
     
 

Пояснювальна записка 
до проєкту рішення  11 сесії Коростенської міської ради від 25.11.2021р. 

«Про затвердження програми підтримки Коростенського відділу 
Управління Державної міграційної служби  України в Житомирській 

області на 2022-2023 роки  » 
Головним пріоритетом ДМС є дотримання прав людини та підвищення 

рівня задоволеності громадян процесом отриманням адміністративних послуг. 
Коростенським відділом УДМС у Житомирській області надаються 

населенню м. Коростеня та Коростенського району адміністративні послуги 
щодо оформлення паспортів громадянина України, паспортів громадянина 
України для виїзду за кордон, надання дозволів імміграцію, виїзд на постійне 
місце проживання за кордон та інші. Так за 10 місяців 2021 року було 
документовано 2825 осіб біометричними  паспортами громадянина України для 
виїзду за кордон, та 2938 осіб біометричним паспортом громадянина України у 
вигляді ID – картки, 5 паспортів громадянина України у вигляді книжечки на 
підставі рішення суду.                                          

 Громадянство України набуло 21 особа, а саме прийнято заяв щодо: - 
встановлення належності/набуття до громадянства України (ст.7 - 16, ст. 8 -3, 
ст.14 -  2 особи ЗУ «Про громадянство України»).1 справа про визнання особою 
без громадянства.   

Проведено уклеювань фотокарток до паспорта громадянина України в 
зв’язку з досягненням громадянами 25-ти та 45-річного віку – 1355. 

Оформлено  документів для виїзду за кордон на постійне місце 
проживання 20 громадянам.     

 Прийнято документи на дозвіл на іміграцію-31, оформлено документи для 
отримання посвідки на тимчасове проживання - 16, оформлено документи для 
отримання посвідки на постійне проживання – 15. 

Продовжено термін перебування в Україні – 7 особам. 
За надані послуги до  бюджету перераховано  1 млн. 650тис. 871гривень, із 

них до місцевого бюджету 1 млн.95 тис. гривень.           
Так, за 10 місяців 2021 року за порушення міграційного законодавства до 

адміністративної відповідальності притягнуто 20 осіб, статтями: 
-ст. 203 ч.1 КУпАП (Порушення іноземцями та особами без громадянства 

правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України)- 
13, 

- ст. 205 КУпАП (Невжиття заходів до забезпечення своєчасної 
реєстрації іноземців і осіб без громадянства) – 7, 

За 10 місяців 2021 року складено 20 адміністративних справ, накладено 
штрафів на суму 28220 грн. 00 коп., штрафи стягнуті.  

За 10 місяців 2021 року було прийнято 7 ( сім) рішень про примусове 
повернення з території України до країн походження відносно іноземців та осіб 
без громадянства, які порушили терміни перебування та 1 (одне) добровільне 
повернення в країну походження. 



 З метою підтримки Коростенського відділу Управління Державної 
міграційної служби  України в Житомирській області підготовлено відповідний 
проект рішення. Програма спрямована на покращення матеріально-технічної 
бази, облаштування та оздоблення приміщення, що сприятиме покращенню 
надання адміністративних послуг для населення.  Орієнтовний обсяг 
фінансування з міського бюджету складає 200, 0 тис.грн. на два роки (2022-
2023р.р.). 

 
  
Начальник Коростенського відділу  
Управління Державної міграційної служби   
України в Житомирській області                                         Петро СЕРГІЄНКО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Довідка 

про погодження проєкту рішення   11 сесії Коростенської міської ради від 
25.11.2021р. «Про затвердження програми підтримки Коростенського 

відділу Управління Державної міграційної служби  України в 
Житомирській області на 2022-2023 роки  » 

 
Проєкт рішення розроблено:  відділом організаційного забезпечення діяльності 
міської ради 
 
Виконавець: Заєць О.К., начальник відділу ОЗДМР, 9-63-16 
 
Доповідає на сесії: Олексійчук О.С.. – секретар міської ради 
 
Доповідає на засіданнях постійних комісій: Олексійчук О.С.. – секретар міської 
ради 
 
Запросити: 
 
Розсилка: -Коростенський відділ Управління Державної міграційної служби  
України в Житомирській області 

- фінансове управління виконавчого комітету міської ради; 
- відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету. 
 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

Найменування посади  (Ініціал імені,  прізвище) (Підпис, дата)   

Зауваження додаються. 

 


