АНАЛІЗ
службової діяльності Першотравневого РВ у місті Чернівцях УДМС України
в Чернівецькій області за період з січня по вересень 2013 року
Паспортна робота
Виконуючи вимоги Закону України «Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в Україні» від 08 січня 2004 року, Закону
України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року та Указу
Президента України від 27 березня 2001 року , Положення про Державну
міграційну службу України, затверджено Указом Президента України від
06.04.2011 року №405/2011 «Питання Державної міграційної служби
України», Положення «Про паспорт громадянина України» , затверджене
Постановою ВР України від 26 червня 1992 року №2503-ХІІ, Порядок
оформлення і видачі паспорта громадянина України, затверджений наказом
МВС України від 13 квітня 2012 року № 320 Першотравневим РВ у
м.Чернівцях продовж січня - вересня 2013 року вживалися організаційні та
практичні заходи щодо оформлення і видачі паспорта громадянина України,
реєстрації та зняття з реєстраційного обліку громадян, набуття громад
виявлення та притягненню до встановленої законодавством України
відповідальності порушників паспортних правил.
Впродовж січня – вересня 2013 року в Першотравневому РВ у місті
Чернівцях отримали паспорти громадянина України 1449 громадян України,
із них:
- вперше – 589 громадян;
- в зв’язку зі зміною прізвища, імені та по-батькові – 446 громадян;
- в зв’язку із втратою паспорта громадянина України – 195
громадян;
- інші – 218 громадян.
Здійснено вклеювання 1630 фотокарток у зв’язку з досягненням
громадянами встановленого ( 25 річного – 917 шт. та 45 річного - 713 шт.)
віку у паспорти громадянина України.
Проводилася робота по реєстрації та зняття з реєстрації громадян, а
саме було зареєстровано за місцем проживання 2311 громадян, 2580
громадян знято з реєстраційного обліку, зареєстровано місце перебування
362 громадян.
Протягом звітного періоду за порушення паспортного режиму складено
522 адміністративних протоколів. Сума накладених та стягнутих штрафів
становить 10054 гривень.
За звітний період до Першотравневого РВ УДМС надійшло 10 заяв на
оформлення справ щодо набуття громадянства України, з них 9 заяв
оформлені відповідно до ч.1 та ч.3 ст.8 Закону України «Про громадянство
України» ( за територіальним походженням) , а 1 заява відповідно до ст.6
Закону України «Про громадянство України» ( на підставі Угоди між
Україною та Киргизькою Республікою ). Надійшли також 2 заяви щодо
прийняття до громадянства України від громадянки Республіки Молдова та
громадянина Республіки Вірменія.

Міграційна робота
Виконуючи вимоги Законів України «Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства» від 22.09.2011 року, «Про імміграцію» від 07.06.2001
року, Постанов Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 року № 150 «Про
порядок продовження строку перебування та продовження або скорочення
строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на
території України» від 28.03.2012 року № 251, «Про порядок оформлення
виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на
тимчасове проживання» наказів МВС України від 25.04.2012 року № 363
«Про затвердження Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства
про
продовження строку перебування
на
території
України»
Першотравневим РВ у місті Чернівцях вживалися організаційні та практичні
заходи по забезпеченню контролю за режимом перебування іноземців та осіб
без громадянства на території України, виявленню та притягненню до
встановленої законодавством України відповідальності порушників Правил
перебування в Україні іноземців.
Усього на обліку в Першотравневому РВ у місті Чернівцях перебуває
364 іноземці, з них 343 осіб постійно проживають на території
Першотравневого району та 31 тимчасово.
Протягом зазначеного періоду Першотравневим РВ УДМС було
продовжено термін перебування 7 іноземцям, а саме громадянці Республіки
Молдова, громадянину Литви, громадянину Казахстану, громадянці
Киргизької Республіки та трьом громадянам Російської Федерації.
Оформлено дозвіл на імміграцію в Україну десяти іноземцям, а саме
громадянці Республіки Казахстан, громадянці Киргизької Республіки,
громадянці Республіки Азербайджан та семи
громадянам Російської
Федерації.
Впродовж січня – вересня 2013 року до відділу надійшли 2 заяви
щодо оформлення запрошеня для отримання візових документів для в’їзду в
Україну.
За вказаний період
працівниками відділу складено 22
адміністративних протоли
за порушення законодавства України про
правовий статус іноземців. Сума накладених та стягнутих штрафів становить
12 тис. 410 грн. Прийнято три рішення про примусове видворення з території
України та одну заборону в’їзду на територію України строком на 3 роки.

Основними завданнями Першотравневого РВ у місті Чернівцях є
реалізація державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у
тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства,
реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством
категорій мігрантів.
Відділ надає наступні адміністративні послуги :
№п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Назва послуги
Видача паспорта
громадянина
України особам,
які досягли 16 –
річного віку
Вклеювання
фотографії до
паспорта
громадянина
України при
досягненні 25-та
45-річного віку

Сума оплати
Паспорт громадянина України
Громадяни, які досягли 16-річного віку та
військовослужбовці, які отримують
паспорт громадянина України вперше,
звільняються від сплати державного мита

