


Публікацію підготовлено в рамках проекту ООН Жінки «Ґендерна рівність у центрі реформ, миру та 
безпеки» за фінансової підтримки Уряду Швеції.

Офіс ООН Жінки в Україні висловлює вдячність Службі Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України за участь у підготовці публікації серії ґендерних профілів областей 
України. Інформацію надано обласними державними адміністраціями та Київською міською державною 
адміністрацією на доручення Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
України.

Висловлені у цьому виданні погляди не обов’язково відображають позицію структури ООН Жінки, 
Організації Об’єднаних Націй та будь-якої з її асоційованих організації.

Надруковано за фінансової підтримки Уряду Швеції.

ООН Жінки є структурою ООН, яка працює над питаннями ґендерної рівності та розширенням прав і 
можливостей жінок. Світовий лідер у питаннях, які стосуються жінок та дівчат, організація ООН Жінки була 
заснована з метою покращення реалізації їх потреб у всьому світі.

ООН Жінки підтримує держави-члени ООН у встановленні світових стандартів для досягнення ґендерної 
рівності та співпрацює з представниками урядів і громадянського суспільства щодо розробки законів, 
стратегій, програм та послуг, необхідних для реалізації цих стандартів. Організація виступає за рівноправну 
участь жінок у всіх аспектах життя і зосереджується на п’яти пріоритетних цілях: зростання лідерства жінок 
та їх активна участь у процесах розвитку; боротьба з насильством щодо жінок; залучення жінок до всіх 
аспектів у процесах розбудови миру та безпеки; розширення повноважень жінок в економічній сфері; 
надання пріоритетності питанням ґендерної рівності в державному плануванні та бюджетуванні. Окрім того, 
ООН Жінки координує та підтримує систему ООН у питаннях покращення ситуації з ґендерною рівністю.
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ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ
Жінки складають більше половини населення – 52,7%. Загалом по області кількість чоловіків переважає 
кількість жінок у віковій групі 0-14 років, а у віковій групі 65 років і старше жінки становлять 65,66%. У 
віковій групі 15-64 роки жінки складають 51,66% у міських поселеннях і 49,29% у сільській місцевості.

Середній вік жінок і чоловіків збільшився за період 2014-2017 рр. на 0,3 р. і склав у 2017 р. для чоловіків 
– 37 років, для жінок – 42 роки.

Середня очікувана тривалість життя у 2017 р. серед чоловіків на 9,39 років менша, ніж у жінок у міських 
поселеннях і на 10,59 років менша у сільській місцевості. Вона вища у міських поселеннях і у жінок
(78,86 р. проти 77,78 р. у сільській місцевості), і у чоловіків (69,47 р. проти 67,19 р. у сільській місцевості).

РОЗПОДІЛ ПОСТІЙНОГО НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ ЗА СТАТТЮ, ВІКОМ ТА ТИПОМ ПОСЕЛЕННЯ 
(станом на 01.01.2018 р.)

(осіб)

Вік, років
міські поселення сільська місцевість

чоловіки жінки чоловіки жінки

0-14 122 627 116 552 89 776 85 120

15-64 513 804 549 069 338 138 328 616

65 і старше 76 349 140 760 49 855 100 572

Станом на 01.08.2018 р. у Львівській області було зафіксовано 2’505’969 осіб, у тому числі 1’106’639 осіб, 
які проживають у містах обласного значення (Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Самбір, 
Стрий, Трускавець) і 1’399’330 осіб проживає в інших населених пунктах.

СЕРЕДНІЙ ВІК НАСЕЛЕННЯ З РОЗПОДІЛОМ ЗА СТАТТЮ ТА ТИПОМ ПОСЕЛЕННЯ
(станом на 01.01.2018 р.)

