількість навчальних закладів,
які мають ліцензії на прийняття
іноземців для навчання
6

Начальник

Ліцензований обсяг підготовки
іноземців (кількість місць)
1750

Кількість іноземців, які
фактично проходять навчання,
осіб
2161

Сергій ШОСТАК

