
Пояснювальна записка 

до проекту рішення  31 сесії Коростенської міської ради від 23.05.2019р. 

«Про затвердження програми підтримки Коростенського 

районного відділу Управління Державної міграційної 

служби України в Житомирській області на 2019-2020 роки» 

 

Головним пріоритетом ДМС є дотримання прав людини та підвищення 

рівня задоволеності громадян процесом отриманням адміністративних послуг. 

Втілюючи євроінтеграційні процеси, працівниками Коростенського РВ 

спільно із правоохоронними органами, за підтримки органів місцевої влади, 

виконуються завдання відповідно своїх посадових обов’язків, надаючи 

адміністративні послуги населенню, контролюючи міграційну ситуацію на 

обслуговуємій території.  

     Продовжується реформа роботи  ДМС  у сфері документування, подальше 

удосконалення законодавства, розвиток співпраці із ЦНАП  та впровадження 

новітніх технологій. 

          В підрозділі встановлено та функціонує пять  станції  із встановленим 

спеціальним  програмним забезпеченням, для виготовлення біометричних 

документів. 

   З початку року документовано 2108 осіб новими біометричними  

паспортами громадянина України для виїзду за кордон, та 1196 осіб 

біометричним паспортом громадянина України у вигляді ID – картки. 

За надані послуги до  бюджету перераховано близько  720000 гривень, з 

них 504000 гривень до місцевого бюджету. 

З приводу отримання біометричних паспортів громадянина України для 

виїзду за кордон до Коростенського РВ звертаються громадяни не залежно від 

місця проживання та  перебування. 

  За  4  місяці  2019 року до Коростенського РВ звернулося  27 іноземних  

громадян, з них за  надання дозволу на імміграцію - 3, документовано  9  

посвідками на постійне проживання  на території України, набуло громадянства 

України 9 осіб. 

Разом із тим виявляються  порушення  законності перебування іноземців 

на території  України. Тільки  за 3 місяці поточного року виявлено 16 порушень 

за незаконне перебування іноземців на території України, відносно яких 

складено за ст. 203 КУпАП (Порушення іноземцями правил перебування в 

Україні)  16 протоколів. 

За порушення з боку громадян України, які надали можливість 

незаконного перебування іноземців на території України притягнуто 9 осіб за 

ст. 205 КУпАП (Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації 

іноземців в Україні) , 2 особи за ст. 204 КУпАП (Порушення порядку 

працевлаштування іноземців) також за надання житла іноземцям, які незаконно 

перебувають на території України притягнуто 1 особу за ст.206 КУпАП.  

Накладено та стягнуто штрафів на загальну суму 34340 грн. 

Відносно 7 іноземних громадян прийнято рішення про примусове 

повернення до країни походження. 



 Програма спрямована на покращення матеріально-технічної бази, що 

сприятиме покращенню надання адміністративних послуг для населення, 

облаштування та оздоблення приміщення.   

              

 

 

Начальник  Коростенського  РВ                                            П.В.Сергієнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


