МІГРАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
Головного управління ДМС України у Львівській області
1. Інформація про орган ДМС
юридична і поштова адреса: 79005, м. Львів,
вул. Руданського, 3;
фізична адреса Управління з питань
громадянства, реєстрації та роботи з
громадянами тимчасово окупованої території
України та Управління у справах іноземців та
осіб без громадянства: 79000, м. Львів, вул.
Словацького, 1
1.2 Т.в.о.начальника Дашавець І.Я.
телефон робочий: (032) 261-49-02
1.3 загальна чисельність працівників:
271 од.
1.3.1 у т.ч. апарат:
105 од.
1.4 кількість територіальних
29 шт.
підрозділів:
1.5 кількість вузлів ДІС:
25 шт.
1.6 кількість центрів надання
31 шт.
адміністративних послуг:
1.7 навантаження на 1 працівника:
10318
осіб/од.
1.8 кількість ПТПІ/ПТРБ:
0/0 шт.
1.1

2. Територія обслуговування

- 21,8 тис. км2

3. Кількість населення
3.1 у т.ч. кількість населення:
3.1.1 міського
3.1.2.сільського
3.2 у т.ч. іноземних громадян та ОБГ, які:
3.2.1 постійно проживають на території регіону
3.2.2 тимчасово проживають на території регіону
3.3 у т.ч. кількість іноземних громадян та ОБГ, які:
3.3.1 отримали статус біженця
3.3.2 потребують додаткового/тимчасового захисту

- 2538,4 тис. осіб
- 2538,4 тис. осіб
– 1545,0 тис. осіб
– 992,6 тис. осіб
- 8,711 тис. осіб
– 5,966 тис. осіб
– 2,745 тис. осіб
- 68 особи
– 47 осіб
– 21/0 осіб

4. Наявність державного кордону з країнами
4.1 назва країни
4.2 кількість пунктів перетину державного кордону

- Республіка Польща
- 8 шт.

5. Національний склад населення
5.1 Деталізація інформації щодо національного складу населення

Національність
українці

Показник вагомості
% до
Кількість
загальної
осіб
кількості
94,7
2402700

Наявність етнічного утворення
(громада, діаспора)

2
росіяни

92565

3,55

поляки

18948

0,83

євреї

5437

0,21

білоруси

2212

0,08

вірмени

1139

0,04

молдавани

781

0,03

цигани

769

0,03

татари

680

0,03

німці

648

0,02

інші

11744

0,45

6. Релігійна мапа
6.1 домінуюча релігія
6.2 релігійні громади
6.3 культові споруди

Російське товариство ім.. О. Пушкіна;
Координаційна рада російських общин і
організацій Львівщини; Українське
товариство російської культури ім. А.
Сахарова;
Товариство польської культури
Єврейський Благодійний фонд "ХеседАр’є"; Єврейське товариство ім. ШоломАлейхема; Єврейське агентство Галичини
"Сохнут-Україна"; Львівська обласна
об’єднана єврейська община "Золота
троянда"; Галицьке єврейське земляцтво.
Білоруська община Львівської області;
Білоруське національно-культурне
товариство.
Львівське обласне вірменське культурне
товариство "Гай"; Львівська вірменська
громада "Ахпюр".

Львівське обласне німецьке товариство
"Дойчес Гайм", діє з 1988; Львівська
міська організація "Німецький сеньйор
клуб"; Львівське молодіжне товариство
"Дойчес Югенд"; Центр Німецької
Культури Львівської області; Львівська
обласна молодіжна організація "Німецька
молодь".
Ческа беседа, діє з 1876; Львівська філія
Товариства литовців України "Медейна",
діє з 1993; Грецька община Львівської
області "Еллінес"; Західно-українське
Грецьке національно-культурне товариство
ім. К.Корніяктоса, діє з 1993; Грецький
благодійний фонд "Панагія"; ЗахідноУкраїнський нідерландський клуб;
Львівська обласна організація духовної
культури Далекого Сходу; Львівська
обласна громадська організація
"Арабський Культурний Центр".

- греко-католицька, 52 % від загальної кількості громадян
- 2931 шт.
- 2165 споруд.

3
7. Основні сфери господарства, у яких використовується праця мігрантів
7.1. деталізована інформація щодо використання праці іноземців
Кількість іноземців, які отримали
дозвіл на працевлаштування

Промислові
підприємства

Сільське
господарство

Наука та освіта

Торгівля

Сфера
обслуговування

Будівництво

Інше

270

із них задіяні в галузях (сферах)

53

13

4

44

60

14

82

8. Навчання іноземних громадян та ОБГ
8.1 деталізована інформація щодо міграції з ціллю навчання
Кількість навчальних
закладів, які мають ліцензії
на прийняття іноземців для
навчання
14

Ліцензований обсяг
підготовки іноземців
(кількість місць)

Кількість іноземців, які
практично проходять
навчання, осіб

2 800

1 633

