
Показники діяльності ДМС за  1 півріччя 2022 року

№ з/п Показник од. виміру

1
Встановлено належність до громадянства України на підставі рішень судів 

(п.1, 2 ст.3 ) 
осіб 76

2
Оформлено належність до громадянства Українина на підставі внесених 

написів "Громадянин України"  (п. 3 ст. 3)
осіб 9

3 Особи, які набули громадянство України  за народженням (ст. 7) осіб 3 867

4

Особи, які набули громадянство України за територіальним походженням (ч. 

1, 2, 3, ст. 8) осіб 688

5

Особи, які набули громадянство України на підставі Угод про спрощений 

порядок 

зміни громадянства 

осіб 45

6 Прийнято до громадянства України за Указом Президента України осіб 208

7 Поновлено у громадянстві України (ст. 10) осіб 1

8 Набуття громадянства України, а саме: осіб 183

8.1 дітьми внаслідок усиновлення (ст. 11) осіб 10

8.2

внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування 

дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, у дитячий будинок 

сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю 

патронатного вихователя  (ст. 12)

осіб 85

8.3
визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки 

громадянина України (ст. 13) 
осіб 0

8.4
дитиною у зв'язку з  перебуванням у громадянстві України  її батьків чи 

одного з них  (ст. 14) 
осіб 75

8.5
внаслідок визнання батьківства чи материнства або 

встановлення батьківства чи материнства (ст. 15)
осіб 13

9 Видано довідок про реєстрацію особи громадянином України шт. 4 846

10 Видано тимчасових посвідчень громадянина України шт. 259

11 Громадянство припинено за Указом Президента України осіб 0

12 Оформлено та видано паспортів громадянина України у вигляді книжечки шт. 489

13 Уклеєно фотокарток у зв'язку з досягенням 25-, 45 - річного віку шт. 172 872

14 Оформлено паспортів громадянина України у формі картки 686 112

15 Видано паспортів громадянина України у формі картки шт. 524 785

16
Оформлено паспортів громадянина України для виїзду за кордон (у т.ч. 

МЗС): 
1 783 927

17 Видано паспортів громадянина України для виїзду за кордон (у т.ч. МЗС): шт. 1 266 428

