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На запит від 15.11.2020 (вх. № ЗПІ/П-1528-20) Державна служба статистики 
надає в електронному форматі статистичну інформацію щодо:

рівня освіти населення України, в тому числі Львівської області (за даними 
останнього Всеукраїнського перепису населення, проведеного у 2001 році);

розподілу населення у віці 15 років і старше, що має освіту, за статтю та віком 
Львівської області (за даними перепису населення 1989 року);

кількості померлих від навмисного самоушкодження за Міжнародною 
статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я 
Десятого перегляду (МКХ-10) у Львівській області за 2019 рік (за даними 
державного статистичного спостереження "Природний рух населення 
(народження, смерті, шлюби, розірвання шлюбів");

розподілу населення за рівнем освіти за регіонами, у тому числі у Львівській 
області, за 2019 рік (за даними державного статистичного спостереження 
"Обстеження умов життя домогосподарств").

Надану статистичну інформацію оприлюднено на офіційному вебсайті 
Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Статистична інформація"/"Публікації": 
"Доходи та умови життя"/статистичний збірник "Соціально-демографічні 
характеристики домогосподарств України у 2019 році"; "Населення та міграція"/ 
статистичні збірники "Населення України" та "Природний рух населення України", 
а також у розділі "Населення України": "Банк даних"/"Всеукраїнський перепис 
населення"/"Банк даних" та "Всеукраїнський перепис населення"/"Перепис 
2001"/"Публікації"/статистичний збірник "Рівень освіти населення України"; 
"Демографічні процеси і відтворення населення"/"Смертність"/"Кількість 
померлих за статтю, віковими групами та причинами смерті по регіонах".

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Разом із тим зазначаємо, що, згідно із Законом України "Про державну 
статистику", органи державної статистики здійснюють збирання та опрацювання 
статистичної інформації відповідно до методологічних положень з організації 
державних статистичних спостережень та згідно з переліком робіт, періодичністю, 
у розрізі та в терміни, що передбачені планом державних статистичних 
спостережень (далі – план) на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету 
Міністрів України. Планом та методологічними положеннями з організації 
державних статистичних спостережень щодо обстеження умов життя 
домогосподарств узагальнення даних по районах, а також збір та формування 
органами державної статистики інформації щодо правопорушень не передбачені.

Водночас повідомляємо, що, відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України 
"Про доступ до публічної інформації", запит направлено для розгляду за 
належністю та надання відповіді запитувачу в межах повноважень до Офісу 
Генерального прокурора.

Додатки: 1. Файл "додаток.zip" на першу адресу.
Додатки: 2. Файл "запит_1528.zip" на другу адресу.

Директор департаменту
поширення інформації та комунікацій                                Олена ВИШНЕВСЬКА
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