(років)

Рік Тип поселень
Середній вік

Обидві статі чоловіки жінки

2014
міські поселення 39,3 37 41,4

сільська місцевість 39,5 36,8 42

2015
міські поселення 39,5 37,2 41,5

сільська місцевість 39,5 36,8 41,9

2016
міські поселення 39,6 37,3 41,7

сільська місцевість 39,5 36,9 41,9

2017
міські поселення 39,8 37,4 41,9

сільська місцевість 39,6 37 42

СЕРЕДНЯ ОЧІКУВАНА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ПРИ НАРОДЖЕННІ ЗА
СТАТТЮ ТА ТИПОМ ПОСЕЛЕННЯ

(станом на 01.01.2018 р.)
(років)

Міські поселення Сільська місцевість

обидві статі чоловіки жінки обидві статі чоловіки жінки

74,31 69,47 78,86 72,29 67,19 77,78
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ҐЕНДЕРНИЙ ПРОФІЛЬ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ
Кількість економічно активних чоловіків більша на 6,6% за кількість економічно активних жінок у 2017 р. 
Кількість економічно активних жінок збільшилась  у 2017 р. порівняно з 2016 р. на 1,94%, тоді як кількість 
економічно активних чоловіків зменшилась за цей же період на 1,4%.

Рівень економічної активності чоловіків вищий ніж у жінок у всіх вікових групах. Ґендерний розрив 
склав 13,5% у 2016 р. на користь чоловіків. Найвищим ґендерний розрив був у віковій групі 25-29 років і 
становив 21,8%, а також 18,8% у віковій  групі 30-34 роки. Найнижчим був 2,1% у віковій групі 40-49 років.

Найвищою економічна активність серед жінок була у вікових групах 40-49 років (81,2%) та 35-39 років 
(79,1%), найнижчою – у вікових групах 60-70 років (4,8%) та 15-24 роки (32,4%). Найвищою економічна 
активність серед чоловіків була у вікових групах 30-39 років (90,85%) та 25-29 років (90,1%), найнижчою, 
як і в жінок, – у вікових групах 60-70 років (9,6%) та 15-24 років (39,1%).

Рівень безробіття серед чоловіків вищий, ніж серед жінок на 2,3%, у 2016 р. Загалом він був вищий у жінок 
вікової групи 15-29 років, у всіх нших вікових групах рівень безробіття вищий серед чоловіків. Серед 
чоловіків найвищим рівень безробіття був у вікових групах 15-24 роки (29,3%) та 40-49 років (8,5%). Серед 
жінок він був найвищим у вікових групах 15-24 роки (34,9%) та 25-29 років (6,1%). Серед чоловіків якраз у 
віковій групі 25-29 років рівень безробіття був найнижчим (5%). Серед жінок найнижчий рівень безробіття 
зафіксовано в віковій групі 50-59 років (1,5%).

Серед причин незайнятості найпопулярнішою для чоловіків є звільнення за власним бажанням (19,3%), а 
для жінок - непрацевлаштовані після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації (15,8%).

Розрив у середньомісячних заробітних платах жінок і чоловіків на 2017 р. становив 19,2%. Він виріс 
порівняно з 2016 р. на 3,9%. Суттєва різниця у розмірах заробітної плати жінок та чоловіків зафіксована на 
підприємствах з добування кам’яного та бурого вугілля; в установах, які здійснюють фінансову та страхову 
діяльність; на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства; в організаціях з інформації та 
телекомунікацій (на 51,7%-26,7%).

ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ З РОЗПОДІЛОМ ЗА СТАТТЮ ТА ТИПОМ  ПОСЕЛЕНЬ 
(станом на 01.01.2018 р.)

(тис. осіб)

чоловiки 

жiнки 

сiльської мiсцевостi 

мiських поселень 

2017 

2016 

2015 

2014 

 
у працездатному віці 

1 119,70 
1 116,90 
1 116,50 

1 101,60 

605,8 
614,4 
615,1 
614,7 

530,8 
520,5 
519,6 
520,7 

413,8 
411 
402,8 
412,2 

722,8 
723,9 
731,9 

723,2 
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РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ З РОЗПОДІЛОМ ЗА
СТАТТЮ ТА ВІКОВИМИ ГРУПАМИ

(станом на 01.01.2017 р.)
(у % до населення відповідної вікової групи)

