
МІГРАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
Управління ДМС України в Тернопільській області

2. Територія обслуговування        13800 км2

3. Кількість населення        1049469 особи
3.1 у т.ч. кількість населення:

3.1.1 міського 472868 осіб 
3.1.2 сільського 576601 осіб

3.2 у т.ч. іноземних громадян та ОБГ, які:
3.2.1 постійно проживають на  території регіону 2381 осіб
3.2.2 тимчасово проживають на території регіону 2252 осіб

3.3 у т.ч. кількість іноземних громадян та ОБГ,які:
3.3.1 отримали статус біженця  2 особи
3.3.2 потребують додаткового/ тимчасового захисту  3 особи

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 1113516 97,806
росіяни 14194 1,247
поляки 3856 0,339
білоруси 968 0,085
молдовани 356 0,031
вірмени 259 0,023
євреї 167 0,015
німці 139 0.012
татари 130 0,011
азербайджанці 113 0,010
грузини 109 0,010
болгари 95 0.008
румуни 93 0,008
угорці 85 0,007

1. Інформація про орган ДМС
1.1 м. Тернопіль, бул. Шевченка, 10
1.2 Начальник Давибіда Ярослав Іванович
1.3 загальна чисельність працівників 136 шт.од.
1.3.1 у т.ч. апарат  52 шт.од.
1.4 кількість територіальних підрозділів  18 шт.
1.5 кількість вузлів ЗТМ  18 шт.
1.6 кількість центрів надання 
адміністративних послуг  18 шт.

1.7 навантаження на 1 працівника 7716 осіб/шт.од.
1.8 кількість ПТПІ/ПТРБ  0 шт.



греки 56 0,005
цигани 55 0,005
узбеки 53 0,005
чуваші 50 0,004
латиші 40 0,003
литовці 36 0.003
корейці 33 0,003
мордвини 34 0.003
таджики 24 0,002
чехи 22 0,002
удмурти 22 0,002
інші національності 530 0,047
національність не 
вказана

3465 0,304

6. Релігійна мапа
6.1 домінуюча релігія - греко-католицька,  45,8% від загальної кількості громад
6.2 релігійні громади – 1709 громад  
6.3 культові споруди – 1519 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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8. Навчання іноземних громадян та ОБГ
8.1 деталізована інформація щодо міграції з ціллю навчання 
Кількість навчальних закладів,
які мають ліцензії на прийняття

іноземців для навчання

Ліцензований обсяг підготовки
іноземців (кількість місць)

Кількість іноземців, які
проходять навчання, осіб

5 1250 1900