18
Оформлено документів для виїзду громадян України  за кордон на постійне 

місце проживання
осіб 1 230

19 Повернулось в Україну осіб 291

20
Відповідно до КУпАП за 1 півріччя 2022 рік до адміністративної 

відповідальності притягнуто осіб (протокол), з них:
осіб 6 392

20.1 ст. 200 осіб 0

20.2 ст. 201 осіб 0

20.3 ч. 1 ст. 203 осіб 5 336

20.4 ст. 203¹ осіб 4

20.5 ст. 204 осіб 119

20.6 ст. 205 осіб 900



20.7 ст. 206 осіб 33

21 На порушників міграційного законодавства накладено штрафів: грн. 14 840 224

21.1 за протоколами ДМС грн. 14 811 324

21.2 за протоколами винесеними СБУ, ДПС грн. 28 900

22
Перебуває на обліку  іноземців та ОБГ, яких визнано біженцями  в Україні 

станом на 30.06.2022,  з них:
осіб 1 343

22.1 чоловіки осіб 1004

22.2 жінки осіб 339

23
Перебуває на обліку іноземців та ОБГ, яких визнано особами, які 

потребують додаткового захисту в Україні станом на 30.06.2022, з них:
осіб 952

23.1 чоловіки осіб 720

23.2 жінки осіб 232

24 Надійшло запитів про реадмісію в Україну осіб 150

25 Погодженно запитів про реадмісію осіб 102

26 Не погодженно запитів про реадмісію осіб 48

27 Направленно запитів про реадмісію з України осіб 12

28 Реадмісовано з України осіб 0

29 Перебуває на обліку іммігрантів станом на 30.06.2022 осіб 303 902

30 Оформлено посвідок на постійне проживання (вперше та обмін) шт. 4 042

31 Відмовлено в оформленні посвідки на постійне проживання шт. 266

32 Вилучено посвідок на постійне проживання шт. 656

33
Перебуває на обліку іноземців та осіб без громадянства (тимчасові) станом 

на 30.06.2022
осіб 192 961

34 Оформлено посвідок на тимчасове проживання (вперше та обмін) шт. 16 734

35 Відмовлено у видачі посвідки на тимчасове проживання осіб 1 228

36 Скасовано посвідок на тимчасове проживання шт. 5 323

37 Вилучено посвідок на тимчасове проживання шт. 4 544

38 Продовжено строк перебування іноземцям та особам без громадянства осіб 2 229

39 Відмовлено в продовженні строку перебування осіб 43

40
Скорочено строк тимчасового перебування іноземцям та осіб без 

громадянства
осіб 2

41
Видано спеціальних дозволів на в’їзд на тимчасово окуповану територію 

України або виїзді з неї
шт. 60

42 Видано дозволів на імміграцію шт. 2 709

43 Відмовлено у видачі дозволу на імміграцію шт. 337

44 Скасовано дозволів на імміграцію шт. 929

45 Виявлено дітей, розлучених із сім'єю осіб 3

46 Розміщено в ПТРБ  з початку 2022 року осіб 2

47 Проживають  у ПТРБ з початку 2022 року осіб 241

48 Розміщено  в ПТПІ   з початку 2022 року осіб 188

49 Утримувалось у ПТПІ з початку  2022 року осіб 450

50
Видворено осіб у примусовому порядку з ПТПІ

з початку 2022 року
осіб 87



51 Звільнено з ПТПІ з початку 2022 року осіб 279

52.1
Кількість осіб, які звернулися ОМС із заявою про визнання біженцем або 

особою, яка потребує додаткового захисту 
осіб 111

52.2
Кількість заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового 

захисту,  поданих  до ОМС
шт. 101

53 Прийнято рішень ДМС України за заявами шукачів захисту в Україні, з них: шт. 107

53.1 про визнання біженцем осіб 15

53.2 про визнання особою, яка потребує додаткового захисту осіб 12

53.3 про відмову у наданні захисту в Україні осіб 76

53.4 про втрату осіб 3

53.5 про позбавлення осіб 1

53.6 про скасування осіб 0

54 Оформлено та видано посвідчення біженця шт. 8

55 Продовжено строк дії посвідчення біженця шт. 10

56 Оформлено та видано проїзний документ біженця шт. 19

57 Оформлення та видача довідки про звернення за захистом в Україні шт. 167

58 Продовженно строк дії довідки про звернення за захистом в Україні шт. 628

59 Оформлено та видано посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту шт. 17

60
Продовження строку дії посвідчення особи, яка потребує додаткового 

захисту
шт. 12

61
Оформлено та видано проїзного документа особи, якій надано додатковий 

захист
шт. 23

62 Виявлено нелегальних мігрантів, з них: осіб 2 697

62.1 чоловіки осіб 2 128

62.2 жінки осіб 569

63 Прийнято рішення по затриманим нелегальним мігрантам:

63.1 про добровільне повернення осіб 0

63.2  про примусове повернення осіб 2 558

63.3 про примусове видворення осіб 92

63.4 про заборону в"їзду в Україну (ст. 26, 30, 13) осіб 2 629

63.5 територіальним органом ДМС про поміщення особи до ПТПІ осіб 122

63.6 судом про затримання особи з поміщенням до ПТПІ осіб 92

64 Виконано рішень про примусове повернення осіб 1 798

65 Видворено нелегальних мігрантів в примусовому порядку осіб 67

66 Виконано рішень про добровільне  повернення осіб 1

67
Продовжено строк дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з 

01.03.2022 року
тис.шт 131,1

68
Уклеєно фотокарток дитини (вік до 18 років) до закордонних паспортів їх 

батьків або їх законних представників, з 01.03.2022 року
тис.шт 109,7

ДОЗ ДМС

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України ускладнено збирання статистичної 

інформації щодо результатів діяльності територіальних органів ДМС в окремих регіонах України.

З лютого 2022 року, інформація по тичасово окупованим частинам територій Донецької, Запорізької, Луганської, 

та Херсонської областях не оновлювалась.