2005 2010 2015 2016

жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки

Усього 56,5 66,2 58,5 67,6 53,8 67,5 54,1 67,6

у тому числі у віці, років

15-24 30,8 42,1 31,7 37,4 29,5 39,3 32,4 39,1

25-29 70,0 84,6 71,8 88,6 70,1 88,5 68,3 90,1

30-34 79,0 85,3 76,7 86,4 71,2 92,3 72,0 90,8

35-39 79,0 85,6 82,4 87,9 80,5 90,6 79,1 90,9

40-49 80,6 79,0 84,1 84,4 81,9 84,4 81,2 83,3

50-59 55,4 74,7 58,6 73,4 57,2 73,1 57,7 74,4

60-70 25,6 33,6 24,2 29,3 4,3 8,9 4,8 9,6

БЕЗРОБІТНЕ НАСЕЛЕННЯ ЗА ПРИЧИНАМИ НЕЗАЙНЯТОСТІ З
РОЗПОДІЛОМ ЗА СТАТТЮ У 2016 Р.

(тис. осіб)

Усього Жінки Чоловіки

Усе безробітне населення у віці 15-70 років, у тому числі за причинами незайнятості 87,9 33,9 54,0

вивільнені у зв’язку з реорганізацією, ліквідацією, конверсією виробництва, скорочення штатів 17,0 4,5 12,5

звільнені за власним бажанням 32,4 13,1 19,3

демобілізовані з військової строкової служби — — —

непрацевлаштовані після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 33,8 15,8 18,0

інші 4,7 0,5 4,2

РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ (ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ МОП) ЗА ВІКОВИМИ ГРУПАМИ 
(станом на 01.01.2017 р.)

(% до економічно активного населення за статтю)
2005 2010 2015 2016

жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки

Усього, по роках 8 9,5 6,7 8,9 7,1 9,1 6,5 8,8

15-24 15,9 20,6 17,4 21,2 27,7 28,7 34,9 29,3

25-29 9,2 11,5 12,3 11,6 8,8 7,2 6,1 5

30-34 6,3 2,7 5 9,6 8,1 9,8 1,8 6,2

35-39 7,7 10,3 5,6 8,6 5 4,8 3,8 6,2

40-49 10,5 8,9 4 6,1 4,1 8,2 5,1 8,5

50-59 1,9 6,1 4,9 4,1 2,3 4,3 1,5 6,4

60-70 - 0,4 - - - - - -
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ҐЕНДЕРНИЙ ПРОФІЛЬ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА В ОБЛАСТІ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ
(станом на 01.01.2017 р.)

(грн.)

РОЗРИВ В СЕРЕДНІЙ ЗАРОБІТНІЙ ОПЛАТІ ПРАЦІ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ
(%)

17,9% 
21,4% 

Розрив в оплаті праці

22,8%
19,6% 19,2% 19,9% 

15,3% 
19,2% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

У 2017 р. збереглася диспропорція в оплаті праці чоловіків і жінок. Серед видів економічної діяльності 
рівень оплати праці жінок був на 19,2% нижчим, ніж у чоловіків. Суттєва різниця у розмірах заробітної 
плати жінок та чоловіків зафіксована на підприємствах з добування кам’яного та бурого вугілля; в 
установах, які здійснюють фінансову та страхову діяльність; на підприємствах сільського, лісового та 
рибного господарства; в організаціях з інформації та телекомунікацій (на 51,7%-26,7%).
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
Коефіцієнт народжуваності жінок вікової групи 15-19 років зменшується щороку: з 20,5 у 2014 р. до 15,2 
у 2017 р.

Кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД чоловіків і жінок збільшується щорічно. Протягом
2014-2017 рр. вона зросла на 23,59% (з них чоловіків на 24,23%, жінок на 22,53%). Кількість чоловіків з 
числа ВІЛ-інфікованих  та хворих на СНІД склала 62,61% у 2017 р.

Серед померлих від навмисних самоушкоджень у 2017 р. 82,09% становили чоловіки. Кількість померлих 
від навмисних самоушкоджень чоловіків знизилась на 26,17% протягом 2014-2017 рр. Тоді як кількість 
жінок, які скоїли самогубство виросла на 12,5% за цей самий період.

Смертність жінок від причин, що пов’язані з вагітністю та пологами, впала з 2014 р. до 2017 р. на 5,21.