Вклеювання фотокарток протягом
місячного терміну здійснюється
безкоштовно.
Якщо вклеювання здійснюється пізніше
ніж через місяць після досягнення
встановленого віку особа притягується до
адміністративної відповідальності за
ст.197 КУпАП ( попередження або штраф
від одного до трьох неоподаткованих
мінімумів доходів громадян ( від 17 до 51
грн.))
Обмін паспорта Оплату послуги не передбачено.
громадянина
Якщо обмін паспорта громадянина
України у
України у зв’язку зі зміною прізвища,
зв’язку зі зміною імені, або по батькові не було здійснено
прізвища, імені, на протязі місячного терміну особа
або по батькові
притягується до адміністративної
відповідальності за ст.197 КУпАП
(попередження або штраф від одного до
трьох неоподаткованих мінімумів
доходів громадян ( від 17 до 51 грн.))
Видача паспорта Державне мито у сумі 34 грн.
громадянина
Відповідальність за порушення
України замість ст.ст.197,198 КУпАП ( попередження або
утраченого,
штраф від одного до трьох
зіпсованого
неоподаткованих мінімумів доходів
громадян ( від 17 до 51 грн.))
Видача паспорта Державне мито у сумі 34 грн.
громадянина
України замість
викраденого
Набуття
громадянства
України

Рахунок

Набуття громадянства
Оплату за набуття громадянства не
передбачено

Першотравневий район
Адмін. штраф
31416542700004

Першотравневий район
Адмін. штраф
31416542700004

Держмито
Першотравневий район
31419538700004
Першотравневий район
Адмін. штраф
31416542700004
Держмито
Першотравневий район
31419538700004

7.

Прийняття до
громадянства
України

Держмито: 0,5 неоподаткованого
мінімуму доходів громадян (8 грн. 50
коп.)

8.

Оформлення та
видача довідки
про реєстрацію
особи
громадянином
України

Вартість адміністративної послуги – 137
грн. 75 коп.

Видача
проїзного
документу
дитини

Вартість послуг-30 грн. 35 коп.
Вартість бланка – 19 грн. 74 коп.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Держмито
Першотравневий район
31419538700004

Послуги ДМС
Отримувач Управління
Державної міграційної
служби України в
Чернівецькій області
Код послуги 026011
р/р 31253272210447
МФО 856135
Видача
Вартість адміністративної послуги – 42
Послуги ДМС
тимчасового
грн. 70 коп.
Отримувач Управління
посвідчення
Державної міграційної
громадянина
служби України в
України
Чернівецькій області
Код послуги 02511
р/р 31253272210447
МФО 856135
Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/ перебування
Реєстрація місця 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів Першотравневий район
проживання
громадян ( 0,85 коп.)
Адмін. штраф
У разі порушення 10 денного терміну
31416542700004
надання заяви про реєстрацію місця
проживання до територіального
підрозділу ДМС передбачається
адміністративна відповідальність за
ст.ст.197,199 КУпАП ( попередження або
штраф від одного до трьох
неоподаткованих мінімумів доходів
громадян ( від 17 до 51 грн.))
Зняття з
Безкоштовно
реєстрації місця
проживання
Реєстрація місця Безкоштовно
перебування
Зняття з
Безкоштовно
реєстрації місця
перебування
особи
Документи громадянина України для виїзду за кордон
Послуги ДМС
Вартість бланка
Отримувач Управління
Державної міграційної
служби України в
Чернівецькій області
Код послуги 027031
р/р 31253272210447
МФО 856135

15.

16.

17

18.

19.

Внесення
відомостей про
дітей у паспорт
громадянина
України для
виїзду за кордон

Вартість послуг – 18 грн. 63 коп.

Послуги ДМС
Отримувач Управління
Державної міграційної
служби України в
Чернівецькій області
Код послуги 030011
р/р 31253272210447
МФО 856135
Надання дозволу Вартість послуг – 195 грн. 31 коп.
Послуги ДМС
на виїзд на
Отримувач Управління
постійне місця
Державної міграційної
проживання з
служби України в
України
Чернівецькій області
Код послуги 027081
р/р 31253272210447
МФО 856135
Документування іноземців та осіб без громадянства
Продовження
Надання послуги – 44 грн. 85 коп.
Послуги ДМС
строку
Державне мито – 1 неоподаткований
Отримувач Управління
перебування на
мінімум доходів громадян (17 грн.)
Державної міграційної
території
служби України в
України
Чернівецькій області
Код послуги 032011
р/р 31253272210447
МФО 856135
Держмито
Першотравневий район
31419538700004
Оформлення
Для фізичних осіб – 56 грн. 52 коп.
Послуги ДМС
запрошень
Для юридичних осіб – 169 грн. 70 коп.
Отримувач Управління
іноземцям та
Державної міграційної
особам без
служби України в
громадянства на
Чернівецькій області
отримання
Код послуги 027061- для
візових
фізичних осіб
документів для
Код послуги 027071- для
в’їзду в Україну
юридичних осіб
за заявами
р/р 31253272210447
фізичних осіб
МФО 856135
або
клопотаннями
юридичних осіб.
Отримання
Надання послуги – 179 грн. 74 коп.
Послуги ДМС
дозволу на
Отримувач Управління
імміграцію
Державної міграційної
служби України в
Чернівецькій області
Код послуги 027041
р/р 31253272210447
МФО 856135

В разі порушення міграційного законодавства іноземці та ОБГ
притягуються до адміністративної відповідальності за ст.203- 206
КУпАП

Першотравневий район
Адмін. штраф
31416542700004