КОЕФІЦІЄНТ НАРОДЖУВАНОСТІ ЖІНОК ВІКОВОЇ ГРУПИ 15-19 РОКІВ
(кількість живонароджених на 1000 жінок відповідного віку)

 
2014 2015 2016 2017 

20,5 18,7 17,5 15,2 

КІЛЬКІСТЬ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ТА ХВОРИХ НА СНІД З РОЗПОДІЛОМ ЗА СТАТТЮ
(станом на І півріччя 2018 р.)

(осіб)

2730 2993 3263 3573 3621 
 

1695 1854 2047 2237 2279 

1035 1139 1216 1336 1342 

2014 2015 2016 2017 І-е півр. 2018 

Всього 

Чоловіки 

Жінки

РОЗПОДІЛ ПОМЕРЛИХ ВІД НАВМИСНИХ САМОУШКОДЖЕНЬ ЗА СТАТТЮ
(станом на 01.01.2018 р.)

(осіб)

149 140 148 
120 116 134 

110 

21 20 32 24 

170 

Всього 

Чоловіки 

Жінки 

2014 2015 2016 2017 

РОЗПОДІЛ ВИПАДКІВ СМЕРТІ ЗА СТАТТЮ ТА ОСНОВНИМИ ПРИЧИНАМИ СМЕРТІ
(станом на 01.01.2018 р., за даними Державної служби статистики України)

Серед зазначених причин смерті хвороби кровообігу складають 89% у 2017 р. Чоловіки в середньому в 
7 разів частіше помирають від туберкульозу та хвороб, зумовлених ВІЛ, ніж жінки. Серед померлих від 
злоякісних новоутворень органів дихання і грудної клітини в 2017 р. 84% склали чоловіки.
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ҐЕНДЕРНИЙ ПРОФІЛЬ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Чоловіки в середньому в 4,5 разів частіше помирають від зовнішніх причин (здебільшого від транспортних 
нещасних випадків, дії алкоголю та навмисних самоушкоджень). В 2017 р. серед померлих від навмисних 
самоушкоджень 82% складали чоловіки. 

(осіб)
2014 2015 2016 2017

жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки

Усього померлих від усіх причин 16 308 16 142 16 494 16 375 16 201 16 062 16 088 15 999

у тому числі від

деяких інфекційних та паразитарних хвороб 106 424 94 391 65 327 89 349

з них від

туберкульозу 39 229 35 221 20 184 30 193

хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) 32 97 35 91 19 68 32 86

новоутворень 1 890 2 526 1 831 2 482 1 936 2 629 1 900 2 472

з них від

злоякісних новоутворень губи, ротової порожнини і глотки 15 147 27 153 23 162 23 176

злоякісних новоутворень органів дихання та грудної клітки 84 557 80 545 84 590 97 523

меланоми та інших злоякісних новоутворень шкіри 27 35 42 39 37 25 36 31

злоякісного новоутворення молочної залози 348 3 347 5 380 1 377 4

злоякісних новоутворень жіночих статевих органів 351 363 359 369

злоякісних новоутворень сечових органів 24 295 16 288 28 337 13 318

злоякісних новоутворень головного мозку та інших частин 
центральної нервової системи 53 57 54 62 58 80 67 67

хвороб системи кровообігу 11 570 9 342 11 585 9 606 10 938 9 081 10 861 9 152

хвороб органів дихання 349 671 313 636 324 669 275 565

хвороб органів травлення 387 761 362 756 403 730 387 794

природжених вад розвитку, деформації та хромосомних 
аномалій 49 51 51 54 42 49 49 39

зовнішніх причин 281 1 357 280 1 303 345 1 372 304 1 412

з них від

транспортних нещасних випадків 57 221 66 249 95 245 71 285

випадкових утоплень 19 87 11 63 9 57 7 75

нещасних випадків спричинених дією диму, вогню та 
полум’я 15 29 14 25 13 35 12 36

випадкового отруєння та дії алкоголю 19 135 20 131 24 151 20 158

навмисного самоушкодження 21 149 20 120 32 116 24 110

наслідків нападу з метою убивства чи нанесення 
ушкодження 15 49 10 35 18 33 11 27

СМЕРТНІСТЬ ЖІНОК ВІД ПРИЧИН, ЩО ПОВ`ЯЗАНІ З ВАГІТНІСТЮ, ПОЛОГАМИ ТА 
УСКЛАДНЕННЯМИ ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ

(станом на І півріччя 2018 р.)
(на 100 тис. народжених живими)

 

11,06 

8 8,85 

3,58 

13,21

2014 2015 2016 2017 І-е півр. 2018 
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ОСВІТА
(станом на І півріччя 2018 р.)

Загальна кількість навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації – 23 заклади.

Серед 23 керівників навчальних закладів 3-4 рівня акредитації є лише одна жінка, що становить 4,3%; 
серед викладачів також переважають чоловіки (57%).

Кількість викладачів з розподілом за статтю: 4’650 жінок, 6’241 чоловік.

Кількість та назва ВНЗ, де викладаються ґендерні курси (спецкурси), станом на 01.07.2018 р.:
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Національний університет “Львівська політехніка”;
- Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
- Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
- Львівський державний університет внутрішніх справ;
- ВНЗ “Український католицький університет”;
- Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України.

ПРЕДСТАВНИЦТВО ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ В 
ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ
Станом на І півріччя 2018 р. кількість об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в області – 36, кількість 
жінок та чоловіків депутатів ОТГ – 9.

У 35 ОТГ, в яких відбулися вибори, співвідношення депутатів складає: жінок – 233, чоловіків – 498.

Серед голів ОТГ 25% жінок; серед депутатів ОТГ жінок майже 32%. В 4 ОТГ кількість депутатів за ознакою 
статі рівна, в 2 ОТГ кількість депутатів жінок переважає. В обласній раді кількість жінок-депутаток 4 
скликання становила 4,5%, але показник виріс до 16,6% в 5 скликанні.

РОЗПОДІЛ ГОЛІВ ОТГ ЗА СТАТТЮ
(станом на І півріччя 2018 р.)

(осіб)
Всього Чоловіків Жінок 

36
27

9

РОЗПОДІЛ ДЕПУТАТІВ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЗА СТАТТЮ
(у динаміці 2014-2018 рр.)

(осіб)

106 70 Жінки-депутати ЛОР 

Чоловіки-депутати ЛОР 
5 14 

VI скликання VII скликання 
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ҐЕНДЕРНИЙ ПРОФІЛЬ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ (ВПО) ТА УЧАСНИКИ/ЦІ АНТИТЕРИРОРИСТИЧНОЇ 
ОПЕРАЦІЇ (АТО)

Серед ВПО, зареєстрованих в області у 2017 р., частка жінок склала 59,21%, з них з  інвалідністю 2,56%. 
Кількість внутрішньо переміщених жінок збільшилась на 17,86%, а внутрішньо переміщених чоловіків – на 
27,47% протягом 2015-2017 рр.

Кількість жінок-ветеранок АТО склала 2% від загальної кількості ветеранів станом на 2017 р. Взяли участь 
у програмах реабілітації та реінтеграції 6,19% жінок-ветеранок та 8,45% чоловіків-ветеранів.

Станом на 01.10.2018 р. в області проживають: понад 12’5 тисяч учасників антитерористичної операції, з 
яких: понад 11 тисяч демобілізованих учасників.

В області діє Комплексна програма соціальної підтримки у Львівській області  учасників АТО та їхніх родин, 
бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 рр. (рішення обласної ради 
від 05.12.2017 р. № 552). Фінансовий ресурс на 2018 р. – 27’092 тис. грн з обласного бюджету. Однак, 
єдиний захід, який стосується проведення реабілітації та реінтеграції це “надання адресної допомоги на 
реабілітацію або санаторно-курортне лікування інвалідів війни І, ІІ, ІІІ груп з числа осіб, які брали участь в 
антитерористичній операції та Революції Гідності”. Розраховано на 231 особу у 2018 р.

КІЛЬКІСТЬ ВПО, ЗАРЕЄСТРОВАНИХ В ОБЛАСТІ
(станом на 01.01.2018 р.)

(осіб)
2015 2016 2017

ч ж ч ж ч ж

Кількість ВПО, зареєстрованих в області, у т.ч.: 1972 3242 2236 3369 2719 3947

- жінок, з них 3242 3369 3947

- жінок з інвалідністю 83 93 101

- дітей, з них 593 625 725 838 795 981

- дітей з інвалідністю 11 14 7 15 13 11

ЖІНКИ-ВЕТЕРАНКИ
(станом на 01.01.2018 р.)

(осіб)
2014 2015 2016 2017

ч ж ч ж ч ж ч ж

Загальна кількість ветеранів АТО, зареєстрованих 
в області, у т.ч.:

2404 4 7793 97 6077 138 5512 113

- які скористалися програмами
реабілітації та реінтеграції

532 1 1338 13 466 7

ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ПРАВОСУДДЯ

КІЛЬКІСТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ЗАЯВ, ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ВЧИНЕНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА 
ІНШІ ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ

(станом на 01.01.2019 р., за даними Національної поліції.)
(осіб)

8249 8595 9097 

 

4543 5539 

2014 2015 2016 2017 2018 
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Кількість та перелік закладів, які надають допомогу особам, постраждалим від домашнього насильства, у т.ч. із 
зазначенням кількості місць:

- Центр соціально-психологічної допомоги у Львівській області. Заклад діє безкоштовно   як цілодобовий 
стаціонар, надає одноразові соціальні послуги, а в разі потреби – комплекс соціальних послуг особам 
до 35 років і сім’ям із дітьми. Кількість місць – 15;

- Притулок для дітей служби у справах дітей Львівської ОДА. Цілодобовий режим роботи. Кількість 
місць – 50;

- Громадська організація “Центр “Жіночі перспективи”. Різнопланова допомога жінкам та чоловікам, 
які постраждали від насильства, торгівлі людьми, навчально-консультативні послуги. Місць для 
стаціонару немає;

- Благодійний фонд “Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії Української Греко- Католицької церкви”. 
Місць для стаціонару немає;

- Благодійний фонд “Карітас-Львів УГКЦ”. Психологічні, інформаційні, юридичні послуги. Місць для 
стаціонару немає;

- Благодійний фонд “Карітас-Сокаль УГКЦ”. Психологічні, інформаційні, юридичні послуги;
- Благодійна організація “Фонд “Горіховий дім”. Психологічні, інформаційні, юридичні послуги, 

працевлаштуванн.

КІЛЬКІСТЬ ЗАСУДЖЕНИХ ЗА ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ЗЛОЧИНІВ, ОСІБ
(станом на 01.01.2017 р.) 

(осіб)
2010 2015 2016

жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки

Усього 813 4878 584 4027 481 3119

у тому числі

умисні вбивства (та замахи) 5 51 6 29 3 17

умисні тяжкі тілесні ушкодження 12 66 4 30 8 35

зґвалтування (та замахи) - 18 - 5 - 1

крадіжки 190 1622 273 1611 257 1394

грабежі 25 423 22 237 10 206

розбій 3 85 - 58 1 31

шахрайство 40 115 27 125 24 96

хуліганство 13 269 3 101 7 76

хабарництво злочини, пов’язані з 3 25 11 39 3 31

наркотиками 211 653 72 213 44 135
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ҐЕНДЕРНИЙ ПРОФІЛЬ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РЕАЛІЗАЦІЯ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В ОБЛАСТІ
ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ

№ Назва документу Дані документу Посилання в інтернеті

1
Заходи на виконання Державної соціальної 
програми забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на період до 
2021 р. в області.

Розпорядження голови 
облдержадміністрації від 
13.08.2018 р. № 813/0/5-18

https://loda.gov.ua/upload/
doc/2018/08/ 813_1534229770.pdf

2

Заходи на виконання Національного плану 
дій з виконання резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 “Жінки. Мир. Безпека” на період 
до 2020 р. в області (в новій редакції).

Розпорядження голови 
облдержадміністрації від 
18.03.2019 р. № 220/0/5-19

https://loda.gov.ua/upload/
doc/2019/03/ 220_1552918484.zip

3

Комплексна програма соціальної підтримки 
у Львівській області учасників АТО та 
їхніх родин, бійців- добровольців АТО, 
а також родин Героїв Небесної Сотні  на 
2018-2020 рр.

Рішення Львівської 
обласної ради від 
05.12.2017 р. № 552

http://gw1.oblrada.lviv.ua/rada/
rishennial or.nsf/52889c345440ab-
40c2257b55007 e8f51/2a374ef-
f903ef330c22581f400506 
12b?OpenDocument

4

Заходи з реалізації в області Національного 
плану дій з виконання рекомендацій, 
викладених у заключних зауваженнях 
Комітету ООН з ліквідації дискримінації 
щодо жінок до восьмої періодичної 
доповіді України про виконання Конвенції 
про ліквідацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок на період до 2021 р.

Розпорядження голови 
облдержадміністрації від 
18.03.2019 р. № 221/0/5-19

https://loda.gov.ua/upload/
doc/2019/03/ 221_1552918657.zip

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ҐЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ

2016 2017 2018

план факт план факт план факт

Сума виділених коштів з обласного бюджету (тис.грн.) 5 5 10 10 90 78

з них сума коштів на підтримку діяльності ГО, які працюють з ґендерною 
тематикою 5 5

Кількість та посади працівників, відповідальних за реалізацію ґендерної політики в структурі 
облдержадміністрації (ОДА) (станом на 01.08.2018 р.): всього 6 працівників, з них: заступник голови ОДА, 
директор департаменту соціального захисту населення, начальник управління з питань праці та сімейної 
політики департаменту, начальник відділу сімейної політики у складі управління, спеціаліст відділу.

Ґендерних радників/консультантів у голови ОДА немає.

Моніторинг та оцінка реалізації політики рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в області не 
проводились.

ҐЕНДЕРНИЙ АУДИТ

В області впроваджується проект “Ґендерне бюджетування в Україні”, що реалізується Міністерством 
фінансів України за сприяння Шведського агентства міжнародного розвитку (SIDA).

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12.01.2017 р. № 26/0/5-17 створено робочу 
групу для впровадження в області проекту “Ґендерне бюджетування в Україні”.

В межах проекту проведено ґендерний бюджетний аналіз програм, які фінансуються з місцевих бюджетів у 
сфері освіти:

– розвитку професійно-технічної освіти;
– підготовки кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації, надання позашкільної 

освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми;
– надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами- інтернатами, школами 
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та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку;

– надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з 
поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки 
і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною 
підготовкою.

Соціальне замовлення в області виконує Благодійна організація “Благодійне товариство “Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” м. Львів” - 793 тис. грн.

КООРДИНАЦІЯ ТА ІНФОРМУВАННЯ

На обласному рівні забезпечувалась робота міжвідомчої координаційної ради з питань сімейної, ґендерної 
політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми при обласній державній адміністрації, 
відповідно до розпорядження голови ОДА від 19.08.2014 р. № 392/0/5-14 “Про утворення Координаційної 
ради з питань сімейної, ґендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми 
при обласній державній адміністрації”, з 18.02.2019 р. Координаційна рада з питань сімейної політики при 
Львівській обласній державній адміністрації відповідно до розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 18.02.2019 р. № 115/0/5-19

До складу ради входить 30 осіб, з них: жінок – 12, чоловіків – 18.

Львівською обласною державною адміністрацією не надано інформацію за такими пунктами:
– Кількість звернень в органи місцевого самоврядування про факти дискримінації за ознакою статі (у 

динаміці 2014-2018 рр.);
– Кількість звернень в правоохоронні та судові органи області про факти дискримінації за ознакою 

статі, у т.ч. кількість справ, розглянутих у суді, за фактом дискримінації за ознакою статі (у динаміці 
2014-2018 рр.).
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ҐЕНДЕРНИЙ ПРОФІЛЬ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Для нотаток.





Публікацію підготовлено  в рамках проекту 
ООН Жінки  «Ґендерна рівність у центрі 
реформ, миру та безпеки» за фінансової 
підтримки Уряду Швеції.